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72 - timers trafikktelling på Svinesund 

Sikkert tallmateriale er en mangelvare i transport – Norge. Vi vet at det er mange utenlandske 
vogntog på norske veier, men vi vet ikke så mye mer om dem.
I forbindelse med TLFs transportregister og tydeliggjøringen av viktigheten av påseplikten har vi 
valgt å foreta en årlig telling på Svinesund. Dette er rapport nr 2.

I tre døgn registrerte vi hvert eneste vogntog som passerte gjennom tollen på Svinesund. Vi hadde 
i denne tellingen ingen mulighet til å telle antallet vogntog som kommer tom inn i Norge og derfor 
ikke registrerer seg på Svinesund. Men vi registrerte at det med jevne mellomrom passerte 
vogntog på E6 utenom tollstasjonen.
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Omlasting 
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Overraskende omfang

Det skulle raskt vise seg at en slik telling kan 
være spennende, for noe av det vi dokumenterte 
visste vi ikke fra før.

Vi var klar over at kapellbiler (gardintraller) 
ville score høyt på tellingen vår. For når vi 
fokuserer på selskap som Kreiss, Vlantana og 
Girteka som hovedsakelig bruker termotraller, 
går en svært stor kategori under radaren -  
Nemlig kapellbilene. Det er i denne kategorien 
vi ser de eldste og dårligste kjøretøyene.

Omfanget av kapellbiler var en av de tingene vi 
ville belyse med tellingen vår.

Alle har vi hørt at vogntog kommer inn over 
grensen nesten uten lass. Vi kan anslå at 
kanskje opp mot halvparten av gardintrallene 
som kom inn over grensen når vi talte var så 
godt som tom. Nå snakker vi om flere hundre 
vogntog hvert døgn.

Lederen for Statens Vegvesen på Svinesund og 
representanter for Tollvesenet bekreftet dette 
inntrykket og fortalte om svært mange vogntog 
som tollet inn en pall eller to med vekt mellom 
ett og to tonn.

Flere sjåfører vi har vært i kontakt med kan 
fortelle om omlasting av gods på 
rasteplasser noen mil fra grensen på 
svensk side. Et fullastet vogntog deler 
lasten sin med flere andre vogntog slik at 
de har gods med seg inn i landet. Dermed 
får de adgang til kabotasjemarkedet.

I TLF har vi ikke klart å dokumentere dette 
enda, men vi jobber med det. 

Vi anser kildene våre til å være pålitelige.

Vi observerte 8 modulvogntog inn i Norge 
hvor den bakerste hengeren manglet. Den 
antar vi skal kobles på i Norge. 

Lovligheten av dette er tvilsom da vi tolker 
en internasjonal transport for å være 
kjøretøyet og lastebæreren som registreres 
inn i Tollen. 

Ergo har man ikke anledning til å hekte på 
en henger i Norge med mindre man kjører 
kombinerte transporter. 

Vi så også trekkvogner kjøre inn i Norge 
uten henger. 

Disse bilene representerte firma som vi 
aldri har sett i forbindelse med kombinerte 
transporter.



Svinesund august 2019
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Som i 2018 var det også i 2019 kapellbilene som dominerte kraftig. 
En av de viktige oppdagelsene i 2018 var at veldig mange utenlandske vogntog kommer over 
grensen med en pall eller to. Slik var det også denne gangen, og dette bekreftes av de som jobber 
på grensen.

OMLASTING PÅ NORSK SIDE:
Er vi her vitner til at regelverket 
brytes rett foran nesen på lovens 
lange arm?
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Sammenligning august 2018 - august 2019

Nettopp poenget med at en internasjonal 
transport er den bilen og hengeren som 
registreres inn av tollvesenet er viktig. 

Derfor undrer vi oss over at tollvesenet kun 
registrerer trekkbilens registreringsnummer 
ved grensen. 

Vi vil sterkt anmode om at rutinene på dette 
endres til å også registrere hengerens 
registreringsnummer.

Det ble registrert i alt 3 226 passeringer av tunge kjøretøy over Svinesund i august 2019. 

Overraskende for mange er dette en liten nedgang på vel 1 % i forhold til antall passeringer i 2018.



Et tilbakeskritt for miljøet 
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En annen detalj som vekket vår oppmerksomhet var omfanget av varebiler under 3500 kg som 
bedriver langtransport. 

Disse kjøretøyene er ikke underlagt regelverket om kjøre og hviletid. 
De er ikke underlagt allmenngjort minstelønn og man kan bare tenke seg hvilke arbeidsforhold 
disse sjåførene jobber under. 

Konkurransefortrinnet deres er transporttid, siden sjåførene i praksis kan kjøre til de stuper.

I dagens samfunn blir miljøkravene stadig strengere. Den norske delen av transportbransjen har tatt 
dette på alvor. Derfor er en stor del av tungtransporten på veiene våre drevet frem av Euro 6 motorer 
med svært lave utslipp.

Men - fortsatt kommer det en god del gammelt utstyr over grensene våre. De mest tvilsomme 
kjøretøyene finner man i kategoriene kapellbiler og åpne biler.

Da er det trist å se at 
gårsdagens teknologi ruller 
inn over grensene våre i et 
spill hvor dumpingpriser 
trumfer kvalitet.

Bestemannsprisen for 
dårlig kjøretøystandard 
denne gangen går til 
statseide Bring. 

Når kjøretøy i denne 
kategorien benyttes er tiden 
moden for nok en gang og 
se over rutinene man har 
som transportkjøper.



Transport & logistikkforbundet 
organiserer ansatte i  virksomheter 

som driver med alle typer 
godstransport, samt ansatte på 

lager/terminaler

Godstransportens egen fagforening.

Besøksadresse:  Brugata 15, 0186 OSLO   Telefon: 23 65 33 05  
Web: www.godsbil.no
Epost: post@godsbil.no

Vi kunne tenke oss at Statens Vegvesen hadde hyppigere kontroller på Svinesund enn det de hadde når 
vi var der. Mye gammelt og slitt materiell ruller over grensen.

Våre 72 timer på grensen underbygger inntrykket av en bransje ingen har kontroll på. Om 
representanter fra Transportkomiteen har interesse av det tar vi dere gjerne med på en befaring på 
Svinesund.




