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FORORD 
 
 
Dette glossar er udarbejdet af arbejdsgruppen for sekretariatssamarbejde (IWG.Trans), hvis medlemmer er 
Ould Khou Sid'Ahmed (UNECE), Mario Barreto (ITF) og Hans Strelow (Eurostat). 
 
I forbindelse med de forskellige kapitler er en lang række nationale sagkyndige og repræsentanter for 
internationale organisationer og ngo'er blevet hørt. Glossaret blev gennemgået og godkendt af 
medlemmerne af UNECE's arbejdsgruppe vedrørende transportstatistik (WP.6) på mødet i maj 2008. 
 
Arbejdet med glossaret er for størstepartens vedkommende udført af en række sagkyndige, nemlig: 

• Roland Fischer, der har stået i spidsen for arbejdet vedrørende jernbanetransport og bidraget til arbejdet 
med lufttransport 

• Erik Grib, der har ledt arbejdet vedrørende vejtransport og intermodal transport 

• Franz Justen, der har været ansvarlig for transport ad indre vandveje og transport via rørledning 

• Lars Sjöberg, der har bidraget til arbejdet vedrørende jernbanetransport 

• Richard Butchart, der har ledt arbejdet vedrørende lufttransport og varetaget den tekniske koordinering af 
projektet  

• Karen Ifrah (Artemis Information Management), der har stået for research, koordinering af de ikke-
tekniske aspekter af projektet og sproglig revision.  
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INDLEDNING 
 
Glossar vedrørende Transportstatistik blev 
udgivet første gang i 1994 med det formål at bistå 
medlemsstaterne med den indsamling af 
transportdata, der foretages ved hjælp af det 
fælles spørgeskema, som er udarbejdet af 
UNECE, ITF og Eurostat. 
Denne fjerde udgave af glossaret er resultatet af 
det fortsat værdifulde samarbejde mellem de tre 
organisationer, der via arbejdsgruppen for 
sekretariatssamarbejde vedvarende har bestræbt 
sig på at opfylde behovet for en international 
harmonisering af transportstatistikkerne. 
Glossaret omfatter nu xxx definitioner og udgør en 
referenceramme for alle, der beskæftiger sig med 
transportstatistik. De retningslinjer, definitionerne 
giver, vil bidrage betydeligt til en forbedring af 
kvaliteten og sammenligneligheden af dataene. 
I denne fjerde udgave er kapitlerne om 
jernbanetransport, vejtransport, transport ad indre 
vandveje, transport via rørledning og intermodal 
transport blevet grundigt revideret. Der er 
desuden blevet tilføjet et nyt kapitel om 
lufttransport. I forbindelse med jernbanetransport 
er der ved revideringen taget hensyn til, at de 
forhold, der gør sig gældende for 
jernbaneselskaber, ændrer sig, specielt i Europa. 
Der er desuden tilføjet et helt nyt afsnit om 
jernbaneuheld. Kapitlerne om vejtransport og 
transport ad indre vandveje er også blevet 
grundigt revideret for at tage hensyn til aktuelle 
problemstillinger. I kapitlet om transport ad indre 
vandveje er der blevet tilføjet et afsnit om uheld. 
Kapitlet om transport via rørledning er blevet 
udvidet til ud over olierørledninger også at omfatte 
gasrørledninger, som får stadig større betydning 
for energimarkedet. Det nye kapitel om 
lufttransport følger ICAO's retningslinjer, men 
indeholder også input fra IATA og ACI. De tre 

organisationer er alle blevet hørt i forbindelse med 
udarbejdelsen af kapitlet og gav nyttig feedback. 
De relevante internationale sektororganisationer 
har også på de andre områder haft mulighed for 
at give deres synspunkter til kende. I forbindelse 
med alle disse ændringer er der taget fuldt hensyn 
til de nyeste EU-retsakter på hvert enkelt område; 
ændringerne er også i et vist omfang en hjælp til 
indsamlingen af data i denne mere specifikke 
sammenhæng. 
Det blev besluttet at forenkle afsnittene om 
virksomheder/selskaber, økonomiske resultater 
og beskæftigelse og at foretage en række 
tilføjelser. Det skyldes ikke, at man fandt de 
pågældende passager uvæsentlige - langt fra - 
men i højere grad, at de tre sponsororganisationer 
i deres transportdataindsamlingsaktiviteter 
fokuserer mindre på disse områder end på 
transportaspektet som sådan. 
I denne udgave har det kun været muligt at 
foretage mindre ændringer i kapitlet om 
søtransport. Arbejdet vil dog blive videreført i 
IWG.Trans-arbejdsgruppens regi. Et af målene for 
det fremtidige arbejde vil være at tilføje et afsnit 
om uheld i kapitlet om søtransport, samtidig med 
at det skal sikres, at terminologien fortsat er i 
overensstemmelse med udviklingen i de andre 
sektorer. Hvad angår transportens indvirkning på 
miljøet kan der også gøres mere. Det har dog ikke 
været muligt i denne omgang. 
Tredje udgave er oversat til alle EU's officielle 
sprog samt russisk. Det samme er tilfældet med 
denne fjerde udgave. Som noget nyt er der nu tale 
om en illustreret udgave. Formålet er at give 
brugerne mulighed for bedre at forstå de 
begreber, der defineres, ud fra den grundtanke, at 
et billede siger mere end tusind ord. 

Yderligere oplysninger om denne publikation fås ved henvendelse til: 
 
DE FORENEDE NATIONERS ØKONOMISKE KOMMISSION FOR EUROPA (UNECE) 
Oud Khou Sid’Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 
E-post: ould.khou.sid'ahmed@unece.org 
Internet: http://www.unece.org/trans/ 
 
DET INTERNATIONALE TRANSPORTFORUM  
Mario Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris 
E-post: Mario.Barreto@oecd.org 
Internet: http://www.oecd.org/cem & www.internationaltransportforum.org 
 
EUROSTAT 
Hans Strelow, kontoret for transportstatistik, L-2920 Luxembourg 
E-post: Hans.Strelow@ec.europa.eu 
Internet: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
 
Bemærk 
De forklarende bemærkninger i kursiv, der ledsager nogle af definitionerne, er tænkt som en hjælp til 
landene i forbindelse med udfyldelsen af spørgeskemaerne. De er ikke en del af definitionerne som sådan. 
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A.I INFRASTRUKTUR 
A.I-01 Spor 

 
To parallelle skinner, hvorpå skinnekøretøjer kan køre. 
 
Sporvidde: Afstanden mellem skinnerne målt mellem skinnehovedernes indvendige kanter. 
 
Der anvendes følgende sporvidder: 
- Normal sporvidde: 1,435 m 
- Bredspor:  1,520 m (f.eks. i SNG-landene) 
   1,524 m (f.eks. i Finland) 

   1,600 m (f.eks. i Irland) 
   1,668 m (f.eks. i Spanien og Portugal) 

- Smalspor: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m. 
 

A.I-02 Elektrificeret spor 

 
Spor, der er udstyret med en overliggende køreledning eller en strømskinne til elektrisk 
fremføring. 
Følgende strømtyper anvendes: 

 
- Vekselstrøm: 25 000 V, 50 Hz 
  15 000 V, 16 2/3 Hz 
- Jævnstrøm: 3 000 V 
  1 500 V 
     750 V 
     660 V 
     630 V. 

A.I-03 Hovedspor 

 
Gennemgående spor, der anvendes til tog i ordinær drift mellem stationer eller lokaliteter, der 
optræder i taksterne som særskilte afgangs- eller ankomstpunkter for passager- eller 
godstransport. 
 

A.I-04 Sidespor 

 
Spor, der forgrener sig fra et hovedspor. 
 
Sidespor medregnes i sporlængden, hvis de henhører under infrastrukturforvalteren. Omfatter 
ikke private sidespor. 
 

A.I-05 Privat sidespor 

 
Et eller flere spor, der ikke henhører under infrastrukturforvalteren, men er forbundet med 
dennes spor, således at: 
 
a) jernbaneselskaber eller hjælpetjenester kan udføre deres aktiviteter. 
b) der er jernbaneforbindelse til en industri- eller handelsvirksomhed eller havn osv., og man 

dermed undgår omladninger. 
 

A.I-06 Linje 

 
Et eller flere parallelle hovedspor, der danner en rute mellem to punkter. Hvis et netafsnit 
omfatter to eller flere parallelle linjer, regnes der med lige så mange linjer, som der er ruter 
med særskilte spor. 
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A.I-07 Elektrificeret linje 

 
Linje bestående af et eller flere elektrificerede hovedspor. 
 
Følgende strømtyper anvendes: 
 
- Vekselstrøm 25 000 V, 50 Hz 
  15 000 V, 16 2/3 Hz 
- Jævnstrøm 3 000 V 
  1 500 V 
     750 V 
     660 V 
     630 V 
 
Linjeafsnit i tilknytning til stationer, der kun er elektrificeret med henblik på rangering - dvs. ikke 
frem til de nærmeste stationer - betragtes ikke som elektrificerede linjer. 
 

A.I-08 Metrolinje 

 
En elektrificeret jernbanelinje, hovedsagelig til bytransport, med stor trafikkapacitet og meget 
hyppige afgange. Metrolinjer er også karakteriseret ved tætliggende stationer, normalt med en 
indbyrdes afstand på omkring 1 000 m. 
 
Også kaldet "bybane" eller "undergrundsbane". 
 

A.I-09 Letbane 

 
En jernbanelinje hovedsagelig til transport af passagerer i byer og ofte elektrificeret. 
Stationerne/stoppestederne har generelt en indbyrdes afstand på under 1 200 m. 
 
Sammenlignet med metroen er letbanen af en lettere konstruktion, den er beregnet til en 
mindre trafikvolumen, og den kører som regel med en lavere hastighed. Normalt hentes 
strømmen fra en overliggende køreledning via en trolje eller en strømaftager. Det er 
undertiden vanskeligt at sondre mellem letbane og sporvogne. Sporvogne er som regel ikke 
adskilt fra den øvrige vejtrafik, mens letbanen kan være adskilt fra andre transportsystemer. 
 

A.I-10 Sporvognslinje 

 
En jernbanelinje, der hovedsagelig er anlagt på og godt integreret i byernes gadenet. 
Sporvognene drives enten elektrisk eller af en dieselmotor; det gælder især specielle 
skinnebårne vejkøretøjer.  
 

A.I-11 Jernbanelinje 

 
Samfærdselsåre i form af skinner til fremføring udelukkende af jernbanekøretøjer. 
 
En samfærdselsåre er et område udstyret til jernbanetransport. 
 

A.I-12 Hovedjernbanelinje 

 
Hovedjernbanelinjer omfatter højhastighedsjernbanelinjer og vigtige, større konventionelle 
jernbanelinjer som defineret af de nationale eller internationale myndigheder. 
 
For eksempel er der i Det Europæiske Fællesskab ved retningslinjer fastlagt et særligt net af 
hovedjernbanelinjer inden for det transeuropæiske transportnet (TEN), som anses for at være 
vigtige på fællesskabsplan. 
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A.I-13 Konventionel jernbanelinje 

 
Alle jernbanelinjer, der ikke er klassificeret som "dedikerede højhastighedslinjer" eller 
"opgraderede højhastighedsjernbanelinjer". 
 

A.I-14 Dedikeret højhastighedsjernbanelinje 

 
Linje, som er specielt konstrueret til trafik med en almindelig hastighed på 250 km/t. eller 
derover på hovedstrækninger. 
 
Højhastighedslinjer kan omfatte tilslutningslinjer, herunder især forbindelser til stationer i 
bycentre, som de passerer, hvor hastigheden kan være afpasset efter de lokale forhold. 
 

A.I-15 Opgraderet højhastighedsjernbanelinje 

 
Konventionel linje, som er specielt opgraderet til trafik med en hastighed på omkring 200 km/t. 
på hovedstrækninger. 
 
Omfatter også særligt opgraderede højhastighedslinjer med særlige karakteristika som følge af 
topografiske, terrænmæssige eller byplanlægningsrelaterede forhold, som hastigheden skal 
afpasses efter. 
 

A.I-16 Længde af linje i drift 

 
Samlet længde af linje, der anvendes til passagertransport, godstransport eller begge dele. 
 
En linje, der drives i fællesskab af flere jernbaneselskaber, medregnes kun én gang. 
 

A.I-17 Jernbanenet 

 
Alle jernbaner i et givet område. 
 
Dette omfatter ikke transport af jernbanekøretøjer ad vej eller vandveje, f.eks. med lastbil eller 
færge. Omfatter ikke linjer, der kun benyttes i forbindelse med turisme, eller jernbaner, der 
udelukkende anvendes i tilknytning til miner, skove eller andre industri- og 
landbrugsvirksomheder, og som ikke benyttes til offentlig transport. 
 

A.I-18 Jernbanenetstrækning 

 
Bestemt jernbanelinje, der forbinder to eller flere geografiske referencepunkter. Hver 
strækning har en begyndelse og en slutning; det kan være en sporkrydsning, en landegrænse 
eller en jernbanestation. 

 
A.I-19 Maksimal driftshastighed 

 
Højeste hastighed, der tillades ved kommerciel drift, infrastrukturens tekniske karakteristika 
taget i betragtning. 
 

A.I-20 Læsseprofil for jernbanespor 

 
Den profil, gennem hvilken et jernbanekøretøj og dets ladning skal kunne passere, under 
hensyntagen til tunneller og forhindringer ved siden af sporet (fritrumsprofil). 
 
UIC har lagt sig fast på tre internationale profiler: 
 
- Profil A: en samlet højde på 3,85 m over skinnerne og 1,28 m på hver side af sporet 
- Profil B: en samlet højde på 4,08 m over skinnerne og 1,28 m på hver side af sporet 
- Profil C: en samlet højde på 4,65 m over skinnerne og 1,45 m på hver side af sporet. 
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En anden profil af særlig betydning er B+: en samlet højde på 4,18 m over skinnerne og 1,36 
m på hver side af sporet. 
Der findes i øvrigt mange andre anerkendte profiler i forbindelse med jernbanenet. 

A.I-21 Jernbanestation 

 
Et almindeligvis bemandet jernbaneanlæg, hvortil der kan være offentlig adgang eller ej, og 
som er indrettet til en eller flere af følgende funktioner: 
- Oprangering, afsendelse, modtagelse og midlertidig henstilling af tog 
- Henstilling og rangering af rullende materiel 
- Passagerers på- og afstigning 
- Generelt, hvis der er offentlig adgang til stationen, faciliteter til køb af billetter 
- Læsning og aflæsning af gods. 
 

A.I-22 Fælles jernbanestation 

 
Jernbaneknudepunkt mellem to jernbaneselskaber, hvis drift styres af en aftale mellem de 
berørte stater eller selskaber. 
 

A.I-23 Trinbræt 

 
Standsningssted, generelt kun for passagertrafik og ikke fast bemandet. 
 

A.I-24 Rangerterræn 

 
Station eller del af station specielt indrettet med en række spor eller andet materiel til rangering 
af jernbanekøretøjer. 
 
Større anlæg benævnes rangerbanegård. 

 
A.I-25 Intermodal jernbanetransportterminal  

 
Sted indrettet til omladning og opbevaring af intermodale transportenheder 
 
Ved "eger-og-nav-systemet" forstås, at godset indsamles gennem et knudepunkt (navet) og 
videredistribueres i forskellige retninger (egerne). Navet er knudepunkt for indsamling, 
sortering, omladning og distribution af godset for et bestemt område. 
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A.II TRANSPORTUDSTYR 

A.II.A KØRETØJER 

A.II.A-01 Jernbanekøretøj 

 
Mobilt udstyr, der udelukkende kører på skinner, og som enten bevæger sig ved egen kraft 
(trækkraft) eller trækkes af et andet køretøj (personvogne, bivogne, rejsegodsvogne og 
godsvogne). 
 
Statistikken vedrørende et jernbaneselskab omfatter følgende køretøjer: 
 
- Alle jernbanekøretøjer, der tilhører eller lejes af jernbaneselskabet, og som reelt står til 

dettes rådighed, herunder køretøjer, der er under udbedring eller skal repareres, køretøjer, 
der er ude af drift eller holdes i reserve, udenlandske køretøjer, der står til rådighed for 
selskabet, samt de af selskabets køretøjer, der midlertidigt er i udlandet og i regulær drift. 

 
- Private godsvogne, der ikke tilhører jernbaneselskabet, men som dette kan anvende på 

visse betingelser, samt godsvogne, der er udlejet af jernbaneselskabet, og som benyttes 
som private godsvogne. 

 
- Statistikken vedrørende et jernbaneselskab omfatter ikke køretøjer, der ikke er til dettes 

rådighed, dvs.: 
 

 Udenlandske køretøjer eller køretøjer, der ikke tilhører jernbaneselskabet, men som 
kører på jernbanenettet. 

 
 Køretøjer, der er udlejet eller på anden vis stillet til rådighed for andre 

jernbaneselskaber. 
 
 Køretøjer, der udelukkende anvendes som tjenestevogne, eller som er hensat eller 

bestemt til salg eller ophugning. 
 

A.II.A-02 Højhastighedsjernbanekøretøj 

 
Jernbanekøretøj, som er beregnet til at køre med en hastighed på mindst 250 km/t. på 
dedikerede højhastighedslinjer. 

 

A.II.A-03 Højhastighedsjernbanekøretøj med kurvestyring 

 
Jernbanekøretøj med kurvestyring beregnet til en driftshastighed på omkring 200 km/t. eller 
derover på opgraderede højhastighedslinjer. 
 

A.II.A-04 Konventionelt højhastighedsjernbanekøretøj 

 
Jernbanekøretøj, der ikke er specielt beregnet til at køre på dedikerede eller opgraderede 
højhastighedslinjer, men som ikke desto mindre kan nå op på en maksimal driftshastighed på 
ca. 200 km/t. 

 

A.II.A-05 Togsæt 

 
Fast sammenkoblet sæt af motorvogn(e) og bivogn(e) eller lokomotiv(er) og 
passagerkøretøj(er). 
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Omfatter også togsæt, som teknisk set kan adskilles fra hinanden, men som normalt holdes 
samlet. Et togsæt kan være koblet sammen med et andet togsæt. Hvert togsæt kan have mere 
end en trækkraft. 
 

A.II.A-06 Trækkraft 

 
Køretøj med primær drivenhed og motor eller kun motor, der enten anvendes til at trække 
andre køretøjer (lokomotiv) eller til både at trække andre køretøjer og transportere passagerer 
og/eller gods (motorvogn). 

 

A.II.A-07 Lokomotiv 

 
Motoriseret jernbanekøretøj med en trækkraft på 110 kW eller derover på trækkrogen, udstyret 
med drivenhed og motor eller kun motor, som udelukkende anvendes til at trække 
jernbanekøretøjer. 
 
Omfatter ikke skinnetraktorer. 
 
Lokomotivtyper 
 
- Elektrisk lokomotiv 
 

Lokomotiv med en eller flere elektriske motorer, der henter strøm primært fra køreledninger 
eller strømskinner eller fra egne akkumulatorer. 
 
Et lokomotiv af denne type, der også er udstyret med en dieselmotor eller en anden form 
for motor, som kan levere strøm til den elektriske motor, hvis det ikke er muligt at få strøm 
fra en køreledning eller strømskinne, betragtes også som et elektrisk lokomotiv. 

 
- Diesellokomotiv 
 

Lokomotiv, der primært drives af en dieselmotor, uanset transmissionsform. 
 
Dieselelektriske lokomotiver, der er udstyret til at hente strøm fra en køreledning eller 
strømskinne, betragtes dog som elektriske lokomotiver. 

 
- Damplokomotiv 
 
Cylinder- eller turbinedrevet lokomotiv, der fremdrives af damp, uanset brændselstype. 

 

A.II.A-08 Skinnetraktor 

 
Motoriseret jernbanekøretøj med en trækkraft på under 110 kW på trækkrogen. 
 
Benyttes almindeligvis til rangering eller til arbejdstog og kortdistance- eller 
lavtonnageterminaldrift. Definitionen af de forskellige lokomotivtyper (elektriske lokomotiver, 
diesellokomotiver osv.) gælder tilsvarende for skinnetraktorer. 

 

A.II.A-09 Motorvogn 

 
Motoriseret jernbanekøretøj, der er konstrueret til transport af passagerer eller gods.  
 
Definitionen af de forskellige lokomotivtyper (elektriske lokomotiver, diesellokomotiver osv.) 
gælder tilsvarende for motorvogne. 
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En enhed bestående af motorvogne og bivogne betegnes som: 
 
- En "togstamme", hvis den er modulær. 
- Et "togsæt", hvis den er fast. 
 
I statistikker over trækkraft tælles hver motorvogn i et udeleligt sæt separat. I statistikker over 
passagerkøretøjer og godskøretøjer tælles hver enkelt vogn til passagerer eller gods 
(trækkende eller ikke-trækkende) som én enhed.  Alle enheder med trækkraft betragtes som 
trækkende køretøjer, uanset om de har førerkabine eller ej. Hvis to motorvognsenheder har en 
fælles trækkende bogie, anses begge enheder for at være trækkende køretøjer.  

 

A.II.A-10 Personvogn 

 
Jernbanekøretøj til passagertransport, uanset om det har én eller flere kupéer med arealer, 
som er reserveret til rejsegods, stykgods, post osv. 
 
Som personvogne regnes også specialvogne, herunder sove- og liggevogne, salonvogne, 
spisevogne, sygetransportvogne og vogne med ledsagede personbiler. Hvert enkelt køretøj til 
passagertransport i et samlet togsæt tæller som én personvogn. Omfatter også motorvogne, 
der er beregnet til passagertransport. 

 

A.II.A-11 Metrokøretøj  

 
Elektrisk jernbanekøretøj til anvendelse på en metrolinje. 
 
Får sædvanligvis strøm fra en tredje skinne. 

 

A.II.A-12 Sporvogn 

 
Vejkøretøj til passagerer eller gods og beregnet til anvendelse på en sporvognslinje. 

 

A.II.A-13 Letbanekøretøj 

 
Jernbanekøretøj beregnet til anvendelse på en letbane. 

 

A.II.A-14 Bivogn (mellemvogn/styrevogn) 

 
Ikke-motoriseret personvogn, der er koblet sammen med en eller flere motorvogne. 
 
Køretøjer til godstransport betragtes som godsvogne, også når de trækkes af en motorvogn. 
 

A.II.A-15 Personvogn, der ikke indgår i togsæt 

 
Passagerkøretøj, bortset fra motorvogne og bivogne. 

A.II.A-16 Passagerkapacitet: sidde- og liggepladser 

 
Antallet af sidde- og/eller liggepladser i et passagerkøretøj, der anvendes til det formål, det er 
bestemt til. 
 
Omfatter ikke siddepladser i spise- og barvogne. 
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A.II.A-17 Passagerkapacitet: ståpladser 

 
Tilladt antal ståpladser i et passagerkøretøj, der anvendes til det formål, det er bestemt til. 
 

A.II.A-18 Rejsegodsvogn 

 
Ikke-motoriseret jernbanekøretøj, der er en del af et passager- eller godstog, og som 
anvendes af togpersonalet samt eventuelt til transport af rejsegods, stykgods, cykler, 
ledsagede personbiler osv. 
 
Køretøjer med en eller flere passagerkupéer betragtes ikke som rejsegodsvogne, men som 
passagerkøretøjer. Postvogne betragtes som rejsegodsvogne, hvis de ikke har 
passagerkupéer. 
 

A.II.A-19 Godsvogn 

 
Jernbanekøretøj, der normalt er beregnet til godstransport. 

 

A.II.A-20 Godsvogn ejet af jernbaneselskab  

 
Godsvogn, der tilhører et jernbaneselskab. 
 
Omfatter ikke private godsvogne. 
 

A.II.A-21 Privat godsvogn 

 
Godsvogn, der ikke tilhører et jernbaneselskab, men som står til rådighed for og kan anvendes 
af dette på visse betingelser, eller godsvogn, der lejes ud af jernbaneselskabet. 
 

A.II.A-22 Lukket godsvogn 

 
Godsvogn, der er kendetegnet ved sin lukkede konstruktion med tag og helt lukkede sider; kan 
låses og/eller forsegles.  
 
Omfatter også godsvogne med tag, der kan åbnes, samt isolerede vogne, køle/frysevogne og 
opvarmede vogne. 
 

A.II.A-23 Isoleret godsvogn 

 
Lukket godsvogn, hvor vognkassen består af isolerede vægge og døre samt isoleret gulv og 
loft med henblik på at nedsætte varmeudvekslingen mellem vognens yder- og inderside, 
således at den totale varmeoverføringskoefficient er af en sådan størrelse, at udstyret kan 
henføres til en af følgende kategorier:  
- IN = Normalt isoleret: karakteriseret ved en varmeoverføringskoefficient, der er lig med eller 

mindre end 0,7 W/m
2
 oC 

- IR = Højisoleret: karakteriseret ved en varmeoverføringskoefficient, der er lig med eller 

mindre end 0,4 W/m
2
 oC. 

 

A.II.A-24 Køle/frysevogn 
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Isoleret godsvogn, der er forsynet med et kølemiddel, f.eks.: 
 
- Almindelig is, med eller uden tilsat salt. 
- Eutektiske plader; tøris med eller uden fordampningskontrol. 
- Flydende gasser med eller uden fordampningskontrol eller lignende, og som ikke er 

udstyret med en mekanisk køleenhed eller et absorptionsaggregat. 
 
En sådan vogn kan ved hjælp af egnede kølemidler og tilbehør ved en gennemsnitlig 
omgivelsestemperatur på + 30 °C sænke temperaturen i den tomme vognkasse til og derefter 
holde den på: 
  
- Højst + 7 °C i en vognkasse af klasse A 
- Højst - 10 °C i en vognkasse af klasse B 
- Højst - 20 °C i en vognkasse af klasse C 
- Højst 0 °C i en vognkasse af klasse D 
 

A.II.A-25 Mekanisk køle/frysevogn 

 
Isoleret godsvogn, der er udstyret med eget køleaggregat, eller som køles sammen med andre 
enheder via et eksternt kølesystem. Sådanne køleaggregater omfatter bl.a.: 
 
- Mekaniske kompressorer 
- Absorptionsaggregater. 
 
En mekanisk køle/frysevogn skal ved en gennemsnitlig omgivelsestemperatur på + 30°C 
kunne sænke temperaturen i den tomme vognkasse til og derefter holde den konstant på 
niveauer, der er i overensstemmelse med nedennævnte standarder: 
 
Klasse A. Temperaturen inde i vognen skal holdes konstant mellem + 12 C og 0 °C inklusive. 
 
Klasse B. Temperaturen inde i vognen skal holdes konstant mellem + 12 °C og 10 °C 
inklusive. 
 
Klasse C. Temperaturen inde i vognen skal holdes konstant mellem + 12 °C og - 20 °C 
inklusive. 
 

A.II.A-26 Opvarmet godsvogn 

 
Isoleret godsvogn, der er udstyret med et varmeaggregat. 
 
Klasse A: Opvarmet udstyr til brug, når den gennemsnitlige omgivelsestemperatur er - 10 °C. 
Klasse B: Opvarmet udstyr til brug, når den gennemsnitlige omgivelsestemperatur er - 20 °C. 
 

A.II.A-27 Godsvogn med høje sider 

 
Åben godsvogn med faste sider, der er over 60 cm høje. 
 

A.II.A-28 Flad godsvogn 

 
Godsvogn uden tag eller sider, eller vogn uden tag, men med sider, der er højst 60 cm høje, 
eller almindelig eller specialkonstrueret godsvogn med svingbjælke. 
 

A.II.A-29 Tankvogn 

 
Godsvogn, der er beregnet til transport af flydende eller gasformig bulklast. 
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A.II.A-30 Silovogn 

 
Godsvogn til bulktransport af produkter i pulverform, f.eks. cement, mel og gips.  
 

A.II.A-31 Godsvogn til intermodal transport (se G.II-10) 

 
Godsvogn, der er specielt konstrueret eller udstyret til transport af intermodale 
transportenheder eller andre køretøjer til godstransport. 
 
Af sådanne vogntyper kan nævnes: 
 
- Taschenwagen: Jernbanevogn med forsænkning til en sættevogns aklser/hjulsæt. 
- Kurvevogn (basket wagon): Jernbanevogn med en aftagelig løftekonstruktion og forsynet 

med anordninger til vertikal håndtering med henblik på læsning og aflæsning af 
sættevogne eller motorkøretøjer. 

- Bærevogn til sættevogn: Jernbanevogn med en langsgående midterdrager til transport af 
en sættevogn. 

- Godsvogn med lavt gulv: Jernbanevogn med lav læssehøjde til bl.a. intermodale 
transportenheder. 

- Rola-vogn: Jernbanevogn med lavt gulv, som sammenkoblet med andre vogne af samme 
type udgør en rullende landevej. 

- Containervogn for containere i to etager: Jernbanevogn til transport af containere stablet 
oven på hinanden. 

- Bimodal sættevogn: Sættevogn, der kan omdannes til en jernbanevogn ved påsætning af 
bogier. 

 

A.II.A-32 Lasteevne 

 
En godsvogns lasteevne er den maksimalt tilladte vægt, den kan transportere. 
 

A.II.A-33 Jernbanekøretøjets alder 

 
Antal år siden den første indregistrering af jernbanekøretøjet, uanset registreringsland. 
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A.II.B CONTAINERE MV. 

A.II.B-01 Lasteenhed 

 
Container, veksellad. 
 
Omfatter også "flats" (jf. A.II.B-09), der anvendes i forbindelse med søtransport, som en særlig 
form for containere. 
 

A.II.B-02 Intermodal transportenhed 

 
Container, veksellad eller sættevogn/motorkøretøj til godstransport beregnet til intermodal 
transport.  
 

A.II.B-03 Container 

 
Særlig kasse til godstransport, solid og stabelbar, som kan flyttes horisontalt og vertikalt. 
En mere formel, teknisk definition på en container er: 
 
"En transportenhed, der: 
 
a) er i holdbar udførelse og derfor solid nok til at tåle gentagen anvendelse 
b) er konstrueret således, at den letter godstransport med et eller flere transportmidler uden 

omladning 
c) er udstyret med anordninger, der forenkler håndteringen og specielt overførslen fra et 

transportmiddel til et andet 
d) er konstrueret således, at den nemt kan fyldes og tømmes 
e) er stabelbar 
f) har et indvendigt volumen på mindst 1 m3". 
 
Omfatter ikke veksellad. 
 
"Flats" (jf. A.II.B-09), der anvendes i forbindelse med søtransport, betragtes som en særlig 
form for containere, selv om de ikke har noget indvendigt volumen og således ikke opfylder 
kriterium f) ovenfor. De medregnes derfor her. 
 

A.II.B-04 Containerstørrelser  

 
De vigtigste containerstørrelser er: 
 
a) 20-fods ISO-container (længde 20 fod, bredde 8 fod) 
b) 40-fods ISO-container (længde 40 fod, bredde 8 fod) 
c) Jumbocontainer (særlig stor container) 
d) Flycontainer (container, der opfylder de standarder, der er fastlagt for lufttransport). 
 
Containere er normalt 8 fod høje, men findes også med andre højder. "High cube containere" 
er containere med en højde på 9,5 fod. Jumbocontainere er containere, der er større end ISO-
containere. De kan bl.a. være 45, 48 og 53 fod lange. De under a) til c) opførte containere 
betegnes som store containere. 
 

A.II.B-05 Containers taravægt 
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En containers taravægt indgår i den samlede vægt af det gods, der transporteres i containere, 
også kaldet godsets brutto-bruttovægt. Bruttovægten af gods, der transporteres i containere, 
kan beregnes på grundlag af brutto-bruttovægten ved fratrækning af taravægten og omvendt. 
Hvis der ikke foreligger oplysninger om taravægten, kan denne beregnes skønsmæssigt ved 
hjælp af følgende gennemsnitsværdier. 
 
Taravægten af en container anslås til: 
 
20-fods ISO-container     2,3 ton 
40-fods ISO-container     3,7 ton 
ISO-container af længde over 20 og under 40 fod  3,0 ton 
ISO-container af længde over 40 fod  4,7 ton 

 

A.II.B-06 Containertyper 

 
De vigtigste containertyper som defineret i "ISO Standards Handbook on Freight Containers" 
er: 
 
1. Almindelige containere 
 
2. Specialcontainere 

- lukket container med ventilation 
- åben container 
- platformbaseret container med åbne sidevægge 
- platformbaseret container med åbne sidevægge og fuldstændig overbygning 
- platformbaseret container med åbne sidevægge, ufuldstændig overbygning og 

endevægge, der ikke kan lægges ned 
- platformbaseret container med åbne sidevægge, ufuldstændig overbygning og 

endevægge, der kan lægges ned 
- platformcontainer 
 

3. Containere til særligt gods 
- termocontainer 
- isoleret container 
- køle/frysecontainer - (engangskølemiddel) 
- mekanisk køle/frysecontainer 
- opvarmet container 
- nedkølet/opvarmet container 
- tankcontainer 
- bulkcontainer til tørlast 
- container til specificeret gods (f.eks. biler, husdyr mv.) 
- flycontainer. 

 

A.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)  

 
Statistisk enhed svarende til en 20 fod lang (6,10 m) ISO-container som standardmål for 
containere med forskellig kapacitet og til beskrivelse af containerskibes og -terminalers 
kapacitet. En 20-fods ISO-container svarer til 1 TEU. 
 
En 40-fods ISO-container svarer til 2 TEU. 
En container, som er mellem 20 og 40 fod lang, svarer til 1,50 TEU. 
En container, som er over 40 fod lang, svarer til 2,25 TEU. 
 

A.II.B-08 Veksellad  

 
Godstransportenhed, som er optimeret til et køretøjs dimensioner og forsynet med 
anordninger til håndtering og overførsel mellem forskellige transportformer, normalt 
vej/jernbane.  
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Sådanne enheder var oprindeligt ikke udformet til at blive stablet efter lastning eller løftet 
lodret. Det er nu muligt med mange af dem, dog ikke i samme omfang som med containere. 
De adskiller sig fra containere hovedsagelig ved at være optimeret til køretøjers dimensioner. 
De skal godkendes af UIC for at kunne anvendes til jernbanetransport. Nogle veksellad er 
udstyret med støtteben, som enheden står på, når den ikke er på køretøjet, og som kan 
klappes sammen under ladbunden. 
 

A.II.B-09 Flat  

 
Ladeplatform uden overbygning, der har samme længde og bredde som en container og er 
udstyret med øvre og nedre hjørnebeslag. 
 
"Flat" er en anden betegnelse for visse specialcontainere - nemlig platformcontainere og 
platformbaserede containere med ufuldstændige overbygninger. 

 

A.II.B-10 Palle  

 
Platform til transport og stabling af gods. 
 
Paller er sædvanligvis lavet af træ og har standardmål: 
1 000 mm x 1 200 mm (ISO) og 800 mm x1 200 mm (CEN). 
 

A.II.B-11 Rullecontainer, rullepalle 

 
Lille, ikke-stabelbar og normalt kasseformet enhed på hjul til læsning og losning af gods.  
 

A.II.B-12 Ro-ro-enhed  

 
Køretøj til godstransport, f.eks. lastbil, påhængsvogn eller sættevogn, der kan køres eller 
trækkes om bord på et skib eller et tog. 
 



A. Jernbanetransport 
 

- 21 - 

A.III SELSKABER, ØKONOMISKE RESULTATER OG BESKÆFTIGELSE 
A.III-01 Jernbaneselskab 

 
Privat eller offentligt selskab, der hovedsagelig har aktiviteter som jernbanetransportoperatør, 
infrastrukturforvalter eller som et integreret selskab. 
 
Et selskab, hvis hovedaktivitet ikke vedrører jernbaneområdet, medregnes, hvis den tegner sig 
for mere end en marginal andel af jernbanemarkedet. Kun jernbanerelaterede aktiviteter 
indberettes. 
 

A.III-02 Jernbanetransportoperatør 

 
Offentlig eller privat transportoperatør, der udfører transport af gods og/eller passagerer med 
jernbane. 
 
Omfatter alle transportoperatører, der råder over/leverer trækkraft. Omfatter ikke 
jernbanetransportoperatører, som udelukkende eller hovedsagelig opererer inden for 
industrianlæg eller lignende anlæg, herunder havne, og heller ikke 
jernbanetransportoperatører, som hovedsagelig drives for at tilgodese jernbanehistoriske og 
turistmæssige formål, f.eks. veteranjernbaner. Somme tider anvendes udtrykket 
"jernbanevirksomhed". 
 

A.III-03 Infrastrukturforvalter 

 
Ethvert selskab eller enhver transportoperatør, der navnlig er ansvarlig for anlæggelse og 
vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur samt for drift af kontrol- og sikkerhedssystemer. 
 
En infrastrukturforvalter kan tildele et andet jernbaneselskab følgende opgaver: 
vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur samt drift af kontrol- og sikkerhedssystemer. 
 

A.III-04 Integreret selskab 

 
Jernbanetransportoperatør, der også er infrastrukturforvalter. 
 

A.III-05 Beskæftigelse 

 
Det gennemsnitlige antal personer, der arbejder i et jernbaneselskab i en given periode, samt 
personer, der arbejder uden for selskabet, men er ansat og direkte betalt af dette. 
 
Statistikken omfatter alle ansatte - regnet i fuldtidsækvivalenter - der udfører primære og 
sekundære aktiviteter inden for jernbanen (drift, fornyelse og nyanlæggelse af infrastruktur, 
vej- og afskibningstjenester, elproduktion, hotel- og restaurationsvirksomhed osv.). 
 

A.III-06 Beskæftigelsesformer 

 
De vigtigste beskæftigelsesformer er: 
 
- Generel administration, herunder ledende personale på centralt og regionalt plan (inden for 

bl.a. økonomi, juridiske anliggender og personaleforvaltning) samt bestyrelsesmedlemmer 
 

Omfatter ikke ledende personale i specialiserede afdelinger (drift og trafik, trækkraft og 
andet rullende materiel, baner og anlæg), der medtages i statistikken for hver enkelt af 
disse tjenester. 
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- Drift og trafik 

 
Stationspersonale (undtagen personale, der betjener kontrol- og sikkerhedssystemer), 
togpersonale (undtagen lokopersonale) og ansatte i tilknyttede centrale og regionale 
kontorer. Omfatter også turistkontorer og reklamebureauer. 
 

- Trækkraft og andet rullende materiel 
 

Lokopersonale, værkstedspersonale, kontrollører og ansatte i tilknyttede centrale og 
regionale kontorer. 

 
-  Udvikling og vedligeholdelse af banelegemet 
 
- Personale til løbende vedligeholdelse og kontrol af banelegemet  (herunder personale, 
der betjener kontrol- og sikkerhedssystemer). 
 
- Andre driftsaktiviteter 

 
Tjenester i forbindelse med passager- og godstransport ad vej, afskibningstjenester, drift af 
elværker, hoteldrift osv. 

 
A.III-07 Omsætning 

 
Det samlede beløb, som et jernbaneselskab har faktureret i den givne periode. Dette beløb 
svarer til organisationens salg på markedet af varer og tjenester. Omsætningen indbefatter alle 
skatter og afgifter på de varer og tjenester, som selskabet har faktureret, undtagen moms, som 
det har faktureret kunderne. Den indbefatter også al øvrig betaling, som afkræves kunderne. 
Prisnedslag, rabatter og lignende samt værdien af returemballage fratrækkes. Kontantrabat 
fratrækkes ikke. 

 
Omsætningen omfatter ikke salg af anlægsaktiver. Driftstilskud fra det offentlige medregnes 
heller ikke. 

 
A.III-08 Udgifter til investeringer i infrastruktur  

 
Udgifter til anlæggelse af ny og udbygning af eksisterende infrastruktur, herunder omlægning, 
fornyelse og større reparationer. 
 
Infrastruktur omfatter grunde, baneanlæg, bygninger, broer og tunneller, herunder stationære 
installationer og tilbehør (signaludstyr, telekommunikationsudstyr, køreledninger, 
transformerstationer o.l.), i modsætning til rullende materiel. 
 

A.III-09 Udgifter til investeringer i rullende materiel 

 
Udgifter til køb af nye jernbanekøretøjer. 
 

A.III-10 Udgifter til vedligeholdelse af infrastruktur  

 
Udgifter til at holde infrastrukturen i brugbar stand. 
 

A.III-11 Udgifter til vedligeholdelse af rullende materiel 

 
Udgifter til at holde jernbanekøretøjer i brugbar stand. 
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A.IV TRAFIKMÆNGDE  
A.IV-01 Jernbanetrafik 

 
Enhver kørsel med et jernbanekøretøj på linjer i drift. 
 
Ved transport af et jernbanekøretøj på et andet jernbanekøretøj medregnes kun sidstnævnte 
køretøjs (aktive) bevægelse. 
 

A.IV-02 National jernbanetrafik 

 
Enhver kørsel med jernbanekøretøjer inden for landets grænser, uanset i hvilket land 
køretøjerne er indregistreret. 
 

A.IV-03 Rangering 

 
Flytning af et jernbanekøretøj eller et vogntog på en station eller et andet baneanlæg (remise, 
værksted, rangerterræn o.l.). 
 

A.IV-04 Togrejse 

 
Enhver kørsel med et jernbanekøretøj fra et bestemt afgangssted til et bestemt 
bestemmelsessted.  
 
En rejse kan opdeles i en række strækninger eller etaper. 
 

A.IV-05 Tog 

 
Et eller flere jernbanekøretøjer, der trækkes af et eller flere lokomotiver eller motorvogne, eller 
en motorvogn, der kører alene, under et bestemt nummer eller en specifik betegnelse fra et 
bestemt afgangssted til et bestemt bestemmelsessted. 
 
Et lokomotiv, der kører alene, betragtes ikke som et tog. 
 

A.IV-06 Togtyper 

 
De vigtigste typer er: 
 
- Godstog: tog til godstransport bestående af en eller flere godsvogne og eventuelt 

rejsegodsvogne med eller uden ladning. 
- Passagertog: tog til passagertransport bestående af et eller flere passagerkøretøjer og 

eventuelt rejsegodsvogne med eller uden passagerer. 
- Blandet tog: tog bestående af passagerkøretøjer og godsvogne. 
- Andre tog: tog, der udelukkende kører for jernbaneselskabet med henblik på opfyldelse af 

interne behov, uden at der indgår betaling til tredjepart. 
 

A.IV-07 Tog-km 

 
Måleenhed svarende til et togs bevægelse over en strækning på én kilometer.  
 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. 
 

A.IV-08 Trækkraft-km 

 
Måleenhed svarende til en trækkrafts aktive bevægelse over en strækning på én kilometer.  
 
Omfatter også trækkraft, der kører uden tilkoblede vogne. Omfatter ikke rangering. 
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A.IV-09 Trukket køretøj-km 

 
Måleenhed svarende til et trukket køretøjs bevægelse over en strækning på én kilometer. 
 
Omfatter også motorvognes bevægelser. Omfatter ikke rangering. 
 

A.IV-10 Udbudt ton-km    

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af en lasteevne på ét ton i en godsvogn, 
som anvendes til det formål, den primært er bestemt til, over en strækning på én kilometer. 
 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. Rangering og lignende medregnes ikke. 
 

A.IV-11 Godsvogn-km 

 
Måleenhed svarende til en fuld eller tom godsvogns bevægelse over en strækning på én 
kilometer. 
 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning (hvert land tæller de km, der er tilbagelagt 
på dets område). Rangering og lignende medregnes ikke. Omfatter alle rejser med godsvogn, 
uanset ejerforhold. 
 

A.IV-12 Udbudt siddeplads-km 

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af én siddeplads i et passagerkøretøj, 
som anvendes til det formål, det primært er bestemt til, over en strækning på én kilometer. 
 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. Rangering og lignende medregnes ikke. 
 

A.IV-13 Trukket brutto-bruttoton-km  

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af ét ton jernbanekøretøj inkl. 
trækkraftens vægt, over en strækning på én kilometer. 
 
Omfatter vægten af: trækkraften, det trukne jernbanekøretøj og dettes ladning. Omfatter ikke 
passagerer og disses bagage. Rangering og lignende medregnes ikke. 
 

A.IV-14 Trukket bruttoton-km 

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af ét ton trukket køretøj med ladning, 
over en strækning på én kilometer. 
 
Omfatter også vægten af motorvogne, men ikke vægten af lokomotiver. Omfatter ikke 
passagerer og disses bagage. Rangering og lignende medregnes ikke. 
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A.V TRANSPORTMÆNGDE OG -KAPACITET 
A.V-01 Jernbanetransport 

 
Transport af gods og/eller passagerer med et jernbanekøretøj på et givet jernbanenet. 
 
Ved transport af et jernbanekøretøj på et andet jernbanekøretøj medregnes kun sidstnævnte 
køretøjs (aktive) bevægelse. 
 

A.V-02 Transportformer 

 
De vigtigste transportformer er: 
 
- Kommerciel jernbanetransport: transport, der udføres for en kunde mod betaling. 
 
- Servicerelateret jernbanetransport: transport, der udføres af jernbaneselskabet med 

henblik på opfyldelse af interne behov, uanset om denne transport skaber indtægter eller 
ej. 

 
A.V-03 National jernbanetransport 

 
Jernbanetransport mellem to steder (pålæsnings/påstigningssted og 
aflæsnings/afstigningssted) i samme land. 
 
Denne transport kan omfatte transit gennem et andet land. 
 

A.V-04 International jernbanetransport 

 
Jernbanetransport mellem et sted (pålæsnings/påstigningssted eller 
aflæsnings/afstigningssted) i et land og et sted (pålæsnings/påstigningssted eller 
aflæsnings/afstigningssted) i et andet land. 
 
Denne transport kan omfatte transit gennem et eller flere tredjelande. For at undgå 
dobbelttælling tæller hvert land kun de pkm eller tkm, der er tilbagelagt på dets område. Antal 
passagerer eller vægten af det transporterede gods tælles i hvert land. 
 

A.V-05 Jernbanetransit 

 
Jernbanetransport gennem et land mellem to steder (pålæsnings/påstigningssted og 
aflæsnings/afstigningssted) uden for dette land. 
 
Aktiviteter i forbindelse med skift mellem to forskellige sporvidder i et land betragtes som 
transit og ikke som aflæsning og læsning.  
 
Transportaktiviteter, der indebærer pålæsning/påstigning eller aflæsning/afstigning af 
gods/passagerer ved grænsen til det pågældende land fra/til et andet transportmiddel, f.eks. 
overgang fra jernbanetransport til søtransport eller omvendt i havne, betragtes ikke som 
transit. 
 

A.V-06 Togpassager 

 
Enhver person, der foretager en rejse med jernbane, ekskl. togpersonale. 
 
Omfatter ikke personer, der udelukkende rejser med en færge eller bus, der drives af et 
jernbaneselskab. 
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A.V-07 Indtægtsgivende togpassager 

 
En passager, for hvis transport et jernbaneselskab modtager en kommerciel indtægt. 
 

A.V-08 Togpassager-km (pkm) 

 
Måleenhed svarende til transport af én passager med jernbane over en strækning på én 
kilometer. 
 
Her regnes med den strækning, passageren faktisk har tilbagelagt på det pågældende 
jernbanenet. For at undgå dobbelttælling bør hvert land kun tælle de pkm, der er tilbagelagt på 
dets område. Hvis denne oplysning ikke foreligger, bør den strækning, der er opkrævet 
betaling for, eller en skønsmæssig ansættelse af strækningen anvendes. 
 

A.V-09 Passager, der er steget på et tog 

 
Person, der stiger på et jernbanekøretøj med henblik på transport. 
 
Direkte omstigning fra et jernbanekøretøj til et andet, uanset hvilket jernbaneselskab der er 
tale om, betragtes ikke som afstigning/påstigning. Hvis der i forbindelse med omstigningen 
benyttes et andet transportmiddel, betragtes dette dog som afstigning fra et jernbanekøretøj 
efterfulgt af påstigning på et andet jernbanekøretøj. 
 

A.V-10 Passager, der er steget af et tog 

 
En person, der stiger af et jernbanekøretøj efter endt transport. 
 
Direkte omstigning fra et jernbanekøretøj til et andet, uanset hvilket jernbaneselskab der er 
tale om, betragtes ikke som afstigning/påstigning. Hvis der i forbindelse med omstigningen 
benyttes et andet transportmiddel, betragtes dette dog som afstigning fra et jernbanekøretøj 
efterfulgt af påstigning på et andet jernbanekøretøj. 

 
A.V-11 Togpassagers rejse 

 
Kombination af påstignings- og afstigningssted for en passager, der rejser med tog, uanset 
rute. 
 
 
 
 

A.V-12 Påstigningssted 

 
Det sted, hvor en togpassager stiger på et jernbanekøretøj med henblik på transport. 
 
Direkte omstigning fra et jernbanekøretøj til et andet, uanset hvilket jernbaneselskab der er 
tale om, betragtes ikke som afstigning/påstigning. Hvis der i forbindelse med omstigningen 
benyttes et andet transportmiddel, betragtes dette dog som afstigning fra et jernbanekøretøj 
efterfulgt af påstigning på et andet jernbanekøretøj. 
 

A.V-13 Afstigningssted 

 
Det sted, hvor en togpassager stiger af jernbanekøretøjet efter endt transport. 
 
Direkte omstigning fra et jernbanekøretøj til et andet, uanset hvilket jernbaneselskab der er 
tale om, betragtes ikke som afstigning/påstigning. Hvis der i forbindelse med omstigningen 
benyttes et andet transportmiddel, betragtes dette dog som afstigning fra et jernbanekøretøj 
efterfulgt af påstigning på et andet jernbanekøretøj. 
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A.V-14 Ladning 

 
Samling af gods, der er omfattet af samme transportdokument i henhold til de gældende 
ordninger og takster. 
 

A.V-15 Ladningstyper 

 
De vigtigste ladningstyper er: 
 
- Hel togladning: Enhver ladning bestående af et tog med en eller flere vognladninger, som 

transporteres samlet for en afsender uden ændring af togets sammensætning fra et enkelt 
pålæsningssted til et enkelt aflæsningssted. 

- Hel vognladning: Enhver ladning, hvor det kræves, at der anvendes en hel vogn under 
hele rejsen, uanset om lasteevnen udnyttes fuldt ud eller ej; vogne, der indgår i en hel 
togladning, medregnes ikke. 

- Stykgods / lille ladning: Enhver ladning, som ikke er en hel togladning eller en hel 
vognladning. 

 
A.V-16 Jernbanegods 

 
Enhver form for gods, der transporteres med jernbane. 
 
Dette omfatter også alle former for emballage og transportudstyr, f.eks. containere, veksellad 
og paller, samt køretøjer til godstransport, der transporteres med jernbane. 
 

A.V-17 Godsets brutto-bruttovægt 

 
Godsets samlede vægt, alle former for emballage samt taravægten af transportenheder (f.eks. 
containere, veksellad og paller, som godset transporteres i eller på, samt vejkøretøjer til 
godstransport, der transporteres med jernbane). 
 
Det er denne vægt, der skal anvendes ved udarbejdelse af jernbanetransportstatistikker. 
 

A.V-18 Godsets bruttovægt 

 
Godsets samlede vægt inklusive emballage, men undtagen taravægten af transportenheder 
(f.eks. containere, veksellad og paller, som godset transporteres i eller på, samt vejkøretøjer til 
godstransport, der transporteres med jernbane). 

 
A.V-19 Taravægt  

 
Vægten af en transportenhed (f.eks. containere, veksellad og paller samt vejkøretøjer til 
godstransport, der transporteres med jernbane) uden last. 
 

A.V-20 Ton-km (tkm) 

 
Måleenhed svarende til transport af ét ton gods over en strækning på én kilometer.  
 
Her regnes med den strækning, der faktisk er tilbagelagt på det pågældende jernbanenet. For 
at undgå dobbelttælling bør hvert land kun tælle de tkm, der er tilbagelagt på dets område. 
Hvis denne oplysning ikke foreligger, bør den strækning, der er opkrævet betaling for, eller en 
skønsmæssig ansættelse af strækningen anvendes. 
 

A.V-21 Godskategorier  

 
Gods, der transporteres, kan klassificeres efter type. 
 
Som eksempler på klassifikationer kan nævnes NST 2007 (Standard Goods Nomenclature for 
Transport Statistics), som afløser CSTE-nomenklaturen (UNECE's varenomenklatur for 



A. Jernbanetransport 
 

- 28 - 

europæisk transportstatistik), og NST/R-nomenklaturen (Eurostats reviderede 
transportstatistiske varenomenklatur). 
 

A.V-22 Typer af transporteret gods  

 
Gods, der transporteres, kan klassificeres efter UNECE-henstilling nr. 21 "Codes for types of 
cargo, packages and packaging materials" (koder for fragttyper, emballager og 
emballagematerialer), Genève, marts 1986. Godsklasserne er: 
 
- Flydende styrtgods 
- Styrtgods i fast form 
- Store fragtcontainere 
- Andre fragtcontainere 
- Gods på paller 
- Anhugget gods 
- Mobile selvfremdrevne enheder 
- Andre mobile enheder 
- Andre fragttyper. 
 

A.V-23 TEU-km  

 
Måleenhed svarende til én TEU's bevægelse over en strækning på én kilometer. 
 

A.V-24 Farligt gods 

 
Klasserne af farligt jernbanegods er fastlagt i den femtende reviderede udgave af FN's 
henstillinger om transport af farligt gods (Recommendations on the Transport of Dangerous 
Goods), Genève, 2007. 
 
- Klasse 1: Eksplosivstoffer 
- Klasse 2: Gasser 
- Klasse 3:  Brandfarlige væsker 
- Klasse 4:  Brandfarlige faste stoffer; selvantændelige stoffer; stoffer som ved kontakt 

med vand udvikler brandfarlige gasser 
- Klasse 5:  Oxiderende (brandnærende) stoffer og organiske peroxider 
- Klasse 6:  Giftige og smitsomme stoffer 
- Klasse 7:  Radioaktive stoffer 
- Klasse 8:  Ætsende stoffer 
- Klasse 9:  Diverse farlige stoffer og genstande. 

 
A.V-25 Pålæsset gods 

 
Gods, der læsses på et jernbanekøretøj og forsendes med jernbane. 
 
I modsætning til hvad der gælder for vejtransport og transport ad indre vandveje, betragtes 
direkte omladning fra et jernbanekøretøj til et andet samt skift af trækkraft ikke som 
aflæsning/pålæsning. Men hvis godset læsses af et jernbanekøretøj, læsses på et andet 
transportmiddel og derefter igen læsses på et jernbanekøretøj, betragtes dette som aflæsning 
fra det første jernbanekøretøj efterfulgt af pålæsning på det andet jernbanekøretøj. 
 

A.V-26 Aflæsset gods 

 
Gods, der læsses af et jernbanekøretøj efter transport med jernbane. 
 
I modsætning til hvad der gælder for vejtransport og transport ad indre vandveje, betragtes 
direkte omladning fra et jernbanekøretøj til et andet samt skift af trækkraft ikke som 
aflæsning/pålæsning. Men hvis godset læsses af et jernbanekøretøj, læsses på et andet 
transportmiddel og derefter igen læsses på et jernbanekøretøj, betragtes dette som aflæsning 
fra det første jernbanekøretøj efterfulgt af pålæsning på det andet jernbanekøretøj. 
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A.V-27 International godstransport med jernbane - pålæsset (ud af landet) 

 
Gods, der transporteres med jernbane mellem et pålæsningssted beliggende i det 
indberettende land og et aflæsningssted i et andet land. 
 
Omfatter ikke gods i transit. Omfatter også godsvogne, der lastes med gods på det 
indberettende lands jernbanenet og transporteres med færge til et udenlandsk jernbanenet. 
 

A.V-28 International godstransport med jernbane - aflæsset (ind i landet) 

 
Gods, der transporteres med jernbane mellem et pålæsningssted beliggende i et andet land 
og et aflæsningssted i det indberettende land. 
 
Omfatter ikke gods i transit. Omfatter også godsvogne, der lastes med gods på et udenlandsk 
jernbanenet og transporteres med færge til det indberettende lands jernbanenet. 
 

A.V-29 Jernbanegods i transit 

 
Gods, der transporteres med jernbane via det indberettende land mellem to steder 
(pålæsnings- og aflæsningssted) uden for dette land. 
 
Omfatter også godsvogne, der ankommer til eller forlader det indberettende lands jernbanenet 
med færge. 
 

A.V-30 Godsforbindelse 

 
Kombination af pålæsnings- og aflæsningssted for gods, der transporteres med jernbane, 
uanset rute.  
 
Steder angives ved hjælp af internationale klassifikationer såsom NUTS (Eurostats 
nomenklatur for statistiske regionale enheder). 

 
A.V-31 Pålæsningssted 

 
Det sted, hvor godset læsses på et jernbanekøretøj med henblik på transport. 
 
I modsætning til hvad der gælder for vejtransport og transport ad indre vandveje, betragtes 
direkte omladning fra et jernbanekøretøj til et andet samt skift af trækkraft ikke som 
aflæsning/pålæsning. Men hvis godset læsses af et jernbanekøretøj, læsses på et andet 
transportmiddel og derefter igen læsses på et jernbanekøretøj, betragtes dette som aflæsning 
fra det første jernbanekøretøj efterfulgt af pålæsning på det andet jernbanekøretøj. 
 

A.V-32 Aflæsningssted 

 
Det sted, hvor godset læsses af et jernbanekøretøj efter endt transport. 
 
I modsætning til hvad der gælder for vejtransport og transport ad indre vandveje, betragtes 
direkte omladning fra et jernbanekøretøj til et andet samt skift af trækkraft ikke som 
aflæsning/pålæsning. Men hvis godset læsses af et jernbanekøretøj, læsses på et andet 
transportmiddel og derefter igen læsses på et jernbanekøretøj, betragtes dette som aflæsning 
fra det første jernbanekøretøj efterfulgt af pålæsning på det andet jernbanekøretøj. 
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A.VI ENERGIFORBRUG  
A.VI-01 Energiforbrug ved jernbanetransport 

 
Trækkrafts samlede energiforbrug til fremføring, service om bord og komfort (varme, 
klimatisering, belysning osv.) 

 
A.VI-02 Ton olieækvivalent (toe) 

 
Måleenhed for energiforbrug: 1 toe = 0,041868 terajoule (TJ). 
 
Omregningsfaktorer vedtaget af Det Internationale Energiagentur (IEA) i 1991: 
 
- Benzin   1,070 
- Gasolie/dieselolie   1,035 
- Svær brændselsolie  0,960 
- Flydende gas (LPG)  1,130 
- Naturgas   0,917 
 
For elektricitet benytter IEA følgende omregningsfaktor: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

A.VI-03 Joule 

 
Måleenhed for energiforbrug: 
 
- 1 TJ = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
- 1 TJ = 23,88459 toe. 
 

A.VI-04 Benzin 

 
Let mineralsk olie til brug i forbrændingsmotorer, dog ikke flymotorer. 
 
Benzin destilleres ved mellem 35 °C og 215 °C og anvendes som brændsel til motorer med 
gnisttænding. Motorbenzin kan indeholde additiver, oxygeneratorer og stoffer, anvendes til at 
hæve oktantallet, herunder blyforbindelser såsom TEL (tetreathylbly) og TML (tetramethylbly). 
 
Brændværdi: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

A.VI-05 Gasolie/dieselolie (destilleret brændselsolie) 

 
Olietyper fremstillet af laveste fraktion fra atmosfærisk destillation af råolie.  
 
Gasolie/dieselolie omfatter også tunge gasolier fremstillet ved vakuumdestillering af 
restproduktet fra atmosfærisk destillation. Gasolie/dieselolie destilleres ved mellem 200 °C og 
380 °C. Der opnås mindre end 65 % vol. ved 250 °C inkl. svind og 80 % eller derover ved 
350 °C. Flammepunktet ligger altid over 50 °C, og massefylden er over 0,81. Svære olier 
fremstillet ved blanding henregnes til gasolier, hvis deres kinematiske viskositet ikke overstiger 
25 cSt ved 40 °C. 
 
Brændværdi:  43,3 TJ/1 000 t. 
 

A.VI-06 Svær brændselsolie (restprodukt) 

 
Svær olie, der er et restprodukt fra destillation. 
 
Omfatter alle brændselsolier, der er destillationsrester (herunder brændselsolier fremstillet ved 
blanding). Svær brændselsolie har en viskositet på over 25 cSt ved 40 °C.  Flammepunktet 
ligger altid over 50 °C, og massefylden er over 0,90. 
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A.VI-07 Flydende gas (LPG) 

 
Lette kulbrinter af paraffintypen, som udvindes udelukkende ved destillation af råolie. 
 
LPG omfatter propan og butan og blandinger heraf. Gasserne bliver flydende ved lavt tryk (5-
10 atmosfære). I flydende form og ved en temperatur på 38 °C har de et relativt damptryk på 
højst 24,5 bar. Deres massefylde varierer fra 0,50 til 0,58. 

 
A.VI-08 Stenkul 

 
Sort, naturlig, fossil, organisk aflejring med en øvre brændværdi på over 23 860 kJ/kg (5 700 
kcal/kg) på askefri basis og med et fugtighedsindhold svarende til en temperatur på 30 °C og 
en relativ luftfugtighed på 96 % og med en tilfældig vitrinitmiddelreflektans på mindst 0,6. 
 

A.VI-09 Brunkul 

 
Ikke-bagende kul med en øvre brændværdi på under 23 860 kJ/kg (5 700 kcal/kg) på vand- og 
askefri basis og med et indhold af flygtige stoffer på over 31 % på vand- og mineralfri basis. 
 

A.VI-10 Elektricitet 

 
Energi fremstillet på vandkraftværker, jordvarmekraftværker, kernekraftværker og almindelige 
termiske kraftværker samt på basis af fornyelige kilder osv. - dog ikke energi fremstillet af 
pumpestationer - målt i elektricitetens brændværdi (3,6 TJ/GWh). 
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A.VII UHELD  
A.VII-01 UHELD 

 
Uønsket eller utilsigtet pludselig hændelse eller en bestemt kæde af sådanne hændelser, som 
har skadelige konsekvenser.  
 
Jernbaneuheld er uheld, som mindst ét jernbanekøretøj i bevægelse er involveret i. 
De opdeles i følgende kategorier: 
 
- Sammenstød 
- Afsporinger 
- Uheld i jernbaneoverskæringer i niveau 
- Personskader som følge af rullende materiel i bevægelse 
- Brand i rullende materiel 
- Andet. 
 
Selvmord indgår pr. definition ikke, da de er en forsætlig handling. 
Derfor indgår de hverken i UIC's statistikker over jernbaneuheld eller i de internationale 
statistikker over færdselsuheld. På grund af deres betydning for jernbanesikkerheden og –
driften bør der udarbejdes separate statistikker over selvmord. Terrorhandlinger medregnes 
ikke. 
 

A.VII-02 Selvmord 

 
Handling, hvorved en person forsætligt tager livet af sig selv, og som registreres som sådan af 
de kompetente nationale myndigheder. 
 

A.VII-03 Selvmordsforsøg 

 
Handling, hvorved en person forsætligt gør skade på sig selv, og som medfører alvorlige 
kvæstelser, men ikke død, og som registreres som sådan af de kompetente nationale 
myndigheder. 
 

A.VII-04 Alvorligt uheld 

 
Ethvert uheld, hvori der er involveret mindst ét jernbanekøretøj i bevægelse, og som resulterer 
i mindst én dræbt eller alvorligt tilskadekommen person, i omfattende ødelæggelse af materiel, 
spor eller andre anlæg eller miljøet eller i omfattende forstyrrelse af trafikken. Ulykker i 
værksteder, lagre og depoter medregnes ikke. 
 
Denne definition anvendes af UIC. 
 

A.VII-05 Omfattende ødelæggelse af materiel, spor eller andre anlæg eller miljøet 

 
Ødelæggelse, der overstiger en internationalt fastlagt tærskel. 
 
Tærsklen for omfattende ødelæggelse, vedtaget af UIC (Union Internationale des Chemins de 
Fer), blev fastsat til 150 000 EUR i 2007. 
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A.VII-06 Omfattende forstyrrelse af trafikken 

 
Der er tale om omfattende forstyrrelse af trafikken, hvis togdriften på mindst én 
hovedjernbanelinje er indstillet i over seks timer. 
 

A.VII-07 Uheld med personskade 

 
Ethvert uheld, hvori der er involveret mindst ét jernbanekøretøj i bevægelse, og som resulterer 
i mindst én dræbt eller tilskadekommen person. Ulykker i værksteder, lagre og depoter 
medregnes ikke. 
 
Denne definition indbefatter uheld med lettere tilskadekomne personer og svarer til den 
definition, der anvendes i forbindelse med statistikker over færdselsuheld. 

 
A.VII-08 Uheld med alvorlig personskade  

 
Ethvert uheld, hvori der er involveret mindst ét jernbanekøretøj i bevægelse, og som resulterer 
i mindst én dræbt eller alvorligt tilskadekommen person. Ulykker i værksteder, lagre og 
depoter medregnes ikke. 
 
Denne definition anvendes normalt af UIC i forbindelse med jernbaneuheld og indbefatter ikke 
uheld med lettere tilskadekomne personer. Tal, der indsamles i henhold til denne definition, 
kan ikke sammenlignes direkte med antallet af færdselsuheld, som indbefatter uheld med 
lettere tilskadekomne personer. 
 

A.VII-09 Dræbt 

 
Person, der dræbes på stedet eller dør inden for 30 dage som følge af et uheld.  
 
Indbefatter passagerer, ansatte og andre specificerede eller uspecificerede personer, der er 
involveret i et jernbaneuheld med personskade. 
 

A.VII-10 Tilskadekommen 

 
Alvorligt tilskadekommen person 
 
Tilskadekommen person, der har været indlagt i mere end 24 timer som følge af et uheld. 
 
Lettere tilskadekommen person 
 
Tilskadekommen person, der ikke er dræbt eller alvorligt tilskadekommen. 
 
Personer med lettere kvæstelser, f.eks. mindre snitsår og skrammer, registreres normalt ikke 
som tilskadekomne. 
 

A.VII-11 Sammenstød (mellem tog), herunder sammenstød med forhindringer inden for 
fritrumsprofilen 

 
Frontalt sammenstød mellem to tog eller sammenstød mellem front og bagende af to tog eller 
et (sideværts) sammenstød mellem et tog og en del af et andet tog, der ikke er fri af 
fritrumsprofilen, eller et tog i sammenstød med: 
 
a) Rangerende køretøjer 
b) Faste genstande som f.eks. sporstoppere eller 
c) Genstande, der midlertidigt befinder sig på eller i nærheden af sporet (undtagen i 

overskæringer i niveau), f.eks. sten, jordskred, træer, tabte dele af jernbanekøretøjer, 
vejkøretøjer og maskiner og materiel til sporvedligeholdelse. 
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A.VII-12 Afsporing 

 
Enhver hændelse, hvor mindst ét af et togs hjul løber af sporet. 
 
Afsporinger som følge af sammenstød medregnes ikke. Disse registreres som sammenstød. 
 

A.VII-13 Uheld i jernbaneoverskæringer i niveau 

 
Ethvert uheld i overskæringer i niveau omfattende mindst ét jernbanekøretøj og et eller flere 
krydsende køretøjer, andre brugere af vejen, f.eks. fodgængere, eller genstande, der 
midlertidigt befinder sig på eller nær sporet. 
 
- Jernbaneoverskæring i niveau: Ethvert kryds i niveau mellem en vej og en jernbane 

som godkendt af infrastrukturforvalteren og åben for brugere af offentlige eller private veje. 
Overgange mellem perroner på stationer medregnes ikke. 

 
- Vej: I forbindelse med statistikker over jernbaneuheld enhver offentlig eller privat vej, gade 

eller landevej, herunder gangstier og cykelstier. 
 

A.VII-14 Personskader som følge af rullende materiel i bevægelse 

 
Skader på en eller flere personer, som enten rammes af et jernbanekøretøj eller en del deraf 
eller rammes af en genstand, der er fastgjort til dette, eller som har løsrevet sig fra køretøjet. 
Personer, der falder af jernbanekøretøjer, medregnes, og det samme gælder personer, der 
falder eller rammes af løse genstande, mens de transporteres i jernbanekøretøjer. 
 

A.VII-15 Brand i rullende materiel 

 
Brand og eksplosioner, som finder sted i jernbanekøretøjer (inklusive deres last), når de kører 
mellem afgangs- og bestemmelsesstationen, herunder når de holder på afgangsstationen, 
bestemmelsesstationen eller ved mellemstop samt ved omrangering. 
 
  

A.VII-16 Kategorier af personer i statistikkerne over jernbaneuheld 

 
- Togpassager: Enhver person, der foretager en rejse med jernbane, ekskl. togpersonale. 
 

I uheldsstatistikkerne omfatter dette også passagerer, der stiger på eller af et tog i 
bevægelse  

 
- Ansatte (personale tilhørende underleverandører og selvstændige 

underleverandører medregnes): Enhver person, hvis ansættelse har tilknytning til en 
jernbane, og som er på arbejde eller vagt på tidspunktet for uheldet. Indbefatter 
togpersonalet og personer, der håndterer rullende materiel og infrastrukturanlæg. 

 
- Brugere af jernbaneoverskæring i niveau: Personer, de bruger en jernbaneoverskæring 

til at krydse jernbanen ved hjælp af et transportmiddel eller til fods. 
 
- Uvedkommende personer på jernbanens område: Alle personer, der opholder sig på en 

jernbanes område, hvis dette er forbudt, undtagen brugere af jernbaneoverskæringer i 
niveau. 

 
A.VII-17 Uheld i forbindelse med transport af farligt gods 

 
Ethvert uheld eller enhver hændelse, der skal indberettes i henhold til kapitel 1.8.5 i RID/ADR. 
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B.I INFRASTRUKTUR 
B.I-01 Vej 

 
Samfærdselsåre på stabilt underlag - dog ikke skinner eller start- og landingsbaner - der er 
åben for offentlig trafik, og som primært er beregnet til motorkøretøjer. 

 
Omfatter asfalterede veje og andre veje på stabilt grundlag, f.eks. grusveje. Omfatter også 
gader, broer, tunneller, bærende konstruktioner, tilslutnings- og udfletningsanlæg, 
overskæringer og vejknudepunkter. Omfatter også betalingsveje. Omfatter ikke cykelspor. 

 
B.I-02 Asfalteret vej 

 
Vej belagt med knuste sten (makadam), bituminøst bindemiddel eller bituminerede materialer, 
beton eller brosten. 

 
B.I-03 Ikke-asfalteret vej 

 
Vej på stabilt grundlag, ikke belagt med knuste sten, bituminøst bindemiddel eller bituminerede 
materialer, beton eller brosten. 

 
B.I-04 Vejnet 

 
Alle veje i et givet område. 
 
Vejnettet kan klassificeres efter belægning, f.eks.  
 
a) Asfalterede veje 
b) Ikke-asfalterede veje. 

 
B.I-05 Vejkategori 

 
Der er tre, internationalt sammenlignelige kategorier af veje:  
 
a) Motorvej 
b) Vej i bebygget område 
c) Anden vej (uden for bebygget område). 
 

B.I-06 Motorvej 

 
Vej, som specielt er anlagt og bygget til færdsel med motorkøretøjer, som ikke har tilkørsel til 
tilgrænsende ejendomme, og som: 

 
a) har kørebaner til færdsel i to retninger, der, bortset fra særlige steder eller ved midlertidige 

foranstaltninger, er adskilt fra hinanden enten ved en midterrabat, der ikke er bestemt til 
færdsel, eller undtagelsesvis ved andre midler 

 
b) ikke krydses i samme niveau af anden vej, jernbane, sporvognslinje eller 

fodgængerpassage 
 
c) er særligt afmærket som motorvej og forbeholdt bestemte kategorier af motorkøretøjer. 
 
Omfatter også motorvejstilkørsler og -frakørsler, uanset hvor skiltene er anbragt.  
 
Omfatter også motorveje i byområder. 
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B.I-07 Motortrafikvej 

 
Vej, som specielt er bygget til motortrafik, som ikke har tilkørsel til tilgrænsende ejendomme, 
og: 
 
a) hvis kørebaner i de to færdselsretninger normalt ikke er adskilt fra hinanden 
 
b) hvortil adgang kun sker via knudepunkter eller signalregulerede vejkryds 
 
c) som er særligt afmærket som motortrafikvej og forbeholdt bestemte kategorier af 

motorkøretøjer 
 
d) hvor der ikke må standses eller parkeres på kørebanen. 
 
Omfatter også til- og frakørsler, uanset hvor skiltene er anbragt. Omfatter også 
motortrafikveje i byområder. 

 
B.I-08 Vej i bebygget område: vej i byområde 

 
Vej inden for grænserne af et bebygget område som tilkendegivet ved skiltning. 
 
På veje i bebyggede områder er hastigheden ofte begrænset til omkring 50 km/t. Omfatter 
ikke motorveje, motortrafikveje og andre veje med højere hastighed, som går gennem det 
bebyggede område, medmindre de er afmærket som veje i byområde. Omfatter også gader. 
 

B.I-09 Vej uden for bebygget område 

 
Vej uden for grænserne af et bebygget område som tilkendegivet ved skiltning. 

 
B.I-10 E-vej 

 
Det internationale E-vejnet er et system af veje som fastlagt i den europæiske overenskomst 
vedrørende internationale hovedfærdselsårer, Genève, 15. november 1975, med 
efterfølgende ændringer. 

  
Referenceveje og mellemliggende veje (veje af klasse A) kendetegnes ved tocifrede tal; side-, 
forbindelses- og tilsluttende veje (veje af klasse B) kendetegnes ved trecifrede tal.  

 
B.I-11 Kørebane 

 
Del af vejen, der er beregnet til motorkøretøjstrafik. De dele af vejen, der danner overgang til 
lavere- eller højereliggende dele af vejbelægningen, er ikke en del af kørebanen. Det samme 
gælder de dele af vejen, der er beregnet til ikke-motoriserede køretøjer eller til parkering af 
køretøjer, selv om de i nødsituationer kan anvendes af motorkøretøjer. Kørebanens bredde 
måles vinkelret på vejens længderetning. 

 
B.I-12 Vognbane 

 
En af de langsgående baner, en kørebane kan opdeles i, uanset om den er afmærket eller ej, 
og som er bred nok til én række køretøjer, bortset fra motorcykler. 
 

B.I-13 Busbane  

 
Del af en kørebane, der er beregnet til busser, og som er adskilt fra resten af kørebanen ved 
langsgående afmærkning.  

 
Det kan være tilladt for taxier, og eventuelt biler med flere passagerer, at benytte busbanen. 
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B.I-14 Sporvej 

 
Samfærdselsåre bestående af to parallelle skinner til brug for sporvogne. 

 
Omfatter både sporveje, der er anlagt på veje, som benyttes af andre motorkøretøjer, og 
sporveje, der er anlagt separat.  

 
B.I-15 Cykelspor  

 
Del af en kørebane, der er beregnet til cykler, og som er adskilt fra resten af kørebanen ved 
langsgående afmærkning.  

 
Det kan være tilladt for knallerter at benytte cykelsporet. 

 
B.I-16 Cykelsti 

 
Selvstændig vej eller del af en vej, som er beregnet til cykler og tilkendegivet ved skiltning. En 
cykelsti er konstruktionsmæssigt adskilt fra andre veje eller andre dele af vejen. 

 
Det kan være tilladt for knallerter at benytte cykelstien. 

 
B.I-17 Vejlængde  

 
Vejens længde er afstanden mellem det sted, hvor den begynder, og det sted, hvor den 
slutter. 

 
Hvis kørebanen er længere i den ene færdselsretning end i den anden, beregnes længden 
ved at lægge halvdelen af længden i hver retning af kørebanen, målt fra første tilkørsel til 
sidste frakørsel, sammen. 
 

B.I-18 Byområde 

 
Område inden for den eller de administrative grænser af en bykerne (bebyggelse). 

 
Byområder kan klassificeres efter størrelse, opgjort i antal indbyggere: 
 
a) 10 000 til 49 999 – lille 
b) 50 000 til 249 999 – mellemstor 
c) 250 000 og derover – stor. 
 
Byområder omfatter også regionale enheder med et større antal indbyggere, hvoraf flertallet, 
dog ikke nødvendigvis alle, bor i bebyggede områder. Bebyggede områder, jf. B.I-05, kan 
også omfatte landsbyer og byer i landdistrikter. 
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B.II TRANSPORTUDSTYR 

B.II.A KØRETØJER 

B.II.A-01 Køretøj 

 
Køretøj på hjul til brug på veje. 

 

B.II.A-02 Bestand af køretøjer 

 
Antal køretøjer, der på en givet dato er indregistreret i et land, og som er godkendt til veje, der 
er åbne for offentlig trafik. 

 
Omfatter også køretøjer, der er fritaget for årlige afgifter og gebyrer. Omfatter endvidere 
indførte brugte køretøjer og andre køretøjer i henhold til national praksis. Omfatter ikke 
militærkøretøjer. 

 

B.II.A-03 Nationalt køretøj 

 
Køretøj, der er indregistreret i det indberettende land, og som har dette lands nummerplader, 
eller for hvilket der gælder en særlig indregistreringsordning (sporvogne, trolleybusser osv.). 

 
Hvis der i et land ikke findes noget register over køretøjer, forstås ved et nationalt køretøj et 
køretøj, der ejes eller lejes af en person eller et selskab, der er skattepligtig(t) i det 
pågældende land. 

 

B.II.A-04 Udenlandsk køretøj 

 
Køretøj, der er indregistreret i et andet land end det indberettende land, og som har det andet 
lands nummerplader.  

 

B.II.A-05 Cykel 

 
Køretøj med mindst to hjul, der almindeligvis drives frem alene ved muskelenergi, navnlig ved 
hjælp af pedaler eller håndtag (f.eks. tohjulede cykler, trehjulede cykler, firhjulede cykler samt 
invalidecykler). 
 
Omfatter også cykler med hjælpemotor. 

 

B.II.A-06 Motorkøretøj 

 
Køretøj, der er udstyret med en motor som eneste middel til fremdrift, og som normalt 
anvendes til person- eller godstransport ad vej eller til at trække køretøjer beregnet til person- 
eller godstransport ad vej. 

 
Omfatter ikke motorkøretøjer til kørsel på skinner. 
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B.II.A-07 Køretøj til persontransport 

 
Køretøj, der udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til transport af en eller flere personer. 

 
Køretøjer, der er beregnet til både passager- og godstransport, klassificeres som køretøjer til 
persontransport eller som køretøjer til godstransport, afhængigt af deres hovedformål i 
henhold til tekniske karakteristika eller afgiftskategori. 

 

B.II.A-08 Motorkøretøj til persontransport 

 
Motorkøretøj, der udelukkende eller hovedsageligt er beregnet til transport af en eller flere 
personer. 

 
Omfatter bl.a.: 

 
a) Motorcykler 
b) Knallerter  
c) Personbiler 
d) Multibiler (mpv'er), der er beregnet til og hovedsagelig anvendes til passagertransport 
e) Taxier 
f) Udlejningsbiler  
g) Ambulancer 
h) Busser 
i) Sporvogne 
j) Autocampere.  

 
Omfatter ikke lette køretøjer til godstransport, jf. BII.A-22. 

 

B.II.A-09 Knallert 

 
To-, tre- eller firehjulet motorkøretøj, hvis slagvolumen er under 50 cm3, og hvis konstruktivt 
bestemte maksimalhastighed er i overensstemmelse med national lovgivning. 
 
Omfatter indregistrerede og ikke-indregistrerede knallerter i brug, uanset om de har 
nummerplade eller ej. Nogle lande registrerer ikke alle knallerter. 
 

B.II.A-10 Motorcykel 

 
To, tre- eller firehjulet motorkøretøj med en egenvægt på højst 400 kg. Omfatter alle sådanne 
køretøjer, hvis slagvolumen er 50 cm3 eller derover, samt køretøjer med et slagvolumen på 
under 50 cm3, der ikke svarer til definitionen af en knallert. 

 

B.II.A-11 Personbil 

 
Motorkøretøj, bortset fra knallert eller motorcykel, til persontransport med højst ni siddepladser 
(inkl. førerens plads). 

 
Omfatter bl.a.:  

 
a) Personbiler 
b) Multibiler (mpv'er), der er beregnet til og hovedsagelig anvendes til passagertransport 
c) Taxier 
d) Udlejningsbiler  
e) Ambulancer 
f) Autocampere. 
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Omfatter ikke lette køretøjer til godstransport, jf. B.II.A-22, by-, rute-, og turistbusser, jf. B.II.A-
15, og minibusser, jf. B.II.A-17.  

 
Betegnelsen "personbil" dækker også mikrobiler (hvortil der ikke kræves kørekort), taxier og 
udlejningsbiler, forudsat at disse højst har ni sæder. 

 

B.II.A-12 Taxi 

 
Personbil, der er godkendt til hyring med fører, og hvis rute ikke er fastlagt på forhånd. 

 

En taxi hyres normalt ved:  
 

a) prajning på gaden  
b) personlig henvendelse til en taxiholdeplads 
c) telefonisk bestilling. 
 

B.II.A-13 Campingvogn 

 
Køretøj, der er beregnet til beboelse og til at blive trukket af et motorkøretøj. 

 
En campingvogn er hovedsagelig beregnet til rekreative formål. Den anvendes ikke til gods- 
eller passagertransport. Omfatter ikke teltvogne med indbygget telt, der betragtes som 
påhængsvogne til godstransport. 

 

B.II.A-14 By/rute/turist/minibus 

 
Motorkøretøj til persontransport med over ni siddepladser (inkl. førerens plads). 
 
Omfatter også minibusser med over ni siddepladser (inkl. førerens plads). 
 

B.II.A-15 Bybus 

 
Motorkøretøj til persontransport, der er beregnet til over 24 personer (inkl. føreren), og som er 
udstyret til at transportere både siddende og stående passagerer. 

 
Køretøjet kan være konstrueret med arealer til stående passagerer for at muliggøre hyppig på- 
og afstigning, eller det kan være indrettet til transport af stående passagerer i midtergangen. 

 

B.II.A-16 Rute/turistbus 

 
Motorkøretøj til persontransport, der er beregnet til over 24 siddende passagerer (inkl. 
føreren), og som er konstrueret udelukkende til transport af siddende passagerer. 

 

B.II.A-17 Minibus 

 
Motorkøretøj til persontransport med 10-23 sidde- eller ståpladser (inkl. førerens plads). 

 
Køretøjet kan være konstrueret udelukkende til transport af siddende passager eller til både 
siddende og stående passagerer. 



B. Vejtransport 
 

- 42 - 

B.II.A-18 Trolleybus 

 
Køretøj til persontransport med over ni siddepladser (inkl. førerens plads), der er tilsluttet 
elektriske forsyningskabler, og som ikke kører på skinner. 

 
Denne betegnelse omfatter også køretøjer, der kan anvendes både som trolleybus og 
almindelig bybus, hvis de er udstyret med en motor, som ikke er afhængig af 
hovedstrømtilførslen. 

 

B.II.A-19 Sporvogn 

 
Køretøj til passager- eller godstransport, der er beregnet til over ni siddende passager (inkl. 
føreren) eller til gods, og som kører på skinner og er tilsluttet elektriske forsyningskabler eller 
drives af en dieselmotor. Sporvognen er almindeligvis integreret i byområdets vejnet. 

 

B.II.A-20 By-, rute-, turist- og trolleybussers passagerkapacitet 

 
Antal sidde-, ligge- og ståpladser, herunder førerens, i køretøjet, når det anvendes til det 
formål, det primært er bestemt til. 

 
I tvivlstilfælde regnes med det maksimale antal disponible sidde/liggepladser. 

 

B.II.A-21 Køretøj til godstransport 

 
Køretøj, der udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til transport af gods. 

 
Omfatter bl.a.: 

 
a) Lette køretøjer til godstransport, hvis bruttovægt ikke overstiger 3 500 kg, og som 

udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til godstransport, f.eks. varevogne og 
pickupper 

b) Tunge køretøjer til godstransport, hvis bruttovægt overstiger 3 500 kg, og som er 
udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til godstransport 

c) Sættevognstrækkere 
d) Landbrugstraktorer, der er godkendt til veje, som er åbne for offentlig trafik. 

 

B.II.A-22 Let køretøj til godstransport 

 
Køretøj til godstransport, hvis bruttovægt ikke overstiger 3 500 kg, og som udelukkende eller 
hovedsagelig er beregnet til godstransport. 
 
Omfatter også varevogne, som er beregnet til og hovedsagelig anvendes til godstransport, 
pickupper og små lastbiler, hvis bruttovægt ikke overstiger 3 500 kg. 

 

B.II.A-23 Tungt køretøj til godstransport 

 
Køretøj til godstransport, hvis bruttovægt overstiger 3 500 kg, og som udelukkende eller 
hovedsagelig er beregnet til godstransport. 
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B.II.A-24 Karosserityper for køretøjer til godstransport 

 
Klassifikation af køretøjer til godstransport efter overbygning. 
 
Der regnes med følgende typer:  
 

1) Almindeligt åbent lad 
− Overdækket 
− Fladt 

2) Tiplad 
3) Tank 

− Til bulklast i fast form 
− Til bulklast i flydende form 

4) Temperaturreguleret kasse 
5) Anden lukket kasse 
6) Container- og veksellad 
7) Dyretransport 
8) Andet. 

 

B.II.A-25 Motorkøretøj til godstransport 

 
Vare- eller lastbil eller vogntog (dvs. vare/lastbil med påhængsvogn(e) eller 
sættevognstrækker med sættevogn og eventuelt påhængsvogn) til godstransport. 

 

B.II.A-26 Lastbil 

 
Ikke-leddelt motorkøretøj, der udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til godstransport. 
 

B.II.A-27 Sættevognstrækker 

 
Motorkøretøj, som udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til at trække andre køretøjer, 
som ikke er selvdrevne (navnlig sættevogne). 

 
Omfatter ikke landbrugstraktorer. 

 

B.II.A-28 Landbrugstraktor 

 
Motorkøretøj, der udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til landbrugsformål. Omfatter 
også landbrugstraktorer, der er godkendt til kørsel på veje, som er åbne for offentlig trafik. 

B.II.A-29 Påhængsvogn 

 
Køretøj til godstransport, der er beregnet til at blive trukket af et motorkøretøj. 

 
Omfatter ikke landbrugspåhængsvogne og campingvogne. 

 

B.II.A-30 Landbrugspåhængsvogn 

 
Påhængsvogn, der udelukkende eller hovedsagelig er beregnet til landbrugsformål og til at 
blive trukket af en landbrugstraktor. Omfatter også landbrugspåhængsvogne, der er godkendt 
til veje, som er åbne for offentlig trafik. 
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B.II.A-31 Sættevogn 

 
Køretøj til godstransport, der er uden foraksel, og som er således udformet, at en del af 
køretøjet og en væsentlig del af lastens vægt hviler på en sættevognstrækker. 

 

B.II.A-32 Sættevognstog 

 
Sættevognstrækker med tilkoblet sættevogn. 

 

B.II.A-33 Påhængsvogntog 

 
Motorkøretøj til godstransport med tilkoblet påhængsvogn. 

 
Omfatter også sættevognstog med ekstra påhængsvogn. 

 

B.II.A-34 Motorkøretøj til specielle formål 

 
Motorkøretøj til andre formål end passager- eller godstransport. 

 
Denne kategori omfatter: 

 
a) Brandkøretøjer 
b) Mobilkraner 
c) Motortromler 
d) Bulldozere med metalhjul eller bælter (larvefødder) 
e) Mobile film-, radio- og tv-studier 
f) Bogbusser 
g) Kranvogne (til bjergning af køretøjer) 
h) Andre motorkøretøjer til specielle formål. 

 

B.II.A-35 Lasteevne 

 
Den tilladte maksimale godsvægt som fastsat af den kompetente myndighed i køretøjets 
registreringsland. 

 

B.II.A-36 Lastevolumen 

 
Maksimalt volumen, der er til rådighed i køretøjet, til godstransport (målt i f.eks. kubikmeter). 

 

B.II.A-37 Køretøjets gulvareal 

 
Maksimalt gulvareal, der er til rådighed i køretøjet, til godstransport (målt i f.eks. 
kvadratmeter). 

 

B.II.A-38 Køretøjets bruttovægt (lovbestemt maksimal vægt) 

 
Den tilladte totalvægt af et køretøj eller et vogntog, inkl. last, når det står stille og er køreklart, 
som fastsat af den kompetente myndighed i registreringslandet. 

 
Omfatter også førerens vægt og vægten af det maksimale antal personer, der må 
transporteres. 
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B.II.A-39 Køretøjets alder 

 
Den tid, der er gået siden køretøjets første indregistrering, uanset registreringsland. 
 

B.II.A-40 Slagvolumen 

 
Motorens slagvolumen som attesteret af den kompetente myndighed i registreringslandet. 

 

B.II.A-41 Køretøjets egenvægt 

 
Vægten af et køretøj eller et vogntog, ekskl. last, når det står stille og er køreklart, som fastsat 
af den kompetente myndighed i registreringslandet. 

 
Egenvægten kan, alt efter national praksis, også omfatte fører og brændstof. 

 

B.II.A-42 Energiform 

 
Den form for energi, køretøjets motor hovedsagelig anvender, som attesteret af den 
kompetente myndighed i registreringslandet. 

 
For hybride køretøjer, dvs. køretøjer, der kan anvende mere end én form for energi (f.eks. 
LPG og benzin, el og diesel osv.), skal den primære form for energi om muligt være et 
alternativt brændstof. 

 

B.II.A-43 Alternativt brændstof 

 
En anden form for energi end de konventionelle brændstoffer benzin og diesel. 

 
Omfatter bl.a. el, LPG, naturgas (NGL eller CNG), alkohol, blandinger af alkohol og andre 
brændstoffer, hydrogen, biobrændstof (f.eks. biodiesel) osv. (listen er ikke udtømmende). 
Omfatter ikke blyfri benzin, reformuleret benzin og svovlfattig diesel. 

 
 

B.II.A-44 Dato for motorkøretøjets første indregistrering 

 
Datoen for et motorkøretøjs første indregistrering er dets førstegangsregistrering som nyt 
køretøj i et motorkøretøjsregister, uanset hvilket lands register der er tale om. 

 
Registreringsdatoen er den dato, hvor registreringen blev foretaget i motorkøretøjsregisteret. 
Registreringen af et indført brugt køretøj er ikke en førstegangsregistrering, men bør betragtes 
som en genregistrering. 
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B.II.B CONTAINERE MV. 
 

B.II.B-01 Lasteenhed 

Container, veksellad. 
 

Omfatter også "flats" (jf. B.II.B-09), der anvendes i forbindelse med søtransport, som en særlig 
form for containere. 

 

B.II.B-02 Intermodal transportenhed 

 
Container, veksellad eller sættevogn/motorkøretøj til godstransport beregnet til intermodal 
transport.  

 

B.II.B-03 Container 

 
Særlig kasse til godstransport, solid og stabelbar, som kan flyttes horisontalt og vertikalt. En 
mere formel, teknisk definition på en container er:  

 
En transportenhed, der: 

 
a) er i holdbar udførelse og derfor solid nok til at tåle gentagen anvendelse 
b) er konstrueret således, at den letter godstransport med et eller flere transportmidler 

uden omladning 
c) er udstyret med anordninger, der forenkler håndteringen og specielt overførslen fra et 

transportmiddel il et andet 
d) er konstrueret således, at den nemt kan fyldes og tømmes 
e) er stabelbar 
f) har et indvendigt volumen på mindst 1 m3. 
 

Omfatter ikke veksellad.  
 

"Flats" (jf. B.II.B-09), der anvendes i forbindelse med søtransport, betragtes som en særlig 
form for containere, selv om de ikke har noget indvendigt volumen og således ikke opfylder 
kriterium f) ovenfor. De medregnes derfor her. 

 

B.II.B-04 Containerstørrelser 

 
De vigtigste containerstørrelser er: 

 
a) 20-fods ISO-container (længde 20 fod, bredde 8 fod) 
b) 40-fods ISO-container (længde 40 fod, bredde 8 fod) 
c) ISO-container af længde over 20 og under 40 fod 
d) ISO-container af længde over 40 fod 
e) Jumbocontainer (særlig stor container)  
f) Flycontainer (container, der opfylder de standarder, der er fastlagt for lufttransport). 
 

Containere er normalt 8 fod høje, men findes også med andre højder. "High cube containere" 
er containere med en højde på 9,5 fod. Jumbocontainere er containere, der er større end ISO-
containere. De kan bl.a. være 45, 48 og 53 fod lange.  
De under a) til e) opførte containere betegnes som store containere. 
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B.II.B-05 Containers taravægt  

 
En containers taravægt indgår i den samlede vægt af det gods, der transporteres i containere, 
også kaldet godsets brutto-bruttovægt. Bruttovægten af gods, der transporteres i containere, 
kan beregnes på grundlag af brutto-bruttovægten ved fratrækning af taravægten og omvendt. 
Hvis der ikke foreligger oplysninger om taravægten, kan denne beregnes skønsmæssigt ved 
hjælp af følgende gennemsnitsværdier. 
 
Taravægten af en container anslås til: 

 
20-fods ISO-container  2,3 ton 
40-fods ISO-container  3,7 ton 
ISO-container af længde over 20 og under 40 fod  3,0 ton 
ISO-container af længde over 40 fod 4,7 ton 
 

B.II.B-06 Containertyper 

 
De vigtigste containertyper som defineret i "ISO Standards Handbook on Freight Containers" 
er: 
 

1.  Almindelige containere 
 
2.  Specialcontainere 

- lukket container med ventilation 
- åben container 
- platformbaseret container med åbne sidevægge 
- platformbaseret container med åbne sidevægge og fuldstændig overbygning 
- platformbaseret container med åbne sidevægge, ufuldstændig overbygning og 

endevægge, der ikke kan lægges ned 
- platformbaseret container med åbne sidevægge, ufuldstændig overbygning og 

endevægge, der kan lægges ned 
- platformcontainer 

 
3.  Containere til særligt gods 

- termocontainer 
- isoleret container 
- køle/frysecontainer - (engangskølemiddel) 
- mekanisk køle/frysecontainer 
- opvarmet container 
- nedkølet/opvarmet container 
- tankcontainer 
- bulkcontainer til tørlast 
- container til specificeret gods (f.eks. biler, husdyr mv.) 
- flycontainer. 

 

B.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

 
Statistisk enhed svarende til en 20 fod lang (6,10 m) ISO-container som standardmål for 
containere med forskellig kapacitet og til beskrivelse af containerskibes og -terminalers 
kapacitet. En 20-fods ISO-container svarer til 1 TEU.  

 
En 40-fods ISO-container svarer til 2 TEU. 
En container, som er mellem 20 og 40 fod lang svarer til 1,50 TEU. 
En container, som er over 40 fod lang, svarer til 2,25 TEU. 
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B.II.B-08 Veksellad 

 
Godstransportenhed, som er optimeret til et køretøjs dimensioner og forsynet med 
anordninger til håndtering og overførsel mellem forskellige transportformer, normalt 
vej/jernbane. 
 
Sådanne enheder var oprindeligt ikke udformet til at blive stablet efter lastning eller løftet 
lodret. Det er nu muligt med mange af dem, dog ikke i samme omfang som med containere. 
De adskiller sig fra containere hovedsagelig ved at være optimeret til køretøjers dimensioner. 
De skal godkendes af UIC for at kunne anvendes til jernbanetransport. Nogle veksellad er 
udstyret med støtteben, som enheden står på, når den ikke er på køretøjet, og som kan 
klappes sammen under ladbunden. 

B.II.B-09 Flat 

 
Ladeplatform uden overbygning, der har samme længde og bredde som en container og er 
udstyret med øvre og nedre hjørnebeslag. 

 
"Flat" er en anden betegnelse for visse specialcontainere - nemlig platformcontainere og 
platformbaserede containere med ufuldstændige overbygninger. 

 

B.II.B-10 Palle 

 
Platform til transport og stabling af gods.  

 
Paller er sædvanligvis lavet af træ og har standardmål: 

1 000 mm x 1 200mm (ISO) og 800 mm x 1 200 mm (CEN). 
 

B.II.B-11 Rullecontainer, rullepalle 

 
Lille, ikke-stabelbar og normalt kasseformet enhed på hjul til læsning og losning af gods.  
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B.III VIRKSOMHEDER, ØKONOMISKE RESULTATER OG BESKÆFTIGELSE 

 

B.III-01 Transport for fremmed regning 

 
Transport af personer eller gods mod vederlag. 

 
B.III-02 Transport for egen regning 

 
Transport, som ikke er for fremmed regning. 

 
Der er tale om en virksomheds transport af eget personale eller gods, uden at der i den 
forbindelse finder en finansiel transaktion sted. Omfatter ikke en sådan transport, der 
foretages af privatpersoner. 

 
B.III-03 Virksomhed 

 
Institutionel enhed eller mindste kombination af institutionelle enheder, der omfatter og direkte 
eller indirekte kontrollerer alle de funktioner, der er nødvendige, for at enheden eller 
kombinationen af enheder kan udføre sine produktionsaktiviteter. 

 
For at der er tale om en virksomhed, må der kun være én ejer eller én person, der kontrollerer 
den. En virksomhed kan dog godt have flere forskellige økonomiske aktiviteter og være 
beliggende flere steder. 

 
B.III-04 Vejtransportvirksomhed 

 
Virksomhed, der et eller flere steder udfører vejtransport med køretøjer, og hvis hovedaktivitet 
ud fra værditilvæksten er vejtransport. 

 
Der er tale om følgende undergrupper i nomenklaturerne over økonomiske aktiviteter: 

 
− ISIC Rev. 41: Hovedgruppe 49, gruppe 492 - Anden landtransport 

− Undergruppe 4921 - Landpassagertransport i by- og forstadsområder  
− Undergruppe 4922 - Anden landpassagertransport 
− Undergruppe 4923 - Vejgodstransport 

 
− NACE rev. 22: Hovedgruppe 49, gruppe 49.3 - Anden landpassagertransport 

− Undergruppe 49.31 - Landpassagertransport i by- og forstadsområder 
− Undergruppe 49.32 - Taxikørsel  
− Undergruppe 49.39 - Anden landpassagertransport i.a.n. 
 

− NACE rev. 2: Hovedgruppe 49, gruppe 49.4 - Vejgodstransport og flytning 
− Undergruppe 49.41 - Vejgodstransport 
− Undergruppe 49.42 – Flytteforretninger. 
 

Omfatter også virksomheder uden lønnet personale. Kun enheder, der faktisk udøver 
aktiviteter i referenceperioden, medregnes. Omfatter ikke "passive" enheder eller enheder, 
der endnu ikke har påbegyndt deres virksomhed. 

 

                                                
1 ISIC Rev. 4 – International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, United Nations Statistics 
Division. 
2 NACE rev. 2 - Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (EUT L 393 af 
30.12.2006, s. 1). 
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B.III-05 Vejtransportvirksomhed inden for persontransport 

 
Vejtransportvirksomhed, der tilbyder og udfører transport af én eller flere personer 
(passagerer), ekskl. føreren, og hvis hovedaktivitet på vejtransportområdet ud fra 
værditilvæksten er persontransport ad vej. 

 
B.III-06 Vejtransportvirksomhed inden for godstransport 

 
Vejtransportvirksomhed, der tilbyder og udfører godstransport, og hvis hovedaktivitet på 
vejtransportområdet ud fra værditilvæksten er godstransport ad vej. 

 
B.III-07 Vejtransportvirksomhed inden for persontransport i byområder 

 
Vejtransportvirksomhed, der udfører persontransport i eller uden for rutefart inden for 
grænserne af et eller flere bebyggede områder, og hvis hovedaktivitet på området 
persontransport ad vej ud fra værditilvæksten er persontransport i byområder. 

 
B.III-08 Offentlig vejtransportvirksomhed 

 
Vejtransportvirksomhed, hvor over 50 % af kapitalen ejes af staten eller offentlige 
myndigheder og disses virksomheder. 

 
B.III-09 Beskæftigelse 

 
Det gennemsnitlige antal personer, der arbejder i en vejtransportvirksomhed i en givet 
periode (herunder aktive virksomhedsejere, partnere, der regelmæssigt arbejder i 
virksomheden, og ulønnede medhjælpende familiemedlemmer), samt personer, der arbejder 
uden for virksomheden, men er ansat og direkte betalt af denne. 

 
Beskæftigelse kan opdeles i kategorier som følger: 

 
a) Chauffører 
b) Automekanikere 
c) Lagerpersonale 
d) Flådestyringspersonale 
e) Andet kontorpersonale. 
 

B.III-10 Omsætning 

 

Det samlede beløb, som vejtransportvirksomheden har faktureret i den givne periode. Dette 
beløb svarer til virksomhedens salg på markedet af varer og tjenester. Heri indgår også 
"andre driftsindtægter", dvs. indtægter fra koncessioner, franchiseordninger, patenter, 
varemærker o.l. Omsætningen indbefatter alle skatter og afgifter på de varer og tjenester, 
som virksomheden har faktureret, undtagen moms, som den har faktureret kunderne. Den 
indbefatter også al øvrig betaling, som afkræves kunderne. Prisnedslag, rabatter og lignende 
fratrækkes. Kontantrabat fratrækkes ikke. 

 

Omsætningen omfatter kun almindelige aktiviteter og omfatter derfor ikke salg af 
anlægsaktiver. Driftstilskud fra det offentlige medregnes heller ikke. 

 
B.III-11 Udgifter til investeringer i veje 

 
Udgifter til anlæggelse af nye og udbygning af eksisterende veje, herunder omlægning, 
fornyelse og større reparationer. 
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B.III-12 Udgifter til investeringer i køretøjer 

 
Udgifter til køb af køretøjer. 

 
B.III-13 Udgifter til vedligeholdelse af veje 

 
Udgifter til at holde veje i brugbar stand. 

 
Heri indgår udgifter til overfladevedligeholdelse, lapning og løbende reparationer (arbejde i 
forbindelse med slidlagets ruhed, rabatter osv.). 

 
B.III-14 Udgifter til vedligeholdelse af køretøjer 

 
Udgifter til at holde køretøjer i brugbar stand. 
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B.IV TRAFIKMÆNGDE  

 

B.IV-01 Vejtrafik 

 
Enhver kørsel med et køretøj på et givet vejnet. 

 
Ved transport af et køretøj på et andet køretøj medregnes kun sidstnævnte køretøjs (aktive) 
bevægelse. 

 
B.IV-02 National vejtrafik 

 
Enhver kørsel med køretøjer inden for landets grænser, uanset i hvilket land køretøjerne er 
indregistreret. 

 
B.IV-03 Tomkørsel 

 
Enhver kørsel med et køretøj, hvor godsets brutto-bruttovægt, herunder vægten af 
transportudstyr såsom containere, veksellad og paller, er lig med nul. Enhver kørsel med by-, 
rute-, turist- og trolleybusser samt sporvogne uden passagerer. 

 
Et køretøjs kørsel med tomt transportudstyr såsom containere, veksellad og paller betragtes 
ikke som tomkørsel. 

 
B.IV-04 Vejtrafik i byområder 

 
Køretøjstrafik i byområde. 

 
Gennemgående trafik, hvoraf kun en forholdsvis lille del foregår ad veje i byområder, 
betragtes ikke som vejtrafik i byområder. 

 
B.IV-05 Vejtrafik i bebyggede områder 

 
Trafik på veje i bebyggede områder. 

 
B.IV-06 Rejse med køretøj 

 
Enhver kørsel med et køretøj fra et bestemt afgangssted til et bestemt bestemmelsessted. 

 
En rejse kan opdeles i en række strækninger eller etaper. 

 
B.IV-07 Køretøj-km 

 
Måleenhed svarende til et køretøjs bevægelse over en strækning på én kilometer. 

 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. Omfatter også tomme motorkøretøjers 
bevægelser. Enheder bestående af en sættevognstrækker og en sættevogn eller en lastbil og 
en påhængsvogn betragtes som ét køretøj. 

 
 
B.IV-08 Indrejst køretøj 

 
Motorkøretøj i tom eller lastet tilstand, der kører ind i et land ad vej. 

 
Hvis et motorkøretøj kommer ind i landet med et andet transportmiddel, betragtes kun det 
aktive transportmiddel som værende kommet ind i landet. 
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B.IV-09 Udrejst køretøj 

 
Motorkøretøj i tom eller lastet tilstand, der kører ud af et land ad vej. 

 
Hvis et motorkøretøj forlader landet med et andet transportmiddel, betragtes kun det aktive 
transportmiddel som havende forladt landet. 

 
B.IV-10 Køretøj i transit 

 
Motorkøretøj i lastet eller tom tilstand, der er kommet ind i og har forladt et land forskellige 
steder, uanset transportmiddel, forudsat at hele rejsen i landet er foregået ad vej, og at der 
ikke er sket på- eller aflæsning i landet. 

 
Omfatter også motorkøretøjer, der læsses på eller af et andet transportmiddel ved det 
pågældende lands grænse. 

 
B.IV-11 Årsdøgntrafik 

 
Gennemsnitligt antal køretøjer, der passerer et bestemt snit på en vejstrækning, hvor de 
tælles.  

 
Tællingen kan foretages manuelt eller maskinelt, løbende eller i bestemte perioder. 
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B.V TRANSPORTMÆNGDE OG –KAPACITET 

 

B.V-01 Vejtransport 

 
Transport af gods og/eller passagerer med et køretøj på et givet vejnet. 

 
Ved transport af et køretøj på et andet køretøj medregnes kun sidstnævnte køretøjs (aktive) 
bevægelse. 

 
B.V-02 National vejtransport 

 
Vejtransport mellem to steder (pålæsnings/påstigningssted og aflæsnings/afstigningssted) 
beliggende i samme land, uanset i hvilket land motorkøretøjet er indregistreret. Denne 
transport kan omfatte transit gennem et andet land. 

 
Afkobling af en påhængsvogn/sættevogn fra et motorkøretøj og tilkobling af 
påhængsvognen/sættevognen til et andet motorkøretøj betragtes som aflæsning og 
pålæsning af varerne i påhængsvognen/sættevognen. 

 
B.V-03 Cabotagekørsel 

  
Vejtransport med et motorkøretøj, der er indregistreret i det indberettende land, i et andet land 
end registreringslandet. 

 
B.V-04 International vejtransport 

 
Vejtransport mellem et pålæsnings/påstigningssted eller aflæsnings/afstigningssted i det 
indberettende land og et pålæsnings/påstigningssted eller aflæsnings/afstigningssted i et 
andet land.  

 
Denne transport kan omfatte transit gennem et eller flere yderligere lande. 

 
B.V-05 Tredjelandsvejtransport 

 
Vejtransport med et i ét land indregistreret motorkøretøj mellem et 
pålæsnings/påstigningssted i et andet land og et aflæsnings/afstigningssted i et tredje land. 

 
Denne transport kan omfatte transit gennem et eller flere yderligere lande. 

 
B.V-06 Vejtransport i transit 

 
Vejtransport gennem et land mellem to steder (pålæsnings- og aflæsningssted) beliggende i 
et andet land eller andre lande, forudsat at hele rejsen i landet foregår ad vej, og at der ikke 
sker på- eller aflæsning i landet. 

 
Omfatter også motorkøretøjer, der læsses på eller af et andet transportmiddel ved det 
pågældende lands grænse. 

B.V-07 Vejtransport i byområder 

 
Transport på veje og sporveje i byområder. 

 
Kun transport, der udelukkende eller hovedsagelig udføres på veje i byområder, betragtes 
som vejtransport i byområder. 
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B.V-08 Passager 

 
Person, der foretager en rejse med et køretøj. Førere af personbiler, bortset fra 
taxichauffører, betragtes også som passagerer. Servicepersonale om bord på by-, rute-, 
turist- og trolleybusser, sporvogne og køretøjer til godstransport medregnes ikke. 

 
B.V-09 Passager-km 

 
Måleenhed svarende til transport af én passager ad vej over en strækning på én kilometer. 

 
Her regnes med den strækning, passageren faktisk tilbagelægger. 

 
B.V-10 Passagerrejse 

 
Kombination af indstignings- og udstigningssted for passagerer, der transporteres med et 
køretøj. 

 
Direkte omstigning fra et køretøj til et andet køretøj af samme art, uanset hvilken virksomhed 
der er tale om, betragtes ikke som afstigning/påstigning. Hvis der i forbindelse med 
omstigningen benyttes et andet transportmiddel, betragtes dette dog som afstigning af et 
køretøj efterfulgt af påstigning på et andet køretøj. 

 
B.V-11 Offentlig vejtransport 

 
Offentlig vejtransport dækker passagertransport med bus eller sporvogn i rutefart, der drives 
af en offentlig eller privat virksomhed. 

B.V-12 Passagerrejse med offentlig vejtransport 

 
Kombination af indstignings- og udstigningssted for passagerer, der transporteres med bus 
eller sporvogn. 

 
Direkte omstigning fra et køretøj til et andet køretøj af samme art, uanset hvilken virksomhed 
der er tale om, betragtes ikke som afstigning/påstigning. Hvis der i forbindelse med 
omstigningen benyttes et andet transportmiddel, betragtes dette dog som afstigning af et 
køretøj efterfulgt af påstigning på et andet køretøj.  

 
B.V-13 Passager, der er steget ind i et offentligt vejtransportkøretøj 

 
Person, der stiger ind i et køretøj med henblik på transport. 

 
Direkte omstigning fra et køretøj til et andet køretøj af samme art, uanset hvilken virksomhed 
der er tale om, betragtes om muligt ikke som afstigning/påstigning. Hvis der i forbindelse med 
omstigningen benyttes et andet transportmiddel, betragtes dette dog som afstigning af et 
køretøj efterfulgt af påstigning på et andet køretøj.  

 
B.V-14 Passager, der er steget ud af et offentligt vejtransportkøretøj 

 
Person, der stiger ud af et køretøj efter endt transport. 

 
Direkte omstigning fra et køretøj til et andet køretøj af samme art, uanset hvilken virksomhed 
der er tale om, betragtes om muligt ikke som afstigning/påstigning. Hvis der i forbindelse med 
omstigningen benyttes et andet transportmiddel, betragtes dette dog som afstigning af et 
køretøj efterfulgt af påstigning på et andet køretøj. 
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B.V-15 Passagerforbindelse 

 
Kombination af indstignings- og udstigningssted for passagerer, der transporteres ad vej, 
uanset rute. 

 
Steder angives ved hjælp af internationale klassifikationer såsom NUTS (Eurostats 
nomenklatur for statistiske regionale enheder). 

 
B.V-16 Indstigningssted 

 
Det sted, hvor passageren steg ind i køretøjet med henblik på transport. 

 
Direkte omstigning fra et køretøj til et andet køretøj af samme art, uanset hvilken virksomhed 
der er tale om, betragtes om muligt ikke som afstigning/påstigning. Hvis der i forbindelse med 
omstigningen benyttes et andet transportmiddel, betragtes dette dog som afstigning af et 
køretøj efterfulgt af påstigning på et andet køretøj. 

 
B.V-17 Udstigningssted 

 
Det sted, hvor passageren steg ud af køretøjet efter endt transport. 

 
Direkte omstigning fra et køretøj til et andet køretøj af samme art, uanset hvilken virksomhed 
der er tale om, betragtes om muligt ikke som afstigning/påstigning. Hvis der i forbindelse med 
omstigningen benyttes et andet transportmiddel, betragtes dette dog som afstigning af et 
køretøj efterfulgt af påstigning på et andet køretøj. 

 
B.V-18 Vejgods 

 
Enhver form for gods, der transporteres med køretøjer til godstransport. 

 
Dette omfatter også alle former for emballage og transportudstyr, f.eks. containere, veksellad 
og paller. 
 

B.V-19 Godsets brutto-bruttovægt 

Godsets samlede vægt, alle former for emballage samt taravægten af transportenheder 
(f.eks. containere, veksellad og paller, som godset transporteres i eller på). 

B.V-20 Godsets bruttovægt 

 
Godsets samlede vægt inklusive emballage, men undtagen taravægten af transportenheder 
(f.eks. containere, veksellad og paller, som godset transporteres i eller på). 
 
 

B.V-21 Taravægt  

 
Vægten af en transportenhed (f.eks. containere, veksellad og paller samt vejkøretøjer til 
godsbefordring, der transporteres med jernbane) uden last. 

 
B.V-22 Ton-km ad vej 

 
Måleenhed svarende til transport af ét ton gods ad vej over en strækning på én kilometer. 

 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. 
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B.V-23 TEU-km ad vej 

 
Måleenhed for containertransport svarende til transport af én TEU ad vej over en strækning 
på én kilometer. 

 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. 

 
B.V-24 Godskategorier 

 
Gods, der transporteres, kan klassificeres efter type. 

 
Som eksempler på klassifikationer kan nævnes NST 2007 (den transportstatistiske 
varenomenklatur), som afløser CSTE-nomenklaturen (UNECE's varenomenklatur for 
europæisk transportstatistik), og NST/R-nomenklaturen (Eurostats reviderede 
transportstatistiske varenomenklatur). 

 
B.V-25 Typer af transporteret gods 

 
Gods, der transporteres, kan klassificeres efter UN/ECE-henstilling nr. 21 "Codes for types of 
cargo, packages and packaging materials" (koder for fragttyper, emballager og 
emballagematerialer), Genève, marts 1986. Godsklasserne er: 

 
- Flydende styrtgods 
- Fast styrtgods 
- Store fragtcontainere 
- Andre fragtcontainere 
- Gods på paller 
- Anhugget gods 
- Mobile selvfremdrevne enheder 
- Andre mobile enheder 
- Andre fragttyper. 

 
B.V-26 Farligt gods 

 
Klasserne af farligt jernbanegods er fastlagt i den femtende reviderede udgave af FN's 
henstillinger om transport af farligt gods (Recommendations on the Transport of Dangerous 
Goods), Genève, 2007. 

 
- Klasse 1: Eksplosivstoffer 
- Klasse 2: Gasser 
- Klasse 3:  Brandfarlige væsker 
- Klasse 4:  Brandfarlige faste stoffer; selvantændelige stoffer; stoffer, som ved 

kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser 
- Klasse 5:  Oxiderende (brandnærende) stoffer og organiske peroxider 
- Klasse 6:  Giftige og smittefarlige stoffer 
- Klasse 7:  Radioaktive stoffer 
- Klasse 8:  Ætsende stoffer 
- Klasse 9:  Diverse farlige stoffer og genstande. 
 

B.V-27 Pålæsset gods  

 
Gods, der læsses på et køretøj og forsendes ad vej. 

 
Omladning fra et køretøj til godstransport til et andet og skift af sættevognstrækker betragtes 
som pålæsning efter aflæsning. 
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B.V-28 Aflæsset gods  

 
Gods, der læsses af et køretøj efter transport ad vej.  

 
Omladning fra et køretøj til godstransport til et andet og skift af sættevognstrækker betragtes 
som aflæsning inden pålæsning. 

 
B.V-29 Gods, der har forladt landet ad vej (bortset fra gods i transit) 

 
Gods, der er blevet læsset på et køretøj i et land, har forladt landet ad vej og er blevet læsset 
af i et andet land. 
 

B.V-30 Gods, der er kommet ind i landet ad vej (bortset fra gods i transit) 

 
Gods, der er blevet læsset på et køretøj i et andet land, er kommet ind i landet ad vej og er 
blevet læsset af dér. 
 

B.V-31 Vejgods i transit 

 
Gods, der er kommet ind i landet ad vej og har forladt landet ad vej et andet sted end dér, 
hvor det kom ind, efter at være blevet transporteret gennem landet med samme motorkøretøj 
til godstransport. 

 
Omladning fra et køretøj til godstransport til et andet og skift af sættevognstrækker betragtes 
som pålæsning/aflæsning. 

B.V-32 Godsforbindelse 

 
Kombination af pålæsnings- og aflæsningssted for gods, der transporteres ad vej, uanset 
rute. 

 
Steder angives ved hjælp af internationale klassifikationer såsom NUTS (Eurostats 
nomenklatur for statistiske regionale enheder).  

 
B.V-33 Pålæsningssted 

 
Det sted, hvor godset blev læsset på et motorkøretøj til godstransport, eller hvor der blev 
skiftet sættevognstrækker. 

 
B.V-34 Aflæsningssted 

 
Det sted, hvor godset blev læsset af et motorkøretøj til godstransport, eller hvor der blev 
skiftet sættevognstrækker. 

 
B.V-35 Udnyttelse af transportkapacitet 

 
Indikator for udnyttelse af transportkapacitet. 

 

Denne indikator kan beregnes som den faktisk transporterede mængde gods eller antal 
passagerer i procent af køretøjets kapacitet opgjort i lasteevne, -volumen, gulvareal eller 
tilladt antal siddende eller stående passagerer (jf. B.II.A-20, B.II.A-35 og B.II.A-36).  

 
Der kan under hensyntagen til den tilbagelagte strækning og den løbende 
aflæsning/afstigning under en rejse beregnes en alternativ indikator, nemlig den faktiske 
transportydelse i procent af den størst mulige transportydelse på de pågældende rejser. 

 



B. Vejtransport 
 

- 59 - 

B.VI ENERGIFORBRUG  

 

B.VI-01 Endeligt energiforbrug ved vejtransport 

 
Motorkøretøjers endelige energiforbrug. 

 
Omfatter den energi, der anvendes til fremdrift af transportmidler og løftning med påmonteret 
kran samt til lys, varme og andre former for komfort i transportmidler. Omfatter også det 
endelige energiforbrug for køretøjer uden last. 

 
B.VI-02 Ton olieækvivalent (toe) 

 
Måleenhed for energiforbrug: 1 toe = 0,041868 terajoule (TJ). 

 
Omregningsfaktorer vedtaget af Det Internationale Energiagentur (IEA) i 1991: 

 
- Benzin  1,070 
- Gasolie/dieselolie 1,035 
- Svær brændselsolie 0,960 
- Flydende gas (LPG) 1,130 
- Naturgas  0,917 

  
For elektricitet benytter IEA følgende omregningsfaktor: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 

 
B.VI-03 Joule 

 
Måleenhed for energiforbrug: 

 
1 TJ = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 TJ = 23,88459 toe. 
 

B.VI-04 Benzin 

 
Let mineralsk olie til brug i forbrændingsmotorer, dog ikke flymotorer. 

 
Benzin destilleres ved mellem 35 °C og 215 °C og anvendes som brændsel til motorer med 
gnisttænding. Motorbenzin kan indeholde additiver, oxygenatorer og stoffer, der anvendes til 
at hæve oktantallet, herunder blyforbindelser såsom TEL (tetraethylbly) og TML 
(tetramethylbly). 

 
Brændværdi: 44,8 TJ/1 000 t. 

 
B.VI-05 Gasolie/dieselolie (destilleret brændselsolie) 

 
Olietyper fremstillet af laveste fraktion fra atmosfærisk destillation af råolie. 

 
Gasolie/dieselolie omfatter også tunge gasolier fremstillet ved vakuumdestillering af 
restproduktet fra atmosfærisk destillation. Gasolie/dieselolie destilleres ved mellem 200 °C og 
380 °C. Der opnås mindre end 65 % vol. ved 250 °C inkl. svind og 80 % eller derover ved 
350 °C. Flammepunktet ligger altid over 50 °C, og massefylden er over 0,81. Svære olier 
fremstillet ved blanding henregnes til gasolier, hvis deres kinematiske viskositet ikke 
overstiger 25 cSt ved 40 °C. 

 
Brændværdi: 43,3 TJ/1 000 t. 
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B.VI-06 Flydende gas (LPG) 

 
Lette kulbrinter af paraffintypen, som udvindes udelukkende ved destillation af råolie. 

 
LPG omfatter propan og butan og blandinger heraf. Gasserne bliver flydende ved lavt tryk (5-
10 atmosfære). I flydende form og ved en temperatur på 38 °C har de et relativt damptryk på 
højst 24,5 bar. Deres massefylde varierer fra 0,50 til 0,58. 

 
B.VI-07 Naturgaskondensater (NGL) 

 
Flydende kulbrinter, der fremkommer ved produktion, rensning og stabilisering af naturgas. 
Gassernes egenskaber varierer med typen, der spænder fra ethan, butan og propan til svære 
olier. De destilleres med råolie i raffinaderier, blandes med raffinerede olieprodukter eller 
anvendes direkte, afhængigt af deres egenskaber. 

 
B.VI-08 Elektricitet 

 
Energi fremstillet ved vandkraft, jordvarme, kernekraft og på almindelige termiske kraftværker 
- dog ikke energi fremstillet af pumpestationer - målt i elektricitetens brændværdi (3,6 
TJ/GWh). 

 
En pumpestation er et kraftværk med en beholder, der fyldes ved hjælp af pumper. 
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B.VII FÆRDSELSUHELD 

 

B.VII-01 Færdselsuheld med personskade 

 
Uheld, der involverer mindst ét køretøj i bevægelse på en offentlig vej eller en offentligt 
tilgængelig privat vej, og hvor mindst én person bliver kvæstet eller dræbt.  

 
Et selvmord eller et selvmordsforsøg er ikke et uheld, men en hændelse, der skyldes en 
forsætlig handling med henblik på at påføre sig selv dødelig skade. Hvis et selvmord eller 
selvmordsforsøg påfører en anden trafikant skade, betragtes hændelsen dog som et 
færdselsuheld med personskade. 

 
Omfatter også sammenstød mellem køretøjer, mellem køretøjer og fodgængere, mellem 
køretøjer og dyr eller faste genstande samt uheld, der kun involverer ét køretøj. Sammenstød 
mellem flere køretøjer betragtes som ét enkelt uheld, hvis der - ved en række på hinanden 
efterfølgende sammenstød - er tale om sammenstød, som sker meget hurtigt efter hinanden. 
Omfatter ikke uheld, hvor der kun sker materiel skade. 

 
Omfatter ikke terrorhandlinger. 

 
B.VII-02 Dødsulykke 

 
Færdselsuheld, hvor en person bliver dræbt.  

 
B.VII-03 Ikke-dødsulykke 

 
Andet færdselsuheld end dødsulykke. 

 
B.VII-04 Trafikoffer 

 
Person, der er blevet dræbt eller kommet til skade ved et færdselsuheld. 

 
B.VII-05 Dræbt 

 
Person, der dræbes på stedet eller dør inden for 30 dage som følge af et færdselsuheld. 
Omfatter ikke selvmord. 

 
Hvis den kompetente myndighed klassificerer dødsårsagen som selvmord, dvs. en forsætlig 
handling med henblik på at påføre sig selv dødelig skade, medregnes den dræbte ikke. For 
lande, der ikke anvender 30-dages-tærsklen, fastsættes der skønsmæssige 
konverteringskoefficienter, så der kan foretages sammenligninger på grundlag af 30-dages-
definitionen. 

 
B.VII-06 Tilskadekommen 

 
Person, der ikke blev dræbt på stedet og ikke dør inden for 30 dage som følge af et 
færdselsuheld med personskade, men som er kommet til skade, og som i reglen skal have 
lægebehandling. Omfatter ikke selvmordsforsøg. 

 
Personer med lettere kvæstelser, f.eks. mindre snitsår og skrammer, registreres normalt ikke 
som tilskadekomne. 

 
Hvis den kompetente myndighed klassificerer årsagen til kvæstelsen som et 
selvmordsforsøg, dvs. en forsætlig handling med henblik på at påføre sig selv skade, der rent 
faktisk resulterer i kvæstelse, men ikke død, medregnes den kvæstede ikke. 
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B.VII-07 Alvorligt tilskadekommen person 

 
Tilskadekommen person, der har været indlagt i mere end 24 timer. 

 
B.VII-08 Lettere tilskadekommen person 

 
Tilskadekommen person, der ikke er dræbt eller alvorligt tilskadekommen. 

 
Personer med lettere kvæstelser, f.eks. mindre snitsår og skrammer, registreres normalt ikke 
som tilskadekomne. 

 
B.VII-09 Fører involveret i færdselsuheld 

 
Person, der er involveret i et færdselsuheld, og som førte køretøjet, da uheldet skete. 

 
B.VII-10 Passager involveret i færdselsuheld 

 
Person, der er involveret i et færdselsuheld, bortset fra føreren, og som befandt sig i eller på 
et køretøj eller var i færd med at stige ind eller ud af et køretøj, da uheldet skete. 

 
B.VII-11 Fodgænger involveret i færdselsuheld 

 
Person, der er involveret i et færdselsuheld, og som ikke er passager eller fører som defineret 
ovenfor. 

 
Omfatter også personer, der skubber eller trækker en barnevogn, en kørestol eller et andet 
mindre, ikke-motoriseret køretøj, og disses passagerer. Omfatter endvidere personer, der 
trækker en cykel eller en knallert, kører på rulleskøjter eller skateboard, står på ski osv. 

 
B.VII-12 Færdselsuheld, der involverer et køretøj og en fodgænger 

 
Færdselsuheld, der involverer et eller flere køretøjer og en eller flere fodgængere. 

 
Omfatter sådanne uheld, uanset om fodgængeren blev involveret i første eller en senere fase 
af uheldet, og uanset om fodgængeren blev dræbt eller kvæstet på vejen eller andetsteds. 

 
B.VII-13 Færdselsuheld, der involverer et enkelt køretøj 

 
Færdselsuheld, som kun ét køretøj er involveret i. 

 
Omfatter også uheld, hvor køretøjer for at undgå sammenstød forlader vejen, og uheld ved 
sammenstød med genstande eller dyr på vejen. Omfatter ikke sammenstød med fodgængere 
og parkerede køretøjer. 

 
B.VII-14 Færdselsuheld, der involverer flere køretøjer 

 
Færdselsuheld, der involverer to eller flere køretøjer. 

 
Der regnes med følgende typer færdselsuheld, som involverer to eller flere køretøjer: 
 
a. Sammenstød bagfra: sammenstød med et andet køretøj, der benytter samme 

vognbane og bevæger sig i samme retning, sagtner farten eller stopper kortvarigt op. 
 

Omfatter ikke sammenstød med parkerede køretøjer. 
 
b. Frontalt sammenstød: sammenstød med et andet køretøj, der benytter samme 

vognbane og bevæger sig i modsat retning, sagtner farten eller stopper kortvarigt op. 
 

Omfatter ikke sammenstød med parkerede køretøjer. 
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c. Sammenstød i vejkryds og ved svingning: sammenstød med et andet køretøj, der 

bevæger sig i tværgående retning, idet det kører over, forlader eller kører ind på en vej. 
 

Omfatter ikke sammenstød med køretøjer, der er stoppet op og venter på at kunne 
svinge, da disse henregnes til a) eller b). 

 
d. Andre sammenstød, herunder sammenstød med parkerede køretøjer: 

sammenstød mellem køretøjer, der kører parallelt med hinanden, overhaler eller skifter 
vognbane, samt sammenstød med køretøjer, der er parkeret eller standset på kanten af 
kørebanen, i rabatten, i en afmærket parkeringsbås, på en gangsti eller en 
parkeringsplads osv. 

 
B-VII-14, litra d), omfatter alle sammenstød, der ikke falder ind under a), b) og c). Den 
faktor, der bestemmer klassificeringen af bilulykker, er det første sammenstød på 
kørebanen eller den første mekaniske påvirkning af køretøjet. 

 
B.VII-15 Færdselsuheld, hvor føreren/førerne var under påvirkning af alkohol, narkotika eller 

medicin 

 
Færdselsuheld, hvor mindst én fører var under påvirkning af alkohol, narkotika eller medicin, 
som i henhold til national lovgivning forringer evnen til at føre motorkøretøj. 

 
B.VII-16 Dagslys 

 
I henhold til politiets eller myndighedernes erklæringer. 

 
B.VII-17 Mørke 

 
I henhold til politiets eller myndighedernes erklæringer. 
 
 

B.VII-18 Halvmørke (eller ukendt) 

 
I henhold til politiets eller myndighedernes erklæringer.  

 
Restkategori, der omfatter meget dårlige lysforhold, eller manglende oplysninger om 
lysforholdene. 

 
B.VII-19 Tør vejoverflade 

 
Vejoverflade, der ikke er dækket af vand, sne, is eller andet. 

 
B.VII-20 Anden vejoverflade 

 
Enhver anden vejoverflade end tør vejoverflade. 
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C.I INFRASTRUKTUR 

 

C.I-01 Vandvej 

 
Flod, kanal, sø eller anden vandstrækning som fra naturens hånd eller ved menneskets hjælp 
er sejlbar. 
 
Omfatter også vandveje af maritim karakter (vandveje, som af det indberettende land 
betegnes som egnede for skibsfart hovedsagelig med fartøjer, der kan anvendes på indre 
vandveje og til søs). Vandveje indbefatter flodmundinger; grænsen er her det punkt nærmest 
havet, hvor flodens bredde er under 3 km ved lavvande og under 5 km ved højvande. 
 

C.I-02 Sejlbar indre vandvej 

 
En vandstrækning, som fra naturens hånd eller ved menneskets hjælp er sejlbar, 
hovedsagelig med fartøjer beregnet til sejlads ad indre vandveje. Begrebet dækker sejlbare 
floder, søer, kanaler og flodmundinger. 
 
Floders og kanalers længde måles midtløbs. Søers og laguners længde måles langs den 
korteste sejlbare rute mellem de yderste punkter, til og fra hvilke der udføres transport. En 
vandvej, der danner grænse mellem to lande, indberettes af begge. 
 

C.I-03 Sejlbar flod 

 
Naturlig vandvej, der kan besejles. Det er uden betydning, om den er blevet reguleret, uddybet 
eller lignende med henblik herpå. 
 

C.I-04 Sejlbar sø 

 
Naturlig vandflade, der kan besejles. 
 
Omfatter også laguner (brakvandsområde adskilt fra havet ved en tange eller lignende). 
 

C.I-05 Sejlbar kanal 

 
Vandvej, som hovedsagelig er anlagt til sejlads. 
 

C.I-06 Net af sejlbare indre vandveje 

 
Alle sejlbare indre vandveje, der er åbne for offentlig sejlads i et givet område. 
 

C.I-07 Kategorier af sejlbare indre vandveje 

 
Ifølge den klassificering fra 1992 af europæiske indenlandske vandveje, kanaler, sejlbare 
floder og søer, som FN's Økonomiske Kommission for Europa og Den Europæiske 
Transportministerkonference har offentliggjort, er der følgende kategorier af vandveje: 
 
Efter de horisontale dimensioner af fartøjerne og konvojer, der skubbes: 
 
Klasse (længde/bredde) 
I til III  Op til 80/9 m 
IV  80-85/9,50 m 
V a  95-110/11,40 m 
V b  172-175/11,40 m 
VI a  95-110/22,80 m 
VI b  185-195/22,80 m 
VI c  270-280/22,80 eller 195-200/33-34,20 m 
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VII  285/33-34,20 m og derover. 
 
I nogle tilfælde kan fartøjernes lasteevne anvendes ved klassificeringen af sejlbare indre 
vandveje. 
 

C.I-08 Havn  

 
Lokalitet, hvor fartøjer kan fortøjes og losse eller laste gods samt ud- eller indskibe 
passagerer, som regel direkte på en anløbsbro. 
 

C.I-09 Statistikhavn 

 
En eller flere havne, der som regel kontrolleres af en enkelt havnemyndighed, som kan 
registrere skibs- og fragtbevægelser. 

  
C.I-10 UN/LOCODE 

 
Kode bestående af fem tegn, hvoraf de to første er ISO 3166-landekoder, og de resterende tre 
er afledt af UNECE's henstilling nr. 16 eller er Eurostats koder for havne, som endnu ikke er 
omfattet af FN's system. 
 

C.I-11 Kajlængde 

 
Kajlængde i alt i m. 
 

C.I-12 Ro-ro-kajplads  

 
Et sted, hvor et ro-ro-fartøj kan lægge til kaj og via ramper laste og losse motorkøretøjer og 
andre ro-ro-enheder. 
 

C.I-13 Havnekraner efter løftekapacitet  

 
Antal havnekraner fordelt efter løftekapacitet. 
 
Der indsamles oplysninger om følgende kategorier for løftekapacitet: 
 
a) 10 ton eller derunder 
b) Over 10 ton og op til 20 ton 
c) Over 20 ton og op til 40 ton 
d) Over 40 ton. 

 
C.I-14 Havnekraner efter type 

 
Antal havnekraner fordelt efter type: 
 
a) Mobile containerkraner 
b) Andre containerkraner 
c) Andre kraner. 
 

C.I-15 Forbindelser til andre transportformer 

 
Adgang til forbindelser til andre transportformer og afstand i km fra havnen hertil. 
 
a) Transport til havs 
b) Passagertransport med jernbane 
c) Godstransport med jernbane 
d) Motorvej 
e) Lufthavn. 
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C.I-16 Landingsbroer  

 
Et sted, hvor fartøjer kan ind- eller udskibe passagerer, og som ikke er en del af en 
indlandshavn. 
 

C.I-17 Sluse 

 
Et kammer på en indre vandvej med porte i hver ende, der giver mulighed for at hæve og 
sænke vandstanden, så fartøjer kan sejle igennem. Omfatter også skibselevatorer. 
 
En skibselevator er en maskine til transport af fartøjer mellem vandstande i to forskellige 
niveauer. 
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C.II TRANSPORTUDSTYR 

C.II.A FARTØJER 

C.II.A-01 Fartøj til transport ad indre vandveje  

 
Et fartøj, der er beregnet til godstransport eller offentlig passagertransport eller specielt 
indrettet til et bestemt kommercielt formål, og som hovedsagelig anvendes på sejlbare indre 
vandveje eller i farvande inden for eller i umiddelbar nærhed af beskyttede farvande eller 
områder, hvor havnereglementer gælder. 
 
Omfatter også fartøjer under reparation. Omfatter også fartøjer, der er egnet til sejlads ad 
indre vandveje, men som er godkendt til sejlads på havet (f.eks. coastere og lignende). 
Kategorien omfatter ikke: havnefartøjer, kysthavnelægtere og havnebugserbåde, færger, 
fiskerfartøjer, opmudringsfartøjer, fartøjer, der udfører vandbygningsarbejder, fartøjer, der 
udelukkende anvendes til oplagring, flydende værksteder, husbåde og lystfartøjer. 
 

C.II.A-02 Nationalt fartøj til transport ad indre vandveje  

 
Fartøj til transport ad indre vandveje, der på en given dato er indregistreret i det indberettende 
land. 
 
Hvis der i et bestemt land ikke findes noget register over fartøjer til transport ad indre 
vandveje, forstås ved et nationalt fartøj til transport ad indre vandveje et fartøj, der ejes af et 
selskab, der er skattepligtigt i det pågældende land. 
 

C.II.A-03 Udenlandsk fartøj til transport ad indre vandveje  

 
Fartøj til transport ad indre vandveje, der på en given dato er indregistreret i et andet land end 
det indberettende land. 
 

C.II.A-04 Fartøj til både sejlads ad indre vandveje og sejlads på havet 

 
Et fartøj til sejlads ad indre vandveje, der også er konstrueret og godkendt til sejlads på havet. 
 

C.II.A-05 Fartøj til godstransport ad indre vandveje  

 
Fartøj med en lasteevne på mindst 20 ton beregnet til transport af gods ad sejlbare indre 
vandveje. 
 

C.II.A-06 Fartøj til passagertransport ad indre vandveje 

 
Skib, der er beregnet til at transportere over 12 betalende passagerer ad sejlbare indre 
vandveje. 
 

C.II.A-07 Fartøj til containertransport ad indre vandveje 

 
Fartøj, der er udstyret med faste eller aftagelige spor hovedsagelig til transport af containere.  
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C.II.A-08 Flåde af fartøjer til transport ad indre vandveje 

 
Antal fartøjer til transport ad indre vandveje, der på en given dato er indregistreret i et land, og 
som er godkendt til indre vandveje. 
 
Som ændringer i flåden regnes generelle ændringer eller ændringer inden for en given 
fartøjstype i det indberettende lands flåde af fartøjer til sejlads ad indre vandveje, som skyldes 
nybygninger, ændringer af type eller lasteevne/passagerkapacitet, køb i eller salg til udlandet, 
ophugning, ulykker eller overførsler til eller fra skibsregisteret. 
 

C.II.A-09 Motorpram  

 
Fartøj til godstransport ad indre vandveje med eget fremdrivningsmaskineri, undtagen 
motortankpramme. 
 
Slæbepramme, skubbepramme og skubbe-slæbe-pramme, som kun har hjælpemaskineri, 
betragtes som henholdsvis slæbepramme, skubbepramme eller skubbe-slæbe-pramme.  At en 
motorpram kan anvendes til slæbning, ændrer ikke dens klassificering. 
 

C.II.A-10 Motorskubbepram 

 
Motorpram, der er beregnet eller indrettet til at skubbe skubbepramme eller skubbe-slæbe-
pramme. 
 

C.II.A-11 Almindelig slæbepram 

Fartøj til godstransport ad indre vandveje beregnet til at blive slæbt og uden eget 
fremdrivningsmaskineri.   
 
At en almindelig slæbepram er forsynet med hjælpemaskineri, ændrer ikke dens klassificering. 
 

C.II.A-12 Almindelig skubbepram 

 
Fartøj til godstransport ad indre vandveje beregnet til at blive skubbet og uden eget 
fremdrivningsmaskineri. 
 
At en almindelig skubbepram er forsynet med hjælpemaskineri, ændrer ikke dens 
klassificering. 
 

C.II.A-13 Almindelig skubbe-slæbe-pram 

 
Fartøj til godstransport ad indre vandveje beregnet til at blive skubbet eller slæbt og uden eget 
fremdrivningsmaskineri. 
 
At en almindelig skubbe-slæbe-pram er forsynet med hjælpemaskineri, ændrer ikke dens 
klassificering. 

 

C.II.A-14 Motortankpram 

 
Motorpram til transport af flydende eller gasformig bulklast i faste tanke. 
 
Tankpramme til bulktransport af produkter i pulverform, f.eks. cement, mel, gips osv., 
medregnes ikke, men henregnes til motorpramme. 
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C.II.A-15 Motorskubbetankpram 

 
Motorskubbepram til transport af flydende eller gasformig bulklast.   
 
Tankpramme til bulktransport af produkter i pulverform, f.eks. cement, mel, gips osv., 
medregnes ikke, men henregnes til motorskubbepramme. 
 

C.II.A-16 Slæbetankpram 

 
Slæbepram til transport af flydende eller gasformig bulklast. 
 
Tankpramme til bulktransport af produkter i pulverform, f.eks. cement, mel, gips osv., 
medregnes ikke, men henregnes til almindelige slæbepramme. 

 

C.II.A-17 Skubbetankpram 

 
Skubbepram til transport af flydende eller gasformig bulklast. 
 
Tankpramme til bulktransport af produkter i pulverform, f.eks. cement, mel, gips osv., 
medregnes ikke, men henregnes til almindelige skubbepramme. 
 

C.II.A-18 Skubbe-slæbe-tankpram 

 
Skubbe-slæbe-pram til transport af flydende eller gasformig bulklast. 
 
Tankpramme til bulktransport af produkter i pulverform, f.eks. cement, mel, gips osv., 
medregnes ikke, men henregnes til almindelige skubbe-slæbe-pramme. 

C.II.A-19 Øvrige fartøjer til godstransport 

 
Fartøj til godstransport ad indre vandveje, der ikke er omfattet af en af de foregående 
kategorier. 
 

C.II.A-20 Slæbebåd 

 
Motordrevet fartøj, der udvikler mindst 37 kW, og som er beregnet til slæbning af 
slæbepramme, skubbe-slæbe-pramme og flåder, men ikke til transport af gods. 
 
Omfatter ikke havnebugserbåde og søgående bugserbåde. 

C.II.A-21 Skubbebåd 

 
Motordrevet fartøj, der udvikler mindst 37 kW, og som er beregnet eller indrettet til skubning af 
almindelige skubbepramme eller skubbe-slæbe-pramme, men ikke til transport af gods. 
 
Omfatter ikke havneskubbebåde. 
 

C.II.A-22 Skubbe-slæbebåd 

 
Motordrevet fartøj, der udvikler mindst 37 kW, og som er beregnet eller indrettet til slæbning af 
slæbepramme, skubbe-slæbe-pramme og flåder og til skubning af skubbepramme og skubbe-
slæbe-pramme, men ikke til transport af gods. 
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C.II.A-23 Lasteevne for fartøj til godstransport ad indre vandveje 

 
Den maksimalt tilladte godsvægt i ton, som et fartøj må transportere. 
 

C.II.A-24 Kapacitet af fartøj til passagertransport ad indre vandveje 

 
Det maksimalt tilladte antal passagerer, som et fartøj må transportere. 
 

C.II.A-25 Effekt (kW) 

 
Den mekaniske kraft, som fremdrivningsmaskineriet i et fartøj udvikler. 
 
Effekten måles i effektive kW (effekt overført til skruen):  
1 kW = 1,36 hk; 1 hk = 0,735 kW. 
 

C.II.A-26 Fartøjets byggeår 

 
Det år, hvor skroget oprindeligt er bygget. 
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C.II.B CONTAINERE MV. 

C.II.B-01 Lasteenhed 

 
Container, veksellad. 
 
Omfatter også "flats" (jf. C.II.B-09), der anvendes i forbindelse med søtransport, som en særlig 
form for containere.  

 

C.II.B-02 Intermodal transportenhed 

 
Container, veksellad eller sættevogn/motorkøretøj til godstransport beregnet til intermodal 
transport.  
 

C.II.B-03 Container 

 
Særlig kasse til godstransport, solid og stabelbar, som kan flyttes horisontalt og vertikalt. En 
mere formel, teknisk definition på en container er:  
 
En transportenhed, der: 
 
a) er i holdbar udførelse og derfor solid nok til at tåle gentagen anvendelse 
b) er konstrueret således, at den letter godstransport med et eller flere transportmidler 

uden omladning 
c) er udstyret med anordninger, der forenkler håndteringen og specielt overførslen fra et 

transportmiddel til et andet 
d) er konstrueret således, at den nemt kan fyldes og tømmes 
e) er stabelbar 
f) har et indvendigt volumen på mindst 1 m3. 

 
Omfatter ikke veksellad.  
 
"Flats" (jf. C.II.B-09), der anvendes i forbindelse med søtransport, betragtes som en særlig 
form for containere, selv om de ikke har noget indvendigt volumen og således ikke opfylder 
kriterium f) ovenfor. De medregnes derfor her. 
 

C.II.B-04 Containerstørrelser 

 
De vigtigste containerstørrelser er: 
 
a) 20-fods ISO-container (længde 20 fod, bredde 8 fod) 
b) 40-fods ISO-container (længde 40 fod, bredde 8 fod) 
c) ISO-container af længde over 20 og under 40 fod 
d) ISO-container af længde over 40 fod 
e) Jumbocontainer (særlig stor container) 
f) Flycontainer (container, der opfylder de standarder, der er fastlagt for 
 lufttransport). 
 
Containere er normalt 8 fod høje, men findes også med andre højder. "High cube containere" 
er containere med en højde på 9,5 fod. Jumbocontainere er containere, der er større end ISO-
containere. De kan bl.a. være 45, 48 og 53 fod lange.  
De under a) til e) opførte containere betegnes som store containere. 
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C.II.B-05 Containers taravægt 

 
En containers taravægt indgår i den samlede vægt af det gods, der transporteres i containere, 
også kaldet godsets brutto-bruttovægt. Bruttovægten af gods, der transporteres i containere, 
kan beregnes på grundlag af brutto-bruttovægten ved fratrækning af taravægten og omvendt. 
Hvis der ikke foreligger oplysninger om taravægten, kan denne beregnes skønsmæssigt ved 
hjælp af følgende gennemsnitsværdier. 
 
Taravægten af en container anslås til: 
 
20-fods ISO-container  2,3 ton 
40-fods ISO-container  3,7 ton 
ISO-container af længde over 20 og under 40 fod  3,0 ton 
ISO-container af længde over 40 fod 4,7 ton 

C.II.B-06 Containertyper 

 
De vigtigste containertyper som defineret i "ISO Standards Handbook on Freight Containers" 
er: 
1. Almindelige containere 
 
2.  Specialcontainere 

− lukket container med ventilation 
− åben container 
− platformbaseret container med åbne sidevægge 
− platformbaseret container med åbne sidevægge og fuldstændig overbygning 
− platformbaseret container med åbne sidevægge, ufuldstændig overbygning og 

endevægge, der ikke kan lægges ned 
− platformbaseret container med åbne sidevægge, ufuldstændig overbygning og 

endevægge, der kan lægges ned 
− platformcontainer 

 
3 Containere til særligt gods 

− termocontainer 
− isoleret container 
− køle/frysecontainer - (engangskølemiddel) 
− mekanisk køle/frysecontainer 
− opvarmet container 
− nedkølet/opvarmet container 
− tankcontainer 
− bulkcontainer til tørlast 
− container til specificeret gods (f.eks. biler, husdyr mv.) 
− flycontainer. 

 

C.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

 
Statistisk enhed svarende til en 20 fod lang (6,10 m) ISO-container som standardmål for 
containere med forskellig kapacitet og til beskrivelse af containerskibes og -terminalers 
kapacitet. En 20-fods ISO-container svarer til 1 TEU.  
 
En 40-fods ISO-container svarer til 2 TEU. 
En container, som er mellem 20 og 40 fod lang svarer til 1,50 TEU.  
En container, som er over 40 fod lang, svarer til 2,25 TEU. 
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C.II.B-08 Veksellad 

 
Godstransportenhed, som er optimeret til et køretøjs dimensioner og forsynet med 
anordninger til håndtering og overførsel mellem forskellige transportformer, normalt 
vej/jernbane. 
 
Sådanne enheder var oprindeligt ikke udformet til at blive stablet efter lastning eller løftet 
lodret. Det er nu muligt med mange af dem, dog ikke i samme omfang som med containere. 
De adskiller sig fra containere hovedsagelig ved at være optimeret til køretøjers dimensioner. 
De skal godkendes af UIC for at kunne anvendes til jernbanetransport. Nogle veksellad er 
udstyret med støtteben, som enheden står på, når den ikke er på køretøjet, og som kan 
klappes sammen under ladbunden. 
 

C.II.B-09 Flat 

 
Ladeplatform uden overbygning, der har samme længde og bredde som en container og er 
udstyret med øvre og nedre hjørnebeslag. 
 
"Flat" er en anden betegnelse for visse specialcontainere - nemlig platformcontainere og 
platformbaserede containere med ufuldstændige overbygninger. 
 

C.II.B-10 Palle 

 
Platform til transport og stabling af gods.  
 
Paller er sædvanligvis lavet af træ og har standardmål: 
1 000 mm x 1 200 mm (ISO) og 800 mm x1 200 mm (CEN). 
 

C.II.B-11 Ro-ro-enhed 

 
Køretøj til godstransport, f.eks. lastbil, påhængsvogn eller sættevogn, der kan køres eller 
trækkes om bord på et skib eller et tog. 
 
Omfatter også påhængsvogne, der tilhører havne eller skibe. 
 

C.II.B-12 Portalkran  

 
Kran med horisontal overligger, der hviler på ben, som enten står fast eller kører på skinner 
eller på gummihjul, så kranen kan manøvreres på et begrænset område. Lasten kan bevæges 
horisontalt, vertikalt og sideværts. 
 
Sådanne kraner anvendes som regel til omladning mellem vej og jernbane og/eller mellem 
skib og havn.  
 

C.II.B-13 Straddle-carrier (skræver)  

 
Køretøj på gummihjul med åg til løftning, flytning og stabling af containere. Anvendes på en 
jævn, forstærket overflade. 
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C.II.B-14 Rækketruck  

 
Motorkøretøj, hvis forende er udstyret til at løfte, stable eller flytte intermodale 
transportenheder. 
 

C.II.B-15 Gaffeltruck  

 
Køretøj, der er udstyret med motordrevne horisontale gafler til løftning, flytning og stabling af 
paller, containere eller veksellad - de to sidstnævnte sædvanligvis i tom tilstand. 
 

C.II.B-16 Løfteåg 

 
Justerbar anordning på løfteudstyr, som er beregnet til fastgørelse på en intermodal 
transportenheds øvre hjørnebeslag. 
 
Mange løfteåg har gribearme, der passer til en intermodal transportenheds nedre 
sidelængdedragere. 
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C.III VIRKSOMHEDER, ØKONOMISKE RESULTATER OG BESKÆFTIGELSE 
C.III-01 Virksomhed 

 
Institutionel enhed eller mindste kombination af institutionelle enheder, der omfatter og direkte 
eller indirekte kontrollerer alle de funktioner, der er nødvendige, for at enheden eller 
kombinationen af enheder kan udføre sine produktionsaktiviteter. 
 
For at der er tale om en virksomhed, må der kun være én ejer eller én person, der kontrollerer 
den. En virksomhed kan dog godt have flere forskellige økonomiske aktiviteter og være 
beliggende flere steder. Også virksomheder uden lønmodtagere medregnes. Kun enheder, 
der faktisk udøver aktiviteter i referenceperioden, medregnes. Omfatter ikke "passive" enheder 
eller enheder, der endnu ikke har påbegyndt deres virksomhed. 
 

C.III-02 Virksomhed inden for transport ad indre vandveje 

 
En virksomhed, der et eller flere steder udfører transport ad indre vandveje med fartøjer til 
transport ad indre vandveje, og hvis hovedaktivitet ud fra værditilvæksten er transport ad indre 
vandveje og tjenester i tilknytning hertil. 
 
I nomenklaturerne over økonomiske aktiviteter berøres følgende undergrupper: 
 

- ISIC Rev. 43:  Undergruppe 5022 - Transport ad indre vandveje 
- NACE rev. 24:  Undergruppe 50.40 - Transport af gods ad indre vandveje. 

 
C.III-03 Offentlig virksomhed inden for transport ad indre vandveje 

 
Virksomhed inden for transport ad indre vandveje, hvor over 50 % af kapitalen ejes af staten 
eller offentlige myndigheder og disses virksomheder. 
 

C.III-04 Havnevirksomhed inden for transport ad indre vandveje 

 
Virksomhed, der et eller flere steder udfører havnetjenester inden for transport ad indre 
vandveje, og hvis hovedaktivitet ud fra værditilvæksten er havnetjenester inden for transport 
ad indre vandveje. Omfatter ikke lystbådehavne. 

 
I nomenklaturerne over økonomiske aktiviteter berøres følgende undergrupper: 
 
− ISIC Rev.4 5222 - Serviceydelser i forbindelse med skibsfart 

5224 – Godshåndtering 
− NACE rev. 2 52.22 - Serviceydelser i forbindelse med skibsfart 

52.24 – Godshåndtering. 
 

Bemærk: ISIC 9329 og NACE 93.29 omfatter også aktiviteter i forbindelse med lystbådehavne. 
 

C.III-05 Offentlig havnevirksomhed inden for transport ad indre vandveje 

 
Havnevirksomhed, hvor over 50 % af kapitalen ejes af staten eller offentlige myndigheder og 
disses virksomheder. 
 

                                                
3 ISIC Rev 4 – International Standard Industrial Classification of all economic activities, United Nations Statistical 
Division. 
4 NACE rev. 2 - Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union (EUT L 393 af 
30.12.2006). 
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C.III-06 Beskæftigelse 

 
Det gennemsnitlige antal personer, der arbejder i en virksomhed inden for transport ad indre 
vandveje i en given periode (herunder aktive virksomhedsejere, partnere, der regelmæssigt 
arbejder i virksomheden, og ulønnede medhjælpende familiemedlemmer), samt personer, der 
arbejder uden for virksomheden, men er ansat og direkte betalt af denne. 
 

C.III-07 Omsætning 

 
Det samlede beløb, som virksomheden inden for transport ad indre vandveje har faktureret i 
den givne periode. Dette beløb svarer til virksomhedens salg på markedet af varer og 
tjenester. Omsætningen indbefatter alle skatter og afgifter på de varer og tjenester, som 
virksomheden har faktureret, undtagen moms, som den har faktureret kunderne. Den 
indbefatter også al øvrig betaling, som afkræves kunderne. Prisnedslag, rabatter og lignende 
samt værdien af returemballage fratrækkes. Kontantrabat fratrækkes ikke. 
 
Omsætningen omfatter kun almindelige aktiviteter og omfatter derfor ikke salg af 
anlægsaktiver. Driftstilskud fra det offentlige medregnes heller ikke. 
 

C.III-08 Udgifter til investeringer i infrastruktur 

 
Udgifter til anlæg af ny og udbygning af eksisterende infrastruktur, herunder omlægning, 
fornyelse og større reparationer. 
 
Omfatter også udgifter til sluser. 
 

C.III-09 Udgifter til investeringer i fartøjer 

 
Udgifter til køb af fartøjer. 

 
C.III-10 Udgifter til vedligeholdelse af infrastruktur  

 
Udgifter til at holde infrastrukturen i brugbar stand. 
 
Omfatter også udgifter til sluser. 

C.III-11 Udgifter til vedligeholdelse af fartøjer  

 
Udgifter til at holde fartøjer i brugbar stand. 
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C.IV TRAFIKMÆNGDE 
 

C.IV-01 Trafik ad indre vandveje 

 
Enhver sejlads med et fartøj til transport ad indre vandveje på et givet net af indre vandveje.   
 
Ved transport af et fartøj på et andet fartøj medregnes kun sidstnævnte (aktive) fartøjs 
bevægelse. 

 
C.IV-02 National trafik ad indre vandveje 

 
Enhver sejlads med et fartøj til transport ad indre vandveje inden for landets grænser, uanset i 
hvilket land fartøjet er indregistreret. 
 

C.IV-03 Sejlads ad indre vandveje uden last/passagerer 

 
Enhver sejlads med et fartøj til godstransport ad indre vandveje, hvor godsets brutto-
bruttovægt, herunder vægten af transportudstyr såsom containere, veksellad og paller, er lig 
med nul, samt enhver sejlads med et fartøj til passagertransport ad indre vandveje uden 
passagerer. 
 
Sejlads med et fartøj til transport ad indre vandveje med tomt transportudstyr såsom 
containere, veksellad og paller betragtes ikke som en sejlads uden last. 
 

C.IV-04 Rejse ad indre vandveje 

 
Enhver sejlads med et fartøj til transport ad indre vandveje fra et bestemt afgangssted til et 
bestemt bestemmelsessted. 
 
En rejse kan opdeles i en række sektioner eller etaper. 
 

C.IV-05 Fartøj-km 

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af et fartøj til transport ad indre 
vandveje over en strækning på én kilometer. 
 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. Omfatter også fartøjers bevægelser uden 
last/passager. I en konvoj tæller hver enhed som et fartøj. 
 

C.IV-06 Konvoj på indre vandveje 

 
Et eller flere ikke-motordrevne fartøjer til transport ad indre vandveje, som slæbes eller 
skubbes af et eller flere motordrevne fartøjer til transport ad indre vandveje. 
 

C.IV-07 Konvoj-km  

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af en konvoj over en strækning på én 
kilometer ad indre vandveje. 
 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. Omfatter også enkeltfartøjers eller 
konvojers bevægelser uden last/passagerer. 
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C.IV-08 Udbudt ton-km 

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af en lasteevne på ét ton i et fartøj til 
godstransport ad indre vandveje, som anvendes til det formål, det primært er bestemt til, over 
en strækning på én kilometer. 
 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. 

 
C.IV-09 Udbudt siddeplads-km 

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af én siddeplads i et fartøj til 
passagertransport ad indre vandveje, som anvendes til det formål, det primært er bestemt til, 
over en strækning på én kilometer. 
 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. 
 

C.IV-10 Indsejlet fartøj til transport ad indre vandveje  

 
Et fartøj til transport ad indre vandveje med eller uden last/passagerer, der er sejlet ind i landet 
ad en indre vandvej. 
 
Hvis et fartøj til transport ad indre vandveje kommer ind i landet med et andet transportmiddel, 
betragtes kun det aktive transportmiddel som værende kommet ind i landet. 
 

C.IV-11 Udsejlet fartøj til transport ad indre vandveje  

 
Et fartøj til transport ad indre vandveje med eller uden last/passagerer, der er sejlet ud af 
landet ad en indre vandvej. 
 
Hvis et fartøj til transport ad indre vandveje forlader landet på et andet transportmiddel, 
betragtes kun det aktive transportmiddel som havende forladt landet. 
 

C.IV-12 Fartøj til transport ad indre vandveje i transit 

 
Fartøj til transport ad indre vandveje i lastet eller tom tilstand, der er kommet ind i og har 
forladt et land forskellige steder, uanset transportmiddel, forudsat at hele rejsen i landet er 
foregået ad indre vandveje, og at der ikke er sket lastning eller losning i landet. 
  
Omfatter også fartøjer til transport ad indre vandveje, der læsses på eller af et andet 
transportmiddel ved det pågældende lands grænse. 
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C.V TRANSPORTMÆNGDE OG -KAPACITET 
C.V-01 Transport ad indre vandveje 

 
Enhver transport af gods og/eller passagerer med et fartøj til transport ad indre vandveje helt 
eller delvis ad sejlbare indre vandveje. 
 
Bunkring og levering af proviant og stores til skibe i havn er ikke omfattet. Ved transport af et 
fartøj til transport ad indre vandveje på et andet fartøj medregnes kun sidstnævnte (aktive) 
fartøjs bevægelse. 
 

C.V-02 National transport ad indre vandveje 

 
Transport af gods og/eller passagerer med et fartøj til transport ad indre vandveje mellem to 
steder (lastnings/indskibningssted og losnings/udskibningssted) beliggende i samme land, 
uanset i hvilket land fartøjet til transport ad indre vandveje er indregistreret. Denne transport 
kan omfatte transit gennem et andet land, men transporten skal for dette lands vedkommende 
registreres som transit. 

 
C.V-03 National transport 

 
Transport af gods og/eller passagerer til og fra nationale havne, der er forbundet ved 
vandveje, der kan være gjort sejlbare ved hjælp af en eller flere sluser. 
 

C.V-04 Cabotagesejlads ad indre vandveje 

 
National transport ad indre vandveje med et fartøj til transport ad indre vandveje, der er 
indregistreret i et andet land. 
 

C.V-05 International transport ad indre vandveje 

 
Transport ad indre vandveje mellem to steder (lastnings/indskibningssted og 
losnings/udskibningssted) beliggende i to forskellige lande. Denne transport kan omfatte 
transit gennem et eller flere tredjelande. Disse tredjelande skal indberette transporten som 
transit.  
 

C.V-06 Tredjelandstransport ad indre vandveje 

 
Transport ad indre vandveje udført af en virksomhed hjemmehørende i ét land mellem et 
lastnings/indskibningssted i et andet land og et losnings/udskibningssted i et tredje land. 
 
Denne transport kan omfatte transit gennem yderligere et eller flere lande. 
 

C.V-07 Transport både ad indre vandveje og på havet 

 
Transport dels ad indre vandveje, dels på havet, uden omladning. Transporten kan foregå med 
fartøjer til transport ad indre vandveje eller med søgående skibe. 
 
Fartøjer til transport ad indre vandveje, der foretager denne form for transport, skal være 
behørigt godkendt til sejlads på havet. 
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C.V-08 Transit ad indre vandveje 

 
Transport ad indre vandveje gennem et land mellem to steder (lastnings/indskibningssted og 
losnings/udskibningssted) begge beliggende i et andet land eller i andre lande, forudsat at hele 
sejladsen i landet foregår ad indenlandske vandveje, og at der ikke sker lastning/indskibning 
eller losning/udskibning i landet. 
 
Omfatter også fartøjer til transport ad indre vandveje, der læsses på eller af et andet 
transportmiddel ved det pågældende lands grænse. 

 
C.V-09 Transport ad indre vandveje i byområder 

 
Transport ad indre vandveje inden for grænserne af et byområde. 
 
Kun transport, der udelukkende eller hovedsagelig udføres på indre vandveje inden for 
grænserne af et byområde, betragtes som transport i byområder. 
 

C.V-10 Passager på et fartøj til transport ad indre vandveje 

 
Person, der foretager en rejse med et fartøj til transport ad indre vandveje. Servicepersonale 
om bord på fartøjer til transport ad indre vandveje betragtes ikke som passagerer. 
 

C.V-11 Passager-km ad indre vandveje 

 
Måleenhed svarende til transport af én passager ad indre vandveje over en strækning på én 
kilometer. 
 
Her regnes med den strækning, passageren faktisk har tilbagelagt. 
 

C.V-12 Indskibet passager på et fartøj til transport ad indre vandveje 

 
Passager, der går om bord på et fartøj til transport ad indre vandveje med henblik på transport. 
 
Omstigning fra et fartøj til transport ad indre vandveje til et andet betragtes som indskibning 
efter udskibning. 
 

C.V-13 Udskibet passager fra et fartøj til transport ad indre vandveje 

 
Passager på et fartøj til transport ad indre vandveje, der går fra borde efter endt transport. 
 
Omstigning fra et fartøj til transport ad indre vandveje til et andet betragtes som udskibning 
inden indskibning. 
 

C.V-14 Passagerforbindelse på indre vandveje 

 
Kombination af indskibnings- og udskibningssted for passagerer, der transporteres ad indre 
vandveje, uanset rute. 
 
Steder angives ved hjælp af internationale klassifikationer såsom NUTS (Eurostats 
nomenklatur for statistiske regionale enheder). 
 

C.V-15 Indskibningssted 

 
Det sted, hvor passageren gik om bord på et fartøj til transport ad indre vandveje med henblik 
på transport. 
 
Omstigning fra et fartøj til transport ad indre vandveje til et andet betragtes som indskibning 
efter udskibning. 
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C.V-16 Udskibningssted 

 
Det sted, hvor passageren på et fartøj til transport ad indre vandveje gik fra borde efter endt 
transport. 
 
Omstigning fra et fartøj til transport ad indre vandveje til et andet betragtes som udskibning 
inden indskibning. 
 

C.V-17 Gods transporteret ad indre vandveje 

 
Enhver form for gods, der transporteres med et fartøj til godstransport ad indre vandveje. 

 
Dette omfatter også alle former for emballage og transportudstyr, f.eks. containere, veksellad 
og paller.  

 
C.V-18 Godsets brutto-bruttovægt 

 
Den samlede vægt af det transporterede gods, alle former for emballage og taravægten af 
transportenhederne (f.eks. containere, veksellad og paller til gods og køretøjer til 
godstransport, der transporteres med fartøjet). 
 

C.V-19 Godsets bruttovægt 

 
Den samlede vægt af det transporterede gods inklusive alle former for emballage, men 
eksklusive taravægten af transportenhederne (f.eks. containere, veksellad og paller til gods og 
køretøjer til godstransport, der transporteres med fartøjet). 
 

C.V-20 Taravægt 

 
En transportenheds vægt uden last (hvor transportenheder f.eks. er containere, veksellad og 
paller til gods og køretøjer til godstransport, der transporteres med fartøjet). 
 

C.V-21 Ton-km ad indre vandveje 

 
Måleenhed svarende til transport af ét ton gods ad indre vandveje over en strækning på én 
kilometer. 
 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning i det indberettende land. 
 

C.V-22 TEU-km ad indre vandveje  

 
Måleenhed for godstransport med containere svarende til en TEU transporteret over en 
strækning på én km 
 
Ved indberetning af TEU-km-data medregnes kun den strækning, der er tilbagelagt på sejlbare 
indre vandveje i det indberettende land. 

 
C.V-23 Typer gods transporteret ad indre vandveje   

 
Gods, der transporteres, kan klassificeres efter type: 
 
Som eksempler på klassifikationer kan nævnes NST 2007 (Standard Goods Nomenclature for 
Transport Statistics), som afløser CSTE-nomenklaturen (UNECE's varenomenklatur for 
europæisk transportstatistik), og NST/R-nomenklaturen (Eurostats reviderede 
transportstatistiske varenomenklatur). 
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C.V-24 Farligt gods 

 
Klasserne af farligt gods, der transporteres ad indre vandveje, er fastlagt i den femtende 
reviderede udgave af FN's henstillinger om transport af farligt gods (Recommendations on the 
Transport of Dangerous Goods), Genève, 2007. 
 
- Klasse 1: Eksplosivstoffer 
- Klasse 2: Gasser 
- Klasse 3:  Brandfarlige væsker 
- Klasse 4:  Brandfarlige faste stoffer; selvantændelige stoffer; stoffer som ved kontakt 

med vand udvikler brandfarlige gasser 
- Klasse 5:  Oxiderende (brandnærende) stoffer og organiske peroxider 
- Klasse 6:  Giftige og smitsomme stoffer 
- Klasse 7:  Radioaktive stoffer 
- Klasse 8:  Ætsende stoffer 
- Klasse 9:  Diverse farlige stoffer og genstande. 

 
C.V-25 Pålæsset gods 

 
Gods, der er læsset på et fartøj til transport ad indre vandveje og forsendt ad indre vandveje. 
 
Omladning fra et fartøj til transport ad indre vandveje til et andet betragtes som lastning efter 
losning. Det samme gælder ved skift af skubbe-slæbe-båd og slæbebåd.   
 

C.V-26 Aflæsset gods 

 
Gods, der er læsset af et fartøj til transport ad indre vandveje efter at være blevet transporteret 
ad indre vandveje. 
 
Omladning fra et fartøj til transport ad indre vandveje til et andet betragtes som losning inden 
lastning. Det samme gælder ved skift af skubbe-slæbe-båd og slæbebåd.  
 

C.V-27 Godsforbindelse på indre vandveje 

 
Kombination af lastnings- og losningssted for gods, der transporteres ad indre vandveje, 
uanset rute. 
 
Steder angives ved hjælp af internationale klassifikationer såsom NUTS (Eurostats 
nomenklatur for statistiske regionale enheder).  
 

C.V-28 Lastningssted 

 
Det sted, hvor godset blev lastet på et fartøj til transport ad indre vandveje, eller hvor der blev 
skiftet skubbe-slæbe-båd eller slæbebåd. 
 

C.V-29 Losningssted 

 
Det sted, hvor godset blev losset af et fartøj til transport ad indre vandveje, eller hvor der blev 
skiftet skubbe-slæbe-båd eller slæbebåd. 
 

C.V-30 Lastnings/indskibningsland eller -region  

 
Det land eller den region, hvori den havn, i hvilken transporteret gods lastes eller passagerer 
indskibes, ligger. 

 
C.V-31 Losnings/udskibningsland eller -region 

 
Det land eller den region, hvori den havn, i hvilken transporteret gods losses eller passagerer 
udskibes, ligger. 
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C.VI ENERGIFORBRUG  

 

C.VI-01 Energiforbrug ved sejlads ad indre vandveje 

 
Samlet energiforbrug ved sejlads med fartøjer til transport ad indre vandveje. 
 
Indbefatter det samlede energiforbrug for fartøjer til transport ad indre vandveje uden 
last/passagerer. 
 

C.VI-02 Ton olieækvivalent (toe) 

 
Måleenhed for energiforbrug: 1 toe = 0,041868 terajoule (TJ). 
 
Omregningsfaktorer vedtaget af Det Internationale Energiagentur (IEA) i 1991: 
 
- Benzin  1,070 
- Gasolie/dieselolie 1,035 
- Svær brændselsolie 0,960 
- Flydende gas (LPG) 1,130 
- Naturgas  0,917 

 
For elektricitet benytter IEA følgende omregningsfaktor:  1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

C.VI-03 Joule 

 
Måleenhed for energiforbrug: 
1 TJ = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 TJ = 23,88459 toe. 
 

C.VI-04 Benzin  

 
Let mineralsk olie til brug i forbrændingsmotorer, dog ikke flymotorer. 
 
Benzin destilleres ved mellem 35 °C og 215 °C og anvendes som brændsel til motorer med 
gnisttænding. Motorbenzin kan indeholde additiver, oxygeneratorer og stoffer, anvendes til at 
hæve oktantallet, herunder blyforbindelser såsom TEL (tetreathylbly) og TML (tetramethylbly). 
Brændværdi: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

C.VI-05 Gasolie/dieselolie (destilleret brændselsolie) 

 
Olietyper fremstillet af laveste fraktion fra atmosfærisk destillation af råolie. 
 
Gasolie/dieselolie omfatter også tunge gasolier fremstillet ved vakuumdestillering af 
restproduktet fra atmosfærisk destillation. Gasolie/dieselolie destilleres ved mellem 200°C og 
380 °C. Der opnås mindre end 65 % vol. ved 250 °C inkl. svind og 80 % eller derover ved   
350 °C. Flammepunktet ligger altid over 50 °C, og massefylden er over 0,81. Svære olier 
fremstillet ved blanding henregnes til gasolier, hvis deres kinematiske viskositet ikke overstiger 
25 cSt ved 40 C. 
 
Brændværdi: 43,3 TJ/1 000 t. 
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C.VII UHELD PÅ INDRE VANDVEJE  
 

C.VII-01 Uheld 

 
Uønsket eller utilsigtet pludselig hændelse eller en bestemt kæde af sådanne hændelser, som 
har skadelige konsekvenser. 
 

C.VII-02 Uheld på indre vandveje 

 
Et uheld på indre vandveje er en bestemt, identificerbar, uventet, usædvanlig og utilsigtet 
ekstern begivenhed, der er forårsaget af eller står i forbindelse med drift af et fartøj til sejlads 
ad indre vandveje, og som medfører en ulykke eller hændelse relateret til et fartøj til sejlads ad 
indre vandveje på et bestemt tidspunkt og et bestemt sted uden åbenbar årsag, men med 
betydelige følger. 
 
Selvmord indgår pr. definition ikke, da de er en forsætlig handling. Derfor indgår de hverken i 
UIC's statistikker over jernbaneuheld eller i de internationale statistikker over færdselsuheld. 
På grund af deres betydning bør der udarbejdes separate statistikker over selvmord. 
Terrorhandlinger og kriminelle handlinger medregnes ikke. 
 

C.VII-03 Uheld med personskade 

 
Ethvert uheld, hvori der er involveret mindst ét fartøj til transport ad indre vandveje i 
bevægelse, og som resulterer i mindst én dræbt eller tilskadekommen person.  
 
Et selvmord eller et  selvmordsforsøg er ikke et uheld, men en hændelse forårsaget ved en 
forsætlig handling med henblik på at gøre alvorlig skade på sig selv. Hvis et selvmord eller et 
selvmordsforsøg imidlertid medfører skade på en anden person eller et fartøj til sejlads ad 
indre vandveje, betragtes hændelsen som et uheld med personskade. 
 
 Omfatter ikke uheld, hvor der kun sker materiel skade. 
 

C.VII-04 Dødsulykke 

 
Uheld, hvor en person bliver dræbt.  
 

C.VII-05 Ikke-dødsulykke 

 
Uheld med personskade, bortset fra dødsulykker. 
 

C.VII-06 Dræbt 

 
Person, der dræbes på stedet eller dør inden for 30 dage som følge af et uheld med 
personskade. Omfatter ikke selvmord. 
 
En dræbt indgår ikke, hvis de kompetente myndigheder erklærer, at dødsfaldet skyldes 
selvmord, dvs. en forsætlig handling, hvorved en person tager livet af sig selv. 
For lande, der ikke anvender denne 30-dages-definition, fastsættes skønsmæssige 
konverteringskoefficienter, så der kan foretages sammenligninger på grundlag af 30-dages-
definitionen. 
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C.VII-07 Tilskadekommen 

 
Person, der er tilskadekommen, men ikke dræbt på stedet eller død inden for 30 dage som 
følge af et uheld med personskade, og som i reglen skal have lægebehandling. Omfatter ikke 
selvmordsforsøg. 
 
Personer med lettere kvæstelser, f.eks. mindre snitsår og skrammer registreres normalt ikke 
som tilskadekomne. 
 
En tilskadekommen indgår ikke, hvis de kompetente myndigheder erklærer, at vedkommende 
er kommet til skade som følge af selvmordsforsøg, dvs. en forsætlig handling, hvorved en 
person gør skade på sig selv, uden at det medfører døden. 
 

C.VII-08 Alvorlig personskade  

 
Skader hos en person der er involveret i en hændelse, hvis disse skader medfører 
uarbejdsdygtighed i mere end 72 timer begyndende inden for syv dage efter, at skaderne er 
indtruffet. 
 

C.VII-09 Alvorligt tilskadekommen person 

 
Tilskadekommen person, der har været indlagt i mere end 24 timer. 
 

C.VII-10 Lettere tilskadekommen person 

 
Tilskadekommen person, der ikke er alvorligt tilskadekommen. 
 
Personer med lettere kvæstelser, f.eks. mindre snitsår og skrammer registreres normalt ikke 
som tilskadekomne. 
 

C.VII-11 Ulykke i forbindelse med transport ad indre vandveje 

 
En hændelse, der har en eller flere af følgende konsekvenser: 
 
1) En persons død eller alvorlig personskade på grund af eller i forbindelse med drift af et 

fartøj til transport ad indre vandveje. 
2) Tab af en person fra et fartøj til transport ad indre vandveje på grund af eller i forbindelse 

med drift af et fartøj til transport ad indre vandveje. 
3) Tab, formodet tab eller opgivelse af et fartøj til transport ad indre vandveje. 
4) Materiel skade på et fartøj til transport ad indre vandveje. 
5) Stranding eller manøvreudygtighed af et fartøj til transport ad indre vandveje eller et 

sådant fartøjs indblanding i en kollision. 
6) Materiel skade på grund af eller i forbindelse med drift af et fartøj til transport ad indre 

vandveje. 
7) Skade på miljøet forårsaget af, at et eller flere fartøjer til transport ad indre vandveje 

forulykker på grund af eller i forbindelse med drift af et eller flere fartøjer til transport ad 
indre vandveje. 

 
C.VII-12 Meget alvorlig ulykke 

 

En ulykke med et fartøj til transport ad indre vandveje, som indebærer totalforlis af fartøjet til 
transport ad indre vandveje, tab af liv eller alvorlig forurening. 
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C.VII-13 Alvorlig ulykke 

En ulykke, som ikke er en meget alvorlig ulykke, og som indebærer: 
 
− Brand, eksplosion, grundstødning, kontakt, alvorlige vandskader, isskader, huller i skroget 

eller formodet skade på skroget osv., som medfører: 
− Skade på konstruktionen, der gør, at fartøjet til transport ad indre vandveje ikke er 

sejldygtigt, f.eks. hul på skroget under vandlinjen, skade på hovedmaskineriet, omfattende 
skader på opholdsrum til mandskab og/eller passagerer osv., eller  

− Forurening (uanset omfanget) og/eller 
− Forlis, der kræver bugsering eller hjælp fra land. 

C.VII-14 Hændelse i forbindelse med transport ad indre vandveje 

 

En begivenhed, der skyldes eller opstår i forbindelse med drift af et fartøj til transport ad indre 
vandveje, og hvorved fartøjet til transport ad indre vandveje eller en person bringes i fare, eller 
som kan medføre alvorlig skade på fartøjet til transport ad indre vandveje eller dettes 
konstruktion eller på miljøet. 
 

C.VII-15 Årsager til uheld på indre vandveje 

 

Handlinger, undladelser, begivenheder, eksisterende eller givne betingelser eller en 
kombination heraf, som har medført en ulykke eller hændelse i forbindelse med transport ad 
indre vandveje. 
 

C.VII-16 Dagslys 

 
I henhold til politiets eller myndighedernes erklæringer. 
 

C.VII-17 Mørke 

 
I henhold til politiets eller myndighedernes erklæringer. 
 

C.VII-18 Halvmørke (eller ukendt) 

 
I henhold til politiets eller myndighedernes erklæringer.  
 
Restkategori, der omfatter meget dårlige lysforhold eller manglende oplysninger om 
lysforholdene. 
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D. TRANSPORT VIA RØRLEDNING 
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D.IV INFRASTRUKTUR 
 
D.IV-01 Olie- og gasrørledninger 

 
Et lukket kredsløb med pumper, ventiler og kontrolanordninger til transport af væsker, gasser 
eller findelte faste stoffer ved hjælp af pumpning eller kompression. 

 
Kun enheder, der faktisk udøver aktiviteter i referenceperioden, medregnes. Omfatter ikke 
"passive" enheder eller enheder, der endnu ikke har påbegyndt deres virksomhed. 

 
D.IV-02 Rørledningsanlæg 

 
Nye og eksisterende rørledninger, anlægsrettigheder samt udstyr, faciliteter og bygninger, der 
anvendes ved transport af gas, farlige væsker eller kuldioxid eller ved behandling af gas under 
transporten.  

 
D.IV-03 Rørledningsnetværk 

 
Alle rørledninger i et givet område. 

 
Til rørledninger på det nationale område henregnes også rørledninger på havbund tilhørende 
staten. 

 
D.IV-04 Olierørledning 

 
Alle dele af et rørledningsanlæg, gennem hvilket olie eller olieprodukter transporteres, 
herunder, men ikke kun, rør, ventiler og andet tilbehør, der er forbundet med rørene, 
pumpeenheder, aggregater i tilknytning til pumpeenheder, måle- og udpumpningsstationer og 
aggregater heri samt overløbstanke. 

 
D.IV-05 Gasrørledning 

 
Alle dele af rørledningssystemet, komplet med f.eks. ventiler, kompressorstationer, 
kommunikationssystemer og målere, til transport af naturgas og/eller overskudsgas fra et sted 
til et andet, normalt fra et sted i eller uden for produktionsfeltet eller produktionsanlægget til en 
anden rørledning eller til forbrugsstedet. 

 
  
D.IV-06 Typer af olie- og gasrørledninger 

 
Generelt kan rørledninger klassificeres i tre hovedkategorier efter deres hovedformål. Disse 
kategorier er: 

 
1. Samlerørledninger 
Gruppe af mindre, indbyrdes forbundne rørledninger, der udgør komplekse netværk, som har 
til hovedformål at bringe råolien eller naturgassen fra flere nærliggende borehuller til et 
behandlings- eller forarbejdningsanlæg. 

 
I denne gruppe er rørledningerne normalt korte (et par hundrede meter) og af lille diameter. Til 
samlerørledninger henregnes også undersøiske rørledninger til fremføring af produkter fra 
offshoreproduktionsplatforme. 

 
2. Transportrørledninger (hovedrørledninger) 
Hovedsagelig lange rørledninger af stor diameter, der transporterer produkter (olie, gas, 
raffinerede produkter) mellem byer, lande eller kontinenter. Disse transportnetværk indbefatter 
en række kompressorstationer på gasledninger eller pumpestationer på råolie- og 
flerproduktrørledninger. 
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Omfatter også stikledninger, der opfylder kravene til transportrørledninger, samt rørledninger, 
der fører fra offshoreboreplatforme ind til land. Omfatter ikke rørledninger, hvis samlede 
længde er under 50 km, eller hvis indvendige diameter er under 15 cm. Omfatter heller ikke 
rørledninger, der udelukkende: er til militær brug, befinder sig på en industrivirksomheds 
område eller udelukkende er offshoreledninger (dvs. som kun befinder sig på det åbne hav). 
Omfatter også internationale rørledninger, hvis samlede længde er 50 km og derover, selv om 
den del, der befinder sig i det indberettende land, er under 50 km lang. Rørledninger, der 
består af to (eller flere) parallelle rørledninger, skal betragtes som to (eller flere) ledninger. 

 
3. Distributionsrørledninger  
Består af flere, indbyrdes forbundne rørledninger af lille diameter, der anvendes til transport af 
produkterne til slutbrugerne. 

 
Til denne gruppe henregnes grundlæggende fødelinjer til distribution af gas til husholdninger 
og virksomheder og rørledninger på terminaler til distribution af slutprodukter til tanke og 
lageranlæg. 
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D.V TRANSPORTUDSTYR ( SEE D.I ) 
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D.VI VIRKSOMHEDER, ØKONOMISKE RESULTATER OG BESKÆFTIGELSE 
 

D.VI-01 Virksomhed 

 
Institutionel enhed eller mindste kombination af institutionelle enheder, der omfatter og direkte 
eller indirekte kontrollerer alle de funktioner, der er nødvendige, for at enheden eller 
kombinationen af enheder kan udføre sine produktionsaktiviteter. 

 
For at der er tale om en virksomhed, må der kun være én ejer eller én person, der kontrollerer 
den. En virksomhed kan dog godt have flere forskellige økonomiske aktiviteter og være 
beliggende flere steder. 

 
D.VI-02 Rørtransportvirksomhed 

 
Virksomhed, der et eller flere steder udfører transport via olie- eller gasrørledninger, og hvis 
hovedaktivitet ud fra værditilvæksten er transport via olie- eller gasrørledninger. 

 
Der er tale om følgende undergrupper i nomenklaturerne over økonomiske aktiviteter: 
- ISIC Rev. 45: 4930 - Rørtransport 
- NACE rev. 26: 49.50 – Rørtransport. 

 
D.VI-03 Offentlig rørtransportvirksomhed 

 
Rørtransportvirksomhed, hvor over 50 % af kapitalen ejes af staten eller offentlige 
myndigheder og disses virksomheder. 

 
D.VI-04 Beskæftigelse 

 
Det gennemsnitlige antal personer, der arbejder i en rørtransportvirksomhed i den givne 
periode, samt personer, der arbejder uden for virksomheden, men som er ansat og direkte 
betalt af denne. 

 
D.VI-05 Omsætning 

 
Det samlede beløb, som rørtransportvirksomheden har faktureret i den givne periode. Dette 
beløb svarer til virksomhedens salg på markedet af varer og tjenester. Omsætningen 
indbefatter alle skatter og afgifter på de varer og tjenester, som virksomheden har faktureret, 
undtagen moms, som den har faktureret kunderne. Den indbefatter også al øvrig betaling, som 
afkræves kunderne. Prisnedslag, rabatter og lignende fratrækkes. Kontantrabat fratrækkes 
ikke. 

 
Omsætningen omfatter ikke salg af anlægsaktiver. Driftstilskud fra det offentlige medregnes 
heller ikke. 

 
  
D.VI-06 Udgifter til investeringer i infrastruktur 

 
Udgifter til anlæggelse af ny og udbygning af eksisterende infrastruktur, herunder omlægning, 
fornyelse og større reparationer. 

 
Omfatter også udgifter til pumpe- og kompressionsanlæg. 

 

                                                
5 ISIC Rev.4 – International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Statistical Papers, United 
Nations, 200X. 
6 NACE rev. 2 - Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab (EUT L 393 af 
30.12.2006, s. 1). 
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D.VI-07 Udgifter til vedligeholdelse af infrastruktur 

 
Udgifter til at holde infrastrukturen i brugbar stand. 

 
Omfatter også udgifter til pumpe- og kompressionsanlæg. 
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D.VII KAPACITET (SEE D.V ) 
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D.VIII TRANSPORTMÆNGDE OG 
 
 
D.VIII-01 Transport via rørledning 

 
Enhver transport af flydende olieprodukter (råolie eller raffineret olie) eller gas i et givet net af 
rørledninger. 

 
D.VIII-02 National transport via olierørledning 

 
Transport via olierørledning mellem to steder (ind- og udpumpningssted) beliggende i samme 
land eller på den del af havbunden, der er tildelt dette land. Denne transport kan omfatte 
transit gennem et andet land. 

 
D.VIII-03 National transport via gasrørledning 

 
Transport via gasrørledning mellem to steder (et kompressionsanlæg og et 
dekompressionsanlæg) beliggende i samme land eller på den del af havbunden, der er tildelt 
dette land. Denne transport kan omfatte transit gennem et andet land. 

 
D.VIII-04 International transport via olierørledning 

 
Transport via olierørledning mellem to steder (ind- og udpumpningssted) beliggende i to 
forskellige lande eller på de dele af havbunden, der er tildelt disse lande. Denne transport kan 
omfatte transit gennem et eller flere tredjelande. 

 
D.VIII-05 International transport via gasrørledning 

 
Transport via gasrørledning mellem to steder (et kompressionsanlæg og et 
dekompressionsanlæg) beliggende i to forskellige lande eller på de dele af havbunden, der er 
tildelt disse lande. Denne transport kan omfatte transit gennem et eller flere tredjelande. 

 
D.VIII-06 Rørledningens transportkapacitet 

 
Den største mængde produkter, der kan transporteres gennem rørledningen i en given 
periode. 

 
Hvis der er tale om flerproduktrørledninger, anvendes enten produkternes 
gennemsnitsmassefylde eller massefylden af det produkt, som der transporteres mest af i 
rørledningen, til at konvertere kapaciteten – som normalt måles i tønder eller kubikmeter pr. 
given periode – til ton. 

 
D.VIII-07 Produkter, der transporteres via rørledning 

 
Alle gasser, naturlige eller fabriksfremstillet, flydende eller i gasformig tilstand7, råolie8 eller 
raffinerede olieprodukter9, der transporteres via rørledninger. 

 
  

                                                
7 SITC/Rev. 4, Division 34. Standard International Trade Classification, Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev. 4, 
United Nations, 2006. 
8 SITC/Rev. 4, Class 333. Standard International Trade Classification, Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev. 4, 
United Nations, 2006. 
9 SITC/Rev. 4, Class 334. Standard International Trade Classification, Statistical Papers, Series M, No. 34/Rev. 4, 
United Nations, 2006. 
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D.VIII-08 Råolie 

 
Blanding af kulbrinter, der findes i flydende form i naturlige underjordiske forekomster og 
forbliver flydende ved atmosfærisk tryk efter separation. 

 
D.VIII-09 Raffinerede olieprodukter 

 
Til raffinerede olieprodukter henregnes bl.a. benzin, petroleum, destillater (herunder fuelolie nr. 
2), flydende gas (LPG), asfalt, smøreolier, dieselolier og destillationsrester. 
 

D.VIII-10 Flydende naturgas (LNG) 

 
Naturgas er hovedsagelig metan, der findes i underjordiske lommer sammen med råolie eller 
som grubegas. For at lette transporten kan naturgas gøres flydende ved at nedkøle den til -
 160 °C ved atmosfærisk tryk. Den bliver så til flydende naturgas (LNG). 

 
LNG's massefylde ligger mellem 0,44 og 0,47 t pr. kubikmeter, afhængigt af dens 
sammensætning. 

 
D.VIII-11 Flydende gas (LPG) 

 
Består af propan og butan og udvindes normalt af naturgas. 

 
På steder, hvor der ikke findes naturgas og benzinforbruget er lavt, omdannes nafta til LPG 
ved katalytisk reforming. 

 
D.VIII-12 Ton-km via rørledning 

 
Måleenhed svarende til transport af ét ton produkter via rørledning over en strækning på én 
kilometer. 

 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. 

 
D.VIII-13 Produkter, der har forladt landet via rørledning (undtagen produkter i transit via 

rørledning) 

 
Produkter, der efter at være blevet indfødet i en rørledning ved pumpning eller kompression i 
ét land eller på den del af havbunden, der er tildelt dette land, har forladt landet via rørledning 
og er blevet udtaget i et andet land. 

 
D.VIII-14 Produkter, der er kommet ind i landet via rørledning (undtagen produkter i transit via 

rørledning) 

 
Produkter, der efter at være blevet indfødet i en rørledning ved pumpning eller kompression i 
et andet land eller på den del af havbunden, der er tildelt dette land, er kommet ind i landet via 
rørledning og er blevet udtaget der. 

  
D.VIII-15 Transit via rørledning 

 
Produkter, der er kommet ind i landet via rørledning og har forladt landet via rørledning et 
andet sted end dér, hvor de kom ind, efter at være blevet transporteret gennem landet 
udelukkende via rørledning. 

 
Omfatter også produkter, der er kommet ind i og/eller har forladt det pågældende land med 
skib, før de ved pumpning eller kompression er blevet indfødet i en rørledning ved grænsen, 
eller efter at de er udtaget af en rørledning ved grænsen.   
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D.VIII-16 Rørledningstransportforbindelse 

 
Kombination af det sted, hvor produkter, der transporteres via rørledning, ved pumpning eller 
kompression indfødes i rørledningen, og det sted, hvor produkterne udtages af rørledningen, 
uanset rute. 

 
Steder angives ved hjælp af internationale klassifikationer såsom NUTS (Eurostats 
nomenklatur for statistiske regionale enheder).  

 
D.VIII-17 Indpumpnings- eller kompressionsanlæggets beliggenhed  

 
Det sted, hvor produkterne første gang ved pumpning eller kompression indfødes i en 
rørledning. 

 
D.VIII-18 Udpumpnings- eller gasudtagningssted  

 
Det sted, hvor produkterne pumpes ud af eller udtages af en rørledning. 
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D.IX  ENERGIFORBRUG 

 
D.IX-01 Energiforbrug ved transport via olierørledning 

 
Samlet energiforbrug ved transport af olieprodukter via olierørledning. 

 
D.IX-02 Ton olieækvivalent (toe) 

 
Måleenhed for energiforbrug: 1 toe = 0,041868 terajoule (TJ). 

 
Faktorer for omregning af ét ton olieprodukt til én toe som vedtaget af Det Internationale 
Energiagentur (IEA): 
- benzin 1,070 
- gasolie/dieselolie 1,035  
- svær brændselsolie 0,960 
- flydende gas (LPG) 1,130 
- naturgas 0,917 

 
For elektricitet benytter IEA følgende omregningsfaktor:  1 TWh = 0,086 Mtoe. 

 
D.IX-03 Joule 

 
Måleenhed for energiforbrug: 
1 TJ = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 TJ = 23,88459 toe. 

 
D.IX-04 Benzin  

 
Let mineralsk olie til brug i forbrændingsmotorer, dog ikke flymotorer. 

 
Benzin destilleres ved mellem 35 °C og 215 °C og anvendes som brændsel til motorer med 
gnisttænding. Motorbenzin kan indeholde additiver, oxygeneratorer og stoffer, anvendes til at 
hæve oktantallet, herunder blyforbindelser såsom TEL (tetreathylbly) og TML (tetramethylbly). 

 
Brændværdi:  44,8 TJ/1 000 t. 

 
D.IX-05 Gasolie/dieselolie (destilleret brændselsolie) 

 
Olietyper fremstillet af laveste fraktion fra atmosfærisk destillation af råolie. 

 
Gasolie/dieselolie omfatter også tunge gasolier fremstillet ved vakuumdestillering af 
restproduktet fra atmosfærisk destillation. Gasolie/dieselolie destilleres ved mellem 200 °C og 
380 °C. Der opnås mindre end 65 % vol. ved 250 °C inkl. svind og 80 % eller derover ved 350 
°C.  Flammepunktet ligger altid over 50 °C, og massefylden er over 0,81. Svære olier 
fremstillet ved blanding henregnes til gasolier, hvis deres kinematiske viskositet ikke overstiger 
25 cSt ved 40 °C. 

 
Brændværdi:  43,3 TJ/1 000 t. 

 
  
D.IX-06 Flydende gas (LPG) 

 
Lette kulbrinter af paraffintypen, som udvindes udelukkende ved destillation af råolie. 

 
LPG omfatter propan og butan og blandinger heraf. Gasserne bliver flydende ved lavt tryk (5-
10 atmosfære). I flydende form og ved en temperatur på 38 °C har de et relativt damptryk på 
højst 24,5 bar. Deres massefylde varierer fra 0,50 til 0,58. 
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D.IX-07 Flydende naturgas (LNG) 

 
Naturgas er hovedsagelig metan, der findes i underjordiske lommer sammen med råolie eller 
som grubegas. For at lette transporten kan naturgas gøres flydende ved at nedkøle den til - 
160 °C ved atmosfærisk tryk. Den bliver så til flydende naturgas (LNG). 

 
LNG's massefylde ligger mellem 0,44 og 0,47 t pr. kubikmeter, afhængigt af dens 
sammensætning. 

 
D.IX-08 Naturgaskondensater (NGL) 

 
NGL er flydende eller flydendegjorte kulbrinter, der udvindes af naturgas i separations- eller 
gasbehandlingsanlæg.  NGL omfatter ethan, propan, (iso-)butan, (iso-)pentan og pentan+ 
(undertiden kaldet naturgaskondensat). 

 
D.IX-09 Elektrisk energi 

 
Energi fremstillet på konventionelle termiske kraftværker, kernekraftværker, vandkraftværker, 
jordvarmekraftværker eller ved hjælp af andre vedvarende energikilder, dog ikke energi 
fremstillet af hydroelektriske pumpestationer, målt i elektricitetens brændværdi (3,6 
terajoule/GWh). 
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E.I INFRASTRUKTUR 

 

E.I-01 Kystzone 

 
Ved en kystzone forstås normalt en sammenhængende kystlinje med de øer, der ligger ud for 
kysten. Den kan defineres ud fra en eller flere rækker havne langs kystlinjen eller som et 
område, der er afgrænset af breddegraderne og længdegraderne for et eller flere sæt 
yderpunkter af kystzonen. 
 
Kan også omfatte flodbredder. For nogle lande kan to særskilte kystlinjer betragtes som én 
kystzone, eksempelvis Mexicos kystlinjer mod hhv. Atlanterhavet og Stillehavet. 

 
E.I-02 Havn 

 
Lokalitet udstyret med anlæg, hvor handelsskibe kan fortøjes og losse eller laste gods samt 
ud- eller indskibe passagerer, som regel direkte på en anløbsbro. 
 

E.I-03 Statistikhavn 

 
En eller flere havne, der som regel kontrolleres af en enkelt havnemyndighed, som kan 
registrere skibs- og fragtbevægelser. 
 

E.I-04 Centralhavn (hub) 

 
Havn, der anløbes af skibe i rutefart over lange afstande (langfart) og af skibe i rutefart over 
korte afstande (nærskibsfart). 
 

E.I-05 UN/LOCODE 

 
Kode bestående af fem tegn, hvoraf de to første er ISO 3166-landekoder, og de resterende tre 
er afledt af UNECE's henstilling nr. 16 eller er Eurostats koder for havne, som endnu ikke er 
omfattet af FN's system. 
 

E.I-06 Havneadgang fra søsiden 

 
Havneadgangen fra søsiden beskrives ved hjælp af følgende kendetegn: 
 
a) Maksimal længde af fartøj, der kan anløbe havnen, i meter. 
b) Maksimal dybgang af fartøj, der kan anløbe havnen, i meter. 
c) Havneindsejlingens bredde og dybde ved lavvande i meter. 
d) Indsejlingskanalens bredde og dybde ved lavvande i meter. 
e) Periode i timer, hvor tidevandsforholdene tillader fartøjer med maksimal dybgang at sejle 
ind og ud af havnen. 
f) Højdebegrænsninger ved højvande i meter (broer). 
g) Tidevandsforskel i meter. 
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E.I-07 Havnefaciliteter på landsiden 

 
a) Havneområde i alt i m2 
b) Oplagsplads til råolie og andre olieprodukter i m2 
c) Andre lager- og opbevaringsarealer til bulkgods i m2 
d) Containeropbevaringsarealer i m2 og TEU 
e) Andre områder i m2 
f) Vejstrækninger i m 
g) Jernbanespor i m 
h) Antal passagerterminaler og antal fartøjer, hver terminal har plads til. 
 
Lager- og opbevaringsarealer til bulkgods omfatter også faciliteter til tør bulk, tømmer, papir, 
semi-bulk osv. Jernbanespor omfatter også sidespor. 
 

E.I-08 Lagerarealer 

 
Havnes lagerarealer i m2 fordelt efter type. Højde i m for overdækkede arealer. 
 
a) Åbent, ikke forsvarligt lukket  
b) Åbent, forsvarligt lukket 
c) Overdækket, men ikke lukket 
d) Overdækket og lukket. 
 
Ved et forsvarligt lukket areal forstås et areal med hegn, mure og/eller overvågningssystemer. 
 

E.I-09 Kajlængde efter anvendelse 

 
a) Kajlængde i alt i m 
b) Kajlængde i m fordelt efter anvendelse: 

-  Kajer til diverse formål 
- Kajer til særlige formål 

1 Ro-ro 
2 Containere 
3 Andet stykgods 
4 Fast styrtgods 
5 Flydende styrtgods 
6 Passagerer 
7 Fiskerfartøj 

- Andet. 
 

E.I-10 Kajlængde fordelt efter vanddybde 

 
Kajlængde i m fordelt efter den vanddybde, der ved lavvande er til rådighed for skibe, som 
ligger fortøjet ved kajen. 
 
Der indsamles oplysninger om følgende dybder: 
 
a) Op til 4 m 
b) Over 4 m og op til 6 m 
c) Over 6 m og op til 8 m 
d) Over 8 m og op til 10 m 
e) Over 10 m og op til 12 m 
f) Over 12 m og op til 14 m 
g) Over 14 m. 
 

E.I-11 Ro-ro-kajplads  

 
Et sted, hvor et ro-ro-skib kan lægge til kaj og via ramper laste og losse motorkøretøjer og 
andre ro-ro-enheder. 
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E.I-12 Havnekraner fordelt efter løftekapacitet  

 
Antal havnekraner fordelt efter løftekapacitet. 
 
Der indsamles oplysninger om følgende kategorier for løftekapacitet: 
 
a) 10 ton eller derunder 
b) Over 10 ton og op til 20 ton 
c) Over 20 ton og op til 40 ton 
d) Over 40 ton. 
 

E.I-13 Havnekraner fordelt efter type 

 
Antal havnekraner fordelt efter type. 
 
a) Mobile containerkraner 
b) Andre containerkraner 
c) Andre kraner. 
 

E.I-14 Reparationsfaciliteter i havne 

 
Havnes reparationsfaciliteter fordelt efter antal og efter maksimumsstørrelse af de fartøjer, der 
er plads til: 
 
a) Tørdokker 
b) Flydedokker 
c) Beddinger 
d) Kajer til skibsreparation. 
 

E.I-15 Navigationshjælp og -tjenester 

 
Oplysninger om, hvorvidt der findes følgende former for navigationshjælp og -tjenester a) i 
havne og b) i indsejlingskanaler: 
 
a) Lodsning 
b) Lys og fyrtårne 
c) Radar og radiopejling 
d) Skibstrafiksystem (VTS) i havnen og kystnavigationstjenester i nærheden  
 af havnen 
e) Bugserbåde til manøvrering i havnen - antal 
f) Lodsbåde til tankskibe - antal 
g) Bunkringsfaciliteter 
h) Fortøjningstjenester. 

 
E.I-16 Samfærdselsforbindelser i baglandet og nærskibsfart 

 
Oplysninger om, hvorvidt der udbydes nærskibsfart, og hvorvidt der findes 
samfærdselsforbindelser i baglandet, og i givet fald afstanden hertil i km fra nærmeste 
havneindsejling: 
 
a) Nærskibsfart 
b)  Jernbanestation til passagertransport 
c) Jernbanestation til godstransport 
d) Motorvej 
e) Indre vandveje 
f) Lufthavn. 
 
 



E. Søtransport 
 

- 104 - 

 

E.II TRANSPORTUDSTYR 

E.II.A FARTØJER 

E.II.A-01 Søgående fartøj 

 
Flydende søgående konstruktion med et eller flere skrog. 
 
Omfatter også hydrofoilbåde, luftpudefartøjer (hovercraft), katamaraner 
(højhastighedsfartøjer), olieplatforme, fyrskibe og søgående pramme. Omfatter også fartøjer 
under reparation. Omfatter ikke fartøjer, der udelukkende anvendes i indre farvande eller i - 
eller i umiddelbar nærhed af - beskyttede farvande eller områder, der er omfattet af 
havnereglementer.  

 

E.II.A-02 Fartøjets byggeår 

 
Det år, hvor fartøjet blev færdigbygget. 

 

E.II.A-03 År for sidste større reparation eller ombygning 

 
Det år, hvor fartøjet sidst gennemgik en større ombygning eller reparation. 
 

E.II.A-04 Søgående tørlastpram 

 
Denne kategori indbefatter dækspramme, klappramme, LASH-pramme (sea bee-typen), åbne 
tørlastpramme, lukkede tørlastpramme og andre pramme til tørlast. 

 

E.II.A-05 Skib (båd) 

 
Søgående motordrevet fartøj til overflade-deplacement-sejlads. 

 
Omfatter også katamaraner (højhastighedsfartøjer). Omfatter ikke hydrofoilbåde, 
luftpudefartøjer (hovercraft) og undervandsfartøjer. Et søgående skib er et skib, der reelt sejler 
på havet, dvs. hvor skibets besætning skal overholde søfartsbestemmelserne og uden for de 
områder, der er omfattet af tekniske sikkerhedsbestemmelser for indre vandveje.  

 

E.II.A-06 Handelsskib 

 
Skib, der er beregnet til gods- eller passagertransport, eller som er indrettet til et bestemt 
kommercielt formål. 

 
Omfatter ikke krigsskibe og skibe, der anvendes af offentlige myndigheder og tjenester. 
Handelsskibe opdeles i skibe til gods- og passagertransport samt skibe til forskellige andre 
formål, som de er specielt indrettet til. Sidstnævnte skibe indbefatter fiskerfartøjer og skibe til 
forarbejdning af fisk, bugserbåde, opmudringsfartøjer, forsknings- og undersøgelsesskibe 
samt skibe, der anvendes i forbindelse med offshoreaktiviteter. 
 
Nedenstående fortegnelse over typer handelsskibe er baseret på Eurostats nomenklatur 
(ICST-COM), der er harmoniseret med UNCTAD's internationale klassifikation af skibstyper. 
Pramme er ikke er omfattet af definitionen af et handelsskib og behandles separat. 
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1. Bulkcarrier til flydende last 
Denne kategori omfatter olietankskibe, kemikalietankskibe, gastankskibe, tankpramme 
og andre tankskibe. Bulkcarriers til flydende last underopdeles i: 
a. Enkeltskrogede bulkcarriers 
b. Dobbeltskrogede bulkcarriers. 

 
2. Bulkcarrier til tørlast 
 Denne kategori omfatter bulkcarriers, herunder bulk/oliecarriers. 
 
3. Containerskib 

Skib, der er udstyret med faste eller aftagelige spor til transport af containere.  
 
4. Skib til særligt gods 

Skib, der er beregnet til transport af særligt gods. 
Denne kategori omfatter bl.a. skibe til transport af køretøjer, husdyr, bestrålet brændsel, 
pramme og kemiske stoffer. 

 
5. Stykgodsskib 

Skib, der er beregnet til transport af en lang række forskellige varer. 
Denne kategori omfatter bl.a. køleskibe, ro-ro-passagerskibe, ro-ro-containerskibe, 
andre ro-ro-fragtskibe, stykgods/passagerskibe og stykgods/containerskibe. 
Denne kategori underopdeles i: 
a. Højhastighedsskibe til transport af stykgods, der opfylder kravene i IMO's HSC-kode 

(High Speed Craft), afsnit 1.4.30. 
b. Andre stykgodsskibe. 

 
6. Tørlastpram 

Denne kategori indbefatter dækspramme, klappramme, LASH-pramme (sea bee-typen), 
åbne tørlastpramme, lukkede tørlastpramme og andre pramme til tørlast. 

 
7. Passagerskib 

Skib, der er beregnet til at transportere over 12 betalende passagerer med eller uden 
liggepladser. 

  Denne kategori underopdeles i:  
a. Højhastighedsskibe til transport af passagerer, der opfylder kravene i IMO's HSS-

kode (High Speed Service Ships), afsnit 1.4.30. 
b. Andre passagerskibe. 

Et skib, der er konstrueret med et eller flere dæk med særligt henblik på 
passagertransport, og som ikke er udstyret med kabiner (liggepladser), eller hvor 
ikke alle passagerer har kabiner, hvis sådanne forefindes, betegnes undertiden 
som en "færge". 
Omfatter ikke ro-ro-passagerskibe.  

 
8. Fiskerfartøj 
  Denne kategori omfatter fiskerfartøjer og skibe til forarbejdning af fisk. 
 
9. Offshoreaktiviteter 

Denne kategori omfatter boreskibe og andre skibe i forbindelse med offshoreaktiviteter. 
 

10. Bugserbåd 
Skib, der er beregnet til at slæbe og/eller skubbe skibe eller andre flydende 
konstruktioner. Omfatter også havnebugserbåde. 

 
11. Andet 

Denne kategori omfatter opmudringsfartøjer, forsknings- og undersøgelsesskibe mv. 
Indberetning af oplysninger i henhold til direktiv nr. 95/64/EF om søtransportstatistik skal 
omfatte følgende skibstyper: bulkcarriers til flydende last, bulkcarriers til tørlast, 
containerskibe, skibe til særligt gods, stykgodsskibe samt passagerskibe. 
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E.II.A-07 IMO-skibsnummer 

 
Et permanent nummer, der tildeles hvert skib med henblik på identificering. Nummeret 
forbliver uændret, også hvis skibet kommer til at sejle under et andet flag, og indføres i skibets 
certifikater. IMO-skibsidentifikationsnummeret består af de tre bogstaver "IMO" efterfulgt af det 
syvcifrede nummer, som alle skibe tildeles af Lloyd's Register Fairplay. Der er tale om et unikt 
syvcifret nummer, som ved køllægningen tildeles alle søgående handelsskibe med en BT på 
100 og derover med fremdrivningsmaskineri, med undtagelse af:  
 
− Fiskerskibe  
− Skibe uden fremdrivningsmaskineri  
− Lystfartøjer  
− Specialfartøjer som fyrskibe og SAR-skibe  
− Klappramme  
− Hydrofoilfartøjer, luftpudefartøjer 
− Flydedokker og lignende konstruktioner  
− Krigsskibe  
− Træskibe. 

 

E.II.A-08 Krydstogtskib 

 
Passagerskib, der har til formål at give passagererne en fuldstændig turistoplevelse. Alle 
passagerer har kabiner, og skibet er udstyret med underholdningsfaciliteter. 

 
Omfatter ikke skibe, der fungerer som almindelige færger, selv om nogle af passagererne 
betragter sejladsen som et krydstogt. Omfatter heller ikke skibe, der transporterer gods, og 
som kan medtage et begrænset antal passagerer med egne kabiner, eller skibe, der 
udelukkende er beregnet til endagssejladser. 

 

E.II.A-09 Søgående fartøjs registreringsnationalitet (flagstat) 

 
Land og/eller område, hvor et søgående fartøj kan indregistreres. 

 
Et søgående fartøj er omfattet af søfartsbestemmelserne hvad angår besætningens antal, 
sikkerhedsstandarder og konsulær repræsentation uden for registreringslandet og/eller -
området.  Nogle lande, f.eks. Norge og Danmark, har "internationale" eller "åbne" registre, 
som er forbundet med andre krav end det "nationale" register. 

 

E.II.A-10 Søgående fartøj under nationalt flag 

 
Søgående fartøj, der er indregistreret i det indberettende land. 

 

E.II.A-11 Søgående fartøj under udenlandsk flag 

 
Søgående fartøj, der er indregistreret i et andet land end det indberettende land. 
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E.II.A-12 Handelsflåde  

 
Antal handelsskibe på over 100 ton, der på en given dato er indregistreret i et land. 

 
Som ændringer i flåden regnes generelle ændringer eller ændringer inden for en given 
skibstype i det indberettende lands søgående flåde, som skyldes nybygninger, ændringer af 
type eller lasteevne/passagerkapacitet, overførsler til eller fra en anden flagstat, ophugning, 
ulykker eller overførsler til eller fra skibsregisteret. Omfatter også fartøjer under reparation. 
 

E.II.A-13 Dødvægt (DWT) 

 
Et skibs dødvægt er forskellen i ton mellem et skibs deplacement ved sommerfribord i vand 
med en massefylde på 1,025 og skibets egenvægt, dvs. dets deplacement i ton uden last, 
brændstof, smøreolie, vandballast, ferskvand og drikkevand i tanke, proviant samt passagerer, 
besætningsmedlemmer og deres ejendele. 

 

E.II.A-14 Bruttotonnage (BT) 

 
Bruttotonnage er et mål for et skibs størrelse i overensstemmelse med den internationale 
konvention af 1969 om måling af skibe. 

 
Før vedtagelsen af den internationale konvention gjaldt Oslo-konventionen (1947), som for 
nogle fartøjer førte til bruttotonnagetal, der afveg væsentligt fra tallene i henhold til 
førstnævnte konvention. I nogle tilfælde foreligger der for et fartøj kun de tal for bruttotonnage, 
der er baseret på denne tidligere konvention. 

 

E.II.A-15 Automatisk identifikationssystem 

 
Et automatisk identifikationssystem har til formål: 
 
- Automatisk at levere oplysninger - herunder om skibets identitet, type, position, kurs, 

hastighed, driftskonditioner og andre sikkerhedsrelaterede oplysninger - til behørigt 
udstyrede kyststationer, andre skibe og luftfartøjer. 

- At modtage sådanne oplysninger automatisk fra andre skibe med samme udstyr. 
- At overvåge og følge skibe. 
- At udveksle oplysninger med kyststationer. 
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E.II.B CONTAINERE MV. 
 

E.II.B-01 Lasteenhed 

 
Container, veksellad. 
 
Omfatter også "flats" (jf E.II.B-09), der anvendes i forbindelse med søtransport, som en særlig 
form for containere. 

 

E.II.B-02 Intermodal transportenhed 

 
Container, veksellad eller sættevogn/motorkøretøj til godstransport beregnet til intermodal 
transport.  

 

E.II.B-03 Container 

 
Særlig kasse til godstransport, solid og stabelbar, som kan flyttes horisontalt og vertikalt. En 
mere formel, teknisk definition på en container er:  
 
En transportenhed, der: 
 
a) er i holdbar udførelse og derfor solid nok til at tåle gentagen anvendelse 
b) er konstrueret således, at den letter godstransport med et eller flere transportmidler uden 

omladning 
c) er udstyret med anordninger, der forenkler håndteringen og specielt overførslen fra et 

transportmiddel til et andet 
d) er konstrueret således, at den nemt kan fyldes og tømmes 
e) er stabelbar 
f) har et indvendigt volumen på mindst 1 m3. 
 
Omfatter ikke veksellad.  
 
"Flats" (jf. E.II.B-09), der anvendes i forbindelse med søtransport, betragtes som en særlig 
form for containere, selv om de ikke har noget indvendigt volumen og således ikke opfylder 
kriterium f) ovenfor. De medregnes derfor her. 

 

E.II.B-04 Containerstørrelser 

 
De vigtigste containerstørrelser er: 

 
a) 20-fods ISO-container (længde 20 fod, bredde 8 fod) 
b) 40-fods ISO-container (længde 40 fod, bredde 8 fod) 
c) ISO-container af længde over 20 og under 40 fod 
d) ISO-container af længde over 40 fod 
e) Jumbocontainer (særlig stor container) 
f) Flycontainer (container, der opfylder de standarder, der er fastlagt for lufttransport). 

 
Containere er normalt 8 fod høje, men findes også med andre højder. "High cube containere" 
er containere med en højde på 9,5 fod. Jumbocontainere er containere, der er større end ISO-
containere. De kan bl.a. være 45, 48 og 53 fod lange.  
De under a) til e) opførte containere betegnes som store containere. 
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E.II.B-05 Containers taravægt 

 
En containers taravægt indgår i den samlede vægt af det gods, der transporteres i containere, 
også kaldet godsets brutto-bruttovægt. Bruttovægten af gods, der transporteres i containere, 
kan beregnes på grundlag af brutto-bruttovægten ved fratrækning af taravægten og omvendt. 
Hvis der ikke foreligger oplysninger om taravægten, kan denne beregnes skønsmæssigt ved 
hjælp af følgende gennemsnitsværdier. 
 
Taravægten af en container anslås til: 
 
20-fods ISO-container  2,3 ton 
40-fods ISO-container  3,7 ton 
ISO-container af længde over 20 og under 40 fod  3,0 ton 
ISO-container af længde over 40 fod 4,7 ton 

 

E.II.B-06 Containertyper 

 
De vigtigste containertyper som defineret i "ISO Standards Handbook on Freight Containers" 
er: 

 
1. Almindelige containere 
 
2. Specialcontainere 

− lukket container med ventilation 
− åben container 
− platformbaseret container med åbne sidevægge 
− platformbaseret container med åbne sidevægge og fuldstændig 

 overbygning 
− platformbaseret container med åbne sidevægge, ufuldstændig 

 overbygning og endevægge, der ikke kan lægges ned 
− platformbaseret container med åbne sidevægge, ufuldstændig 

 overbygning og endevægge, der kan lægges ned 
− platformcontainer 

 
3. Containere til særligt gods 

− termocontainer 
− isoleret container 
− køle/frysecontainer - (engangskølemiddel) 
− mekanisk køle/frysecontainer 
− opvarmet container 
− nedkølet/opvarmet container 
− tankcontainer 
− bulkcontainer til tørlast 
− container til specificeret gods (f.eks. biler, husdyr mv.)     
− flycontainer. 

E.II.B-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

 
Statistisk enhed svarende til en 20 fod lang (6,10 m) ISO-container som standardmål for 
tælling af containere med forskellig kapacitet og til beskrivelse af containerskibes og -
terminalers kapacitet. En 20-fods ISO-container svarer til 1 TEU.  
 
En 40-fods ISO-container svarer til 2 TEU. 
En container, som er mellem 20 og 40 fod lang svarer til 1,50 TEU. 
En container, som er over 40 fod lang, svarer til 2,25 TEU. 
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E.II.B-08 Veksellad 

 
Godstransportenhed, som er optimeret til et køretøjs dimensioner og forsynet med 
anordninger til håndtering og overførsel mellem forskellige transportformer, normalt 
vej/jernbane. 
 
Sådanne enheder var oprindeligt ikke udformet til at blive stablet efter lastning eller løftet 
lodret. Det er nu muligt med mange af dem, dog ikke i samme omfang som med containere. 
De adskiller sig fra containere hovedsagelig ved at være optimeret til køretøjers dimensioner. 
De skal godkendes af UIC for at kunne anvendes til jernbanetransport. Nogle veksellad er 
udstyret med støtteben, som enheden står på, når den ikke er på køretøjet, og som kan 
klappes sammen under ladbunden. 

E.II.B-09 Flat 

 
Ladeplatform uden overbygning, der har samme længde og bredde som en container og er 
udstyret med øvre og nedre hjørnebeslag. 
 
"Flat" er en anden betegnelse for visse specialcontainere - nemlig platformcontainere og 
platformbaserede containere med ufuldstændige overbygninger. 

E.II.B-10 Palle 

 
Platform til transport og stabling af gods.  
 
Paller er sædvanligvis lavet af træ og har standardmål: 
1 000 mm x 1 200 mm (ISO) og 800 mm x1 200 mm (CEN). 
 

E.II.B-11 Ro-ro-enhed 

 
Køretøj til godstransport, f.eks. lastbil, påhængsvogn eller sættevogn, der kan køres eller 
trækkes om bord på et skib eller et tog. 
 
Omfatter også påhængsvogne, der tilhører havne eller skibe. 
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E.III VIRKSOMHEDER, ØKONOMISKE RESULTATER OG BESKÆFTIGELSE 

 

E.III-01 Transport for fremmed regning 

 
Transport af personer eller gods mod vederlag. 

 
E.III-02 Transport for egen regning 

 
Transport, som ikke er for fremmed regning. 

 
Der er tale om en virksomheds transport af eget gods, uden at der i den forbindelse finder en 
finansiel transaktion sted. 

 
E.III-03 Virksomhed 

Institutionel enhed eller mindste kombination af institutionelle enheder, der omfatter og direkte 
eller indirekte kontrollerer alle de funktioner, der er nødvendige, for at enheden eller 
kombinationen af enheder kan udføre sine produktionsaktiviteter. 
 
For at der er tale om en virksomhed, må der kun være én ejer eller én person, der kontrollerer 
den. En virksomhed kan dog godt have flere forskellige økonomiske aktiviteter og være 
beliggende flere steder. Omfatter også virksomheder uden lønnet personale. Kun enheder, der 
faktisk udøver aktiviteter i referenceperioden, medregnes. Omfatter ikke "passive" enheder 
eller enheder, der endnu ikke har påbegyndt deres virksomhed. 

 
E.III-04 Søtransportvirksomhed (rederi) 

 
Virksomhed, der et eller flere steder udfører søtransport, og hvis hovedaktivitet ud fra 
værditilvæksten er søtransport. 

 
I nomenklaturerne over økonomiske aktiviteter berøres følgende grupper: 
 
ISIC Rev. 4:  Gruppe 501 - Sø- og kysttransport 
NACE rev. 2:  Gruppe 50.1 - Sø- og kysttransport af passagerer 
   Gruppe 50.2 - Sø- og kysttransport af gods 
 
Omfatter også virksomheder, der driver handelsskibe på vegne af skibenes ejere eller lejere. 
Omfatter ikke havne og andre enheder, der driver hjælpevirksomhed i forbindelse med 
transport. Disse falder ind under punkt E.III-06. 

 
E.III-05 Offentlig søtransportvirksomhed 

 
Søtransportvirksomhed, hvor over 50 % af kapitalen ejes af staten eller offentlige myndigheder 
og disses virksomheder. 

 
E.III-06 Havnevirksomhed 

 
Virksomhed, der et eller flere steder udfører havnetjenester, og hvis hovedaktivitet ud fra 
værditilvæksten er havnetjenester. Omfatter ikke lystbådehavne. 

 
Omfatter således havnevirksomheder, men ikke sådanne, som driver lystbådehavne. I 
nomenklaturerne over økonomiske aktiviteter berøres følgende undergrupper: 
 
ISIC Rev. 4: Undergruppe: 5222 - Serviceydelser i forbindelse  
  med skibsfart 
NACE rev. 2: Undergruppe 52.22 - Serviceydelser i forbindelse  
  med skibsfart. 
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E.III-07 Offentlig havnevirksomhed 

 
Havnevirksomhed, hvor over 50 % af kapitalen ejes af staten eller offentlige myndigheder og 
disses virksomheder. 

 
E.III-08 Klassifikationsselskab 

 
Virksomhed, der sætter standarder for design og bygning af søgående fartøjer og fører tilsyn 
med overholdelsen af disse standarder i hele deres levetid for i samfundets interesse at sikre 
høje tekniske standarder for fartøjers design, bygning, vedligeholdelse, drift og ydeevne og 
dermed forbedre sikkerheden for liv og ejendom til søs. 
 
I nomenklaturerne over økonomiske aktiviteter berøres følgende undergrupper: 
 
ISIC Rev. 4: Undergruppe: 5229 - Anden hjælpevirksomhed I forbindelse med 
transport 
NACE rev. 2: Undergruppe 52.29 - Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med 
transport. 

 
E.III-09 Omsætning 

 
Det samlede beløb, som søtransportvirksomheden har faktureret i den givne periode. Dette 
beløb svarer til virksomhedens salg på markedet af varer og tjenester. Heri indgår også "andre 
driftsindtægter", dvs. indtægter fra koncessioner, patenter, varemærker o.l. Omsætningen 
indbefatter alle skatter og afgifter på de varer og tjenester, som virksomheden har faktureret, 
undtagen moms, som den har faktureret kunderne. Den indbefatter også al øvrig betaling, som 
afkræves kunderne. Prisnedslag, rabatter og lignende samt værdien af returemballage 
fratrækkes. Kontantrabat fratrækkes ikke. 
 
Omsætningen omfatter kun almindelige aktiviteter og omfatter derfor ikke salg af 
anlægsaktiver. Driftstilskud fra det offentlige, herunder Den Europæiske Union, medregnes 
heller ikke. 
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E.III-10 Beskæftigelse 

 
Antal beskæftigede, dvs. det samlede antal personer, der arbejder i virksomheden (herunder 
aktive virksomhedsejere, partnere, der regelmæssigt arbejder i virksomheden, og ulønnede 
medarbejdende familiemedlemmer), samt personer, der arbejder uden for virksomheden, men 
er ansat og betalt af denne (f.eks. salgsrepræsentanter, udbringningspersonale, reparations- 
og vedligeholdelsespersonale). Hertil henregnes også personer, som er fraværende i en 
kortere periode (f.eks. på grund af sygdom, ferie eller orlov), og arbejdstagere, der strejker, 
men ikke personer, der er fraværende på ubestemt tid. Omfatter også deltidsbeskæftigede, 
der i det pågældende lands lovgivning har status som deltidsbeskæftigede, og som er opført 
på lønningslisten, samt sæsonarbejdere, lærlinge og hjemmearbejdende, som er opført på 
lønningslisten. 
 
Antal beskæftigede omfatter ikke arbejdskraft, som stilles til rådighed for virksomheden af 
andre virksomheder, eller personer, der udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejde i 
virksomheden for andre virksomheders regning. Personer, der aftjener deres værnepligt, 
medregnes heller ikke. Derimod medregnes personer, der står til rådighed for virksomheden i 
henhold til en langtidsaftale af kommerciel karakter (f.eks. sælgere på passagerfærger), som 
ansatte i den virksomhed, hvor de arbejder, og ikke i den virksomhed, som de har indgået en 
arbejdskontrakt med. 

 
Ulønnede medarbejdende familiemedlemmer er personer, der bor sammen med ejeren af 
virksomheden, og som regelmæssigt arbejder for virksomheden, men uden at der foreligger 
en tjenesteydelsesaftale, og uden at de modtager fast betaling for det udførte arbejde. Der må 
dog ikke være tale om personer, som er opført på lønningslisten i en anden virksomhed, hvor 
de udøver deres hovedbeskæftigelse. 
 
Antallet af beskæftigede svarer til antallet af job som defineret i det europæiske 
nationalregnskabssystem (ENS) 1995 og opgøres som et årligt gennemsnit. 
 

E.III-11 Kategorier af beskæftigede i en søtransportvirksomhed 

 
De beskæftigede i en søtransportvirksomhed opdeles i følgende kategorier:  
 
- Officerer 
- Menige 
- Kadetter og andre praktikanter 
- Andet personale på fartøjet, herunder personale i restauranter samt personale, der 

varetager underholdningen 
- Landbaseret personale, der er beskæftiget med ledelse, salg, passager- og 

godsbehandling osv. 
 
E.III-12 Kategorier af beskæftigede i en havnevirksomhed 

 
De beskæftigede i en havnevirksomhed opdeles i følgende kategorier:  

- Personale, der varetager havneledelse og -administration 
- Lodser og andet personale om bord på fartøjer 
- Dokarbejdere 
- Teknikere og vedligeholdelsespersonale 
- Andet. 
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E.IV TRAFIKMÆNGDE 
E.IV-01 Sejlads til søs 

 
Enhver sejlads med et søgående fartøj på havet. 
 
Omfatter også trafik, der kun berører en enkelt havn (søgående fartøjers sejladser til 
offshoreinstallationer eller udsejling af gods med henblik på dumpning i havet, eller sejladser 
fra et sted på havet - efter opsamling af gods fra havbunden - til havnen). Omfatter også 
sejlads med søgående fartøjer, hvoraf en del foregår ad indre vandveje og en del på havet. 
Omfatter ikke sejladser ad indre vandveje mellem søhavne og havne ved indre vandveje, da 
disse henhører under trafik ad indre vandveje. Omfatter heller ikke søgående fartøjers interne 
sejladser i en havn mellem forskellige bassiner eller dokker. 

 
E.IV-02 Rutesejlads 

 
Tjeneste, der udbydes af søgående fartøjer, og som udføres i henhold til en offentliggjort 
fartplan eller med en sådan regelmæssighed eller hyppighed, at der tydeligt er tale om en 
systematisk række sejladser. 

 
E.IV-03 Ikke-rutesejlads 

 
Sejlads til søs, der ikke er rutesejlads. 

 
E.IV-04 Sørejse 

 
Søtrafik fra et bestemt afgangssted til et bestemt bestemmelsessted. 

 
En sørejse kan opdeles i en række strækninger eller etaper. Omfatter også rejser, der kun 
berører en enkelt havn, f.eks. sejladser fra en søhavn til en offshoreinstallation eller et andet 
sted på havet. 

 
E.IV-05 Sørejse uden anløb af mellemliggende havn 

 
Et fartøjs direkte sejlads fra en havn til en anden uden anløb af mellemliggende havn. 
 

E.IV-06 Rejse med gods 

 
Sørejse, der indebærer transport af gods mellem en laste/indskibningshavn og en 
losse/udskibningshavn. 

 
En sørejse kan indebære, at der anløbes en række havne mellem det angivne afgangssted og 
det angivne bestemmelsessted, og kan omfatte en række rejser med gods, hvor der sker 
lastning og losning i en række havne. 
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E.IV-07 Afstand mellem to havne 

 
I statistisk sammenhæng forstås ved afstanden mellem to havne den faktisk tilbagelagte 
strækning. 

 
Den faktisk tilbagelagte strækning kan fastsættes skønsmæssigt. 

 
E.IV-08 Fartøj-km 

 
Måleenhed svarende til et fartøjs bevægelse over en strækning på én kilometer. 

 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. Omfatter også fartøjers bevægelser uden 
last/passager. 
 

E.IV-09 Almindeligt havneanløb med handelsskib 

 
Et handelsskib anløber en havn, når det anker op eller lægger til kaj for at laste og/eller losse 
gods, indskibe og/eller udskibe passagerer eller lade passagerer aflægge turistbesøg. 
 
Omfatter ikke opankring uden gods- eller passagerbevægelser og heller ikke gennemsejling af 
havnen. 

 
E.IV-10 Havneanløb med henblik på bunkring 

 
Et fragt- eller passagerskib anløber en havn med henblik på bunkring, når det ankrer op eller 
lægger til kaj i en havn for at tage bunkerolie eller andre forsyninger om bord. 

 
E.IV-11 Andre havneanløb 

 
Andre havneanløb med et fragt- eller passagerskib end almindelige havneanløb og anløb med 
henblik på bunkring. 
 

E.IV-12 Handelsskibs ankomst 

 
Et handelsskibs ankomst til en havn på det indberettende lands område. 

 
E.IV-13 Handelsskibs afgang 

 
Et handelsskibs afgang fra en havn på det indberettende lands område. 

 
E.IV-14 Oplagt handelsskib 

 
Et handelsskib er oplagt, når det ligger fortøjet i en havn på grund af manglende arbejde. 

 
E.IV-15 Havnestatskontrol 

 
Inspektion af handelsskib i en havn, som udføres af myndighederne i det land, hvor havnen er 
beliggende, med henblik på at kontrollere skibets sødygtighed. 

 
E.IV-16 Tilbageholdelse under havnestatskontrol 

 
Tilbageholdelse af et handelsskib, der anses for usødygtigt, i en havn under 
havnestatskontrol. 
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E.V TRANSPORTMÆNGDE OG –KAPACITET 

 

E.V-01 Søtransport 

 
Enhver bevægelse af gods og/eller passagerer med handelsskibe på rejser, der helt eller 
delvist foregår til søs. 

 
Omfatter også transport, der kun berører en enkelt havn (transport af gods, der sejles til 
offshoreinstallationer eller til dumpning i havet, eller som opsamles på havbunden og losses i 
havnen). Transport af bunkerolie, proviant og stores, der leveres til fartøjer i havnen, 
medregnes ikke, hvorimod transport af bunkerolie, der sejles ud til fartøjer på søen, 
medregnes. 

 
Omfatter også transport med handelsskibe, hvoraf en del foregår ad indre vandveje og en del 
på havet. Omfatter ikke sejladser med gods med fartøjer til transport ad indre vandveje mellem 
søhavne og havne ved indre vandveje, da disse henhører under transport ad indre vandveje. 
Omfatter heller ikke godstransport internt i en havn mellem forskellige bassiner eller dokker. 

 
E.V-02 Kommerciel søtransport 

 
Søtransport, der udføres i kommercielt øjemed mod betaling (dvs. for fremmed regning) eller 
for virksomhedens egen regning som led i en mere omfattende økonomisk aktivitet. 

 
E.V-03 National søtransport 

 
Søtransport mellem to havne inden for landets grænser eller søtransport, der kun berører en 
enkelt havn på landets område. 

 
National søtransport betegnes også som cabotagesejlads. National søtransport kan udføres af 
et handelsskib, der er indregistreret i det indberettende land eller i et andet land. 

 
E.V-04 International søtransport 

 
Anden søtransport end national søtransport. 

 
Omfatter også international søtransport, der kun berører en enkelt havn. 

 
E.V-05 Tredjelandssøtransport 

 
International søtransport mellem to lande, der udføres af et handelsskib, som er indregistreret i 
et tredjeland. 

 
Et tredjeland er et andet land end lastnings/indskibningslandet og losnings/udskibningslandet. 

 
E.V-06 Nærskibsfart 

 
Godstransport ad søvejen mellem havne inden for et relativt begrænset geografisk område. 

 
Til denne form for sejlads henregnes bl.a. færge- og fødetrafik. I Europa henregnes til 
nærskibsfart godstransport ad søvejen mellem havne i Europa og mellem havne i Europa og 
mellem havne i Europa og havne i ikke-europæiske lande med kystlinjer langs de lukkede 
havområder ved Europas grænser. 
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E.V-07 Langfart 

 
Anden godstransport ad søvejen end nærskibsfart. 
 

E.V-08 Enhedstransport 

 
Ved enhedstransport forstås godstransport i intermodale transportenheder såsom containere 
eller ro-ro-enheder. 

 
Omfatter også transport af veksellad. 

 
E.V-09 Ikke-enhedstransport 

 
Anden transport end enhedstransport. 

 
Omfatter også transport af flydende og tør bulklast, skovbrugsprodukter og stykgods. 

 
E.V-10 Ton-km 

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af ét ton gods i et handelsskib, over en 
strækning på én kilometer. 

 
E.V-11 Udbudt ton-km 

 
Der udbydes en ton-km, når en lasteevne på ét ton i et handelsskib transporteres over en 
strækning på én kilometer. Det udbudte antal ton-km svarer til fartøjets lasteevne ganget med 
afstanden mellem havnene for samtlige rejser. Omfatter også transport med pramme. 

 
E.V-12 Udført antal ton-km 

 
Det udførte antal ton-km beregnes ved for hver rejse at gange den samlede transporterede 
godsmængde i ton med afstanden mellem havnene og derefter lægge resultaterne for 
samtlige rejser sammen. 

 
E.V-13 Udnyttelse af lasteevne  

 
Udført antal ton-km i procent af udbudt antal ton-km. 

 
E.V-14 Ton om bord 

 
Gods, der befinder sig om bord på et handelsskib ved ankomst til eller afgang fra en havn, 
opgjort i ton. 

 
E.V-15 TEU-km 

 
Måleenhed svarende til én TEU's bevægelse over en strækning på én kilometer. 

 
E.V-16 Udbudt TEU-km 

 
En udbudt TEU-km er den bevægelse, der foretages af en lasteevne på én TEU i et 
containerskib over en strækning på én kilometer. Det udbudte antal TEU-km svarer til fartøjets 
lasteevne i TEU ganget med afstanden mellem havnene for samtlige rejser. 

 
Lasteevnen i TEU er den, der er anført i klassifikationsselskabets register. 
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E.V-17 Udført antal TEU-km  

 
Det udførte antal TEU-km beregnes ved for hver rejse at gange det samlede antal 
transporterede TEU med afstanden mellem havnene og derefter lægge resultaterne for 
samtlige rejser sammen. 

 
E.V-18 Udnyttelse af lasteevne i TEU 

 
Udført antal TEU-km i procent af udbudt antal TEU-km. 

 
E.V-19 TEU om bord 

 
Gods, der befinder sig om bord på et handelsskib ved ankomst til eller afgang fra en havn, 
opgjort i TEU. 

 
E.V-20 Skibspassager 

 
Person, der foretager en sørejse med et handelsskib. 

 
Servicepersonale om bord på handelsskibe betragtes ikke som passagerer. Omfatter heller 
ikke besætningsmedlemmer, der rejser uden at have løst billet, selv om de ikke arbejder. 
Spædbørn (uden egen plads) medregnes heller ikke. 

 
E.V-21 Krydstogtpassager 

 
Skibspassager, der foretager en sørejse med et krydstogtskib. 
 
Omfatter ikke passagerer på skibe, der foretager endagssejladser. 

 
E.V-22 Skibspassager-rejse 

 
Den bevægelse, der foretages af en passager fra den havn, hvor rejsen begynder, til den 
havn, hvor den slutter. For nogle passagerer, herunder især krydstogtpassagerer, kan der 
være tale om en og samme havn. 

 
Her regnes med den strækning, passageren faktisk har tilbagelagt. 

 
E.V-23 Passager-km  

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af én passager i et handelsskib, over en 
strækning på én kilometer. 

 
E.V-24 Udbudt passager-km 

 
Der udbydes en passager-km, når en passagerkapacitet på én passager transporteres over en 
strækning på én kilometer. 

 
Det udbudte antal passager-km beregnes ved for hver rejse at gange fartøjets tilladte 
passagerkapacitet med afstanden mellem havnene og derefter lægge resultaterne for samtlige 
rejser sammen. 
Passagerkapaciteten er den, der er anført i klassifikationsselskabets register.  

 
E.V-25 Passagerer om bord 

 
Antal passagerer om bord på et handelsskib ved ankomst til eller afgang fra en havn. 
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E.V-26 Udført antal passager-km 

 
Det udførte antal passager-km beregnes ved at gange antallet af skibspassagerer for hver 
rejse med afstanden mellem havnene og derefter lægge resultaterne for samtlige rejser 
sammen. 
 

 
E.V-27 Udnyttelse af passagerkapacitet 

 
Udført antal passager-km i procent af udbudt antal passager-km. 

 
E.V-28 Sørejsens formål 

 
Rejsens formål klassificeres som følger: 
 
- Arbejde og uddannelse (pendling) 
- Forretning 
- Ferie 
- Andet (indkøb, fritidsaktiviteter, familiebesøg). 

 
E.V-29 Indskibet passager 

 
Passager, der går om bord på et handelsskib med henblik på at foretage en sørejse. 

 
Omstigning fra et handelsskib til et andet betragtes som indskibning efter udskibning. Omfatter 
ikke krydstogtpassagerer på turistbesøg. 

 
E.V-30 Udskibet passager 

 
Passager, der går fra borde efter en sørejse med et handelsskib. 

 
Omstigning fra et handelsskib til et andet betragtes som udskibning inden indskibning. 
Omfatter ikke krydstogtpassagerer på turistbesøg. 

 
E.V-31 Krydstogtpassagers turistbesøg 

 
Kortvarigt besøg, som en krydstogtpassager, der bevarer sin kabine om bord, aflægger på en 
turistattraktion i tilknytning til en havn. 

 
E.V-32 Passagerforbindelse 

 
Kombination af indskibnings- og udskibningshavn for passagerer, der transporteres ad 
søvejen, uanset rute. 
 
Der er tale om søhavne (dog kan der i forbindelse med transport, hvoraf en del foregår ad 
indre vandveje og en del på havet, være tale om havne ved indre vandveje), som angives ved 
hjælp af koder fra internationale klassifikationer såsom UN/LOCODE (koder for havne og 
andre lokaliteter). 
Havnene kan grupperes efter beliggenhed ved hjælp af internationale klassifikationer såsom 
NUTS (Eurostats nomenklatur for statistiske regionale enheder). 
Hvis ind- og udskibningshavn er den samme, er der ikke tale om en passagerforbindelse. 

 
E.V-33 Indskibningshavn 

 
Den havn, hvor passageren påbegynder en rejse. 
 
Omstigning fra et handelsskib til et andet betragtes som indskibning efter udskibning. Omfatter 
ikke krydstogtpassagerer på turistbesøg. 
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E.V-34 Udskibningshavn 

 
Den havn, hvor passageren afslutter en rejse. 

 
Omstigning fra et handelsskib til et andet betragtes som udskibning inden indskibning. 
Omfatter ikke krydstogtpassagerer på turistbesøg. 
 

E.V-35 Søgods 

 
Gods, der transporteres med handelsskib. 

 
Dette omfatter også alle former for emballage og transportudstyr, f.eks. containere, veksellad, 
paller og køretøjer til godstransport. Omfatter også post samt gods, der transporteres på eller i 
godsvogne, lastbiler, påhængsvogne, sættevogne eller pramme. I overensstemmelse hermed 
medregnes følgende ikke: køretøjer til persontransport med førere, erhvervskøretøjer og 
påhængsvogne uden last, bunkerolie og skibsproviant og -stores, fisk om bord på fiskerfartøjer 
og skibe til forarbejdning af fisk, og gods, der transporteres internt i en havn mellem forskellige 
bassiner eller dokker. 
 

E.V-36 Godsets brutto-bruttovægt 

 
Den samlede vægt af det transporterede gods, alle former for emballage og taravægten af 
transportenhederne (f.eks. containere, veksellad og paller til gods samt køretøjer til 
godstransport, godsvogne og pramme, der transporteres med fartøjet). 

 
E.V-37 E.V-37 Godsets bruttovægt 

 
Den samlede vægt af det transporterede gods inklusive alle former for emballage, men 
eksklusive taravægten af transportenhederne (f.eks. containere, veksellad og paller til gods 
samt køretøjer til godstransport, godsvogne og pramme, der transporteres med fartøjet). 

 
E.V-38 E.V-38 Taravægt  

 
En transportenheds vægt uden last (hvor transportenheder f.eks. er containere, veksellad og 
paller til gods samt køretøjer til godstransport, godsvogne og pramme, der transporteres med 
fartøjet). 
 

E.V-39 E.V-39 Godstyper 

 
Det transporterede gods kan opdeles efter fartøjets indretning og efter det 
godshåndteringsudstyr, der påkræves i havne og på fartøjet. De vigtigste kategorier er: 
 
- Flydende styrtgods 
- Fast styrtgods 
- Containere 
- Ro-ro (selvfremdrevne) 
- Ro-ro (ikke selvfremdrevne) 
- Andet stykgods. 

 
E.V-40 E.V-40 Lo-lo (lift-on, lift-off) 

 
Lastning og losning med fartøjets egne laste- og lossebomme/kraner eller med landbaserede 
kraner. 
 

E.V-41 E.V-41 Containergods 

Containergods er containere med eller uden last, der læsses på eller af de skibe, der 
transporterer dem ad søvejen. 
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E.V-42 E.V-42 Ro-ro (roll-on, roll-off) 

 
Lastning og losning via fartøjets porte/ramper ved hjælp af et køretøj. 

 
Omfatter også lastning og losning af levende dyr (der selv går om bord/fra borde). 

 
E.V-43 E.V-43 Ro-ro-gods 

 
Ro-ro-gods er gods - i containere eller ej - på ro-ro-enheder, der køres om bord på eller i land 
fra de skibe, der transporterer dem ad søvejen. 

 
E.V-44 E.V-44 Søgodskategorier 

 
Kategorierne af gods, der transporteres ad søvejen, er fastsat i NST-nomenklaturen (Eurostats 
transportstatistiske varenomenklatur) og i CSTE-nomenklaturen (UNECE's varenomenklatur 
for europæisk transportstatistik). 

 
E.V-45 E.V-45 Farligt gods 

 
Kategorierne af farligt gods er fastsat i den internationale konvention om sikkerhed for 
menneskeliv på søen (SOLAS-konventionen fra 1974), kapitel IV, som ændret og nærmere 
beskrevet i den internationale kode for søtransport af farligt gods (IMDG-koden). 

 
E.V-46 E.V-46 Omskibning 

 
Omladning af gods fra et handelsskib til et andet, hvormed det transporteres til sit endelige 
bestemmelsessted, også selv om godset opbevares i land i en periode, inden det 
transporteres videre. 

 
Omfatter ikke omladning til andre transportmidler. 

 
E.V-47 E.V-47 Pålæsset gods 

 
Gods, der indlades på et handelsskib med henblik på transport ad søvejen. 

 
Omskibning fra et handelsskib til et andet betragtes som indladning efter udlosning. Indladet 
gods indbefatter almindeligt nationalt gods, omskibningsgods (nationalt og udenlandsk gods, 
der ankommer til havnen ad søvejen) og gods i transit over land (udenlandsk gods, der 
ankommer til havnen ad vej, med jernbane, ad luftvejen eller ad indre vandveje). 

 
E.V-48 E.V-48 Aflæsset gods 

 
Gods, der losses af et handelsskib. 

 
Omskibning fra et handelsskib til et andet betragtes som udlosning inden indladning. Udlosset 
gods indbefatter almindeligt nationalt gods, omskibningsgods (nationalt og udenlandsk gods, 
der forlader havnen ad søvejen) og gods i transit over land (udenlandsk gods, der forlader 
havnen ad vej, med jernbane, ad luftvejen eller ad indre vandveje). 
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E.V-49 E.V-49 Godsforbindelse 

 
Kombination af indladningshavn og udlosningshavn for gods, der transporteres ad søvejen, 
uanset rute. 

 
Der er tale om søhavne (dog kan der i forbindelse med transport, hvoraf en del foregår ad 
indre vandveje og en del på havet, være tale om havne ved indre vandveje), som angives ved 
hjælp af koder fra internationale klassifikationer såsom UN/LOCODE (koder for havne og 
andre lokaliteter). 
Havnene kan grupperes efter beliggenhed ved hjælp af internationale klassifikationer såsom 
NUTS (Eurostats nomenklatur for statistiske regionale enheder). 
 
 

E.V-50 E.V-50 Indladningshavn 

 
Den havn, hvor godset blev lastet på det skib, hvorfra det udlosses i den indberettende havn. 

 
Omskibning fra et handelsskib til et andet betragtes som indladning efter udlosning. 

 
 
E.V-51 E.V-51 Udlosningshavn 

 
Den havn, hvor det gods, som blev indladet på et skib i den indberettende havn, skal udlosses 
fra samme skib. 

 
Omskibning fra et handelsskib til et andet betragtes som udlosning inden indladning. 



E. Søtransport 
 

- 123 - 

 

E.VI ENERGIFORBRUG 

 

E.VI-01 Handelsskibes energiforbrug 

 
Samlet energiforbrug ved sejlads med handelsskibe. 

 
Indbefatter det samlede energiforbrug for fartøjer uden last/passagerer. 

 
E.VI-02 Ton olieækvivalent (toe) 

 
Måleenhed for energiforbrug: 1 toe = 0,041868 terajoule (TJ). 
 
Omregningsfaktorer vedtaget af Det Internationale Energiagentur (IEA) i 1991: 
 
- Gasolie/dieselolie 1,035 
- Svær brændselsolie 0,960. 

 
E.VI-03 Joule 

 
Måleenhed for energiforbrug: 

 
1 TJ = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 TJ = 23,88459 toe. 

 
 
E.VI-04 Gasolie/dieselolie (destilleret brændselsolie) 

 
Olietyper fremstillet af laveste fraktion fra atmosfærisk destillation af råolie. 
 
Gasolie/dieselolie omfatter også tunge gasolier fremstillet ved vakuumdestillering af 
restproduktet fra atmosfærisk destillation. Gasolie/dieselolie destilleres ved mellem 200 °C og 
380 °C. Der opnås mindre end 65 % vol. ved 250 °C inkl. svind og 80 % eller derover ved 
350 °C. Svære olier fremstillet ved blanding henregnes til gasolier, hvis deres kinematiske 
viskositet ikke overstiger 25 cSt ved 40 °C. 
 
Brændværdi: 43,3 TJ/1 000 t. 

 
E.VI-05 Svær brændselsolie (restprodukt) 

 
Svær olie, der er et restprodukt fra destillation. 

 
Omfatter alle brændselsolier, der er destillationsrester (herunder brændselsolier fremstillet ved 
blanding). Svær brændselsolie har en viskositet på over 25 cSt ved 40 °C. Flammepunktet 
ligger altid over 50 °C, og massefylden er over 0,90. 
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F.I INFRASTRUKTUR 
F.I-01 Lufthavn 

 
Et nærmere defineret land- eller vandområde (inkl. eventuelle bygninger, anlæg og udstyr), 
som helt eller delvist er bestemt til at blive anvendt til luftfartøjers ankomst, afgang og trafik på 
jorden, og som er åbent for erhvervsmæssig lufttransport. 
 
De fleste lufthavne har en ICAO-kode på fire bogstaver, som er anført i ICAO-dokument 7910. 
De fleste, dog ikke alle, har ligeledes en kode, som er tildelt af IATA. 
 

F.I-02 International lufthavn 

 
Lufthavn, der af det land, på hvis område den er beliggende, er udpeget som lufthavn for 
ankomst og afgang af international lufttrafik, og hvor formaliteter vedrørende told, indvandring, 
folkesund, landbrugskarantæne og lignende afvikles, uanset om de pågældende faciliteter er 
stillet til rådighed på fuldtids- eller deltidsbasis. 

 
F.I-03 Indenrigslufthavn 

 
Lufthavn, som ikke er udpeget til international trafik. 

 
F.I-04 Lufthavnsterminal 

 
En selvstændig facilitet til håndtering af passagerer og/eller fragt 

 
- Passagerterminal 

 
Lufthavnsterminal med faciliteter til håndtering af passagerer, herunder check-in, 
bagagehåndtering, security, indvandring samt ombordstigning og udstigning af 
passagerer. 

 
- Fragtterminal 

 
Lufthavnsterminal, der udelukkende er beregnet til håndtering af godsforsendelser, 
herunder modtagelse og frigivelse af gods, sikker opbevaring, security og dokumentation. 

 
F.I-05 Start- og landingsbane 

 
Et afmærket rektangulært område i en lufthavn til brug ved landing og start med luftfartøjer og 
kendetegnet ved følgende: 

 
- det startløb, der er til rådighed 

 
Længden af den bane, der er angivet som værende til rådighed, og som er egnet til løbet 
på jorden af et startende luftfartøj. 

 
- den landingsdistance, der er til rådighed 

 
Længden af den bane, der er angivet som værende til rådighed, og som er egnet til løbet 
på jorden af et landende luftfartøj. 
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F.I-06 Rullevej 

 
Vej, der er anlagt i en lufthavn til brug for luftfartøjer under kørsel fra en del af lufthavnen til en 
anden. 

F.I-07 Check-in-faciliteter 

 
- Konventionel 

 
Konventionel check-in, hvor luftfartsselskabets personale sørger for billetbehandling, 
mærkning af bagage, herunder også "fast bag drops" (hurtig bagageindlevering), og 
direkte udstedelse af boardingkort. 

 
- Selvbetjeningsautomat 

 
Automat til check-in med automatisk billetbehandling og udskrivning af boardingkort og i 
nogle tilfælde også af bagagemærker. 

 
F.I-08 Gate 

 
Område i en passagerterminal, hvor passagererne samles, inden de stiger om bord i 
luftfartøjet. 

 
a) Med passagerbro 

 
Gate med en passagerbro, der fører til luftfartøjet, og som gør det muligt for passagerne at 
gå om bord uden først at skulle ned i jordniveau og derefter stige om bord ad en trappe. 

 
b) Andet 

 
Anden gate end med passagerbro. 

 
F.I-09 Lufthavnsparkering 

 
Parkeringsfaciliteter ved lufthavnen. 

 
- Korttidsparkering 

 
Parkering til ophold på under 24 timer. 

 
- Langtidsparkering (mellemlang og lang tid) 

 
Parkering til ophold på 24 timer og derover. 

 
Hvad angår parkeringsanlæg uden for lufthavnsområdet medtages kun sådanne, som 
betjenes af transitbusser. 
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F.I-10 Intermodal godstransportforbindelse 

 
Fragtterminal i lufthavnsområdet med forbindelse til andre transportformer end vejtransport på 
landsiden. 
 

F.I-11 Forbindelser med andre transportformer 

 
Faciliteter i lufthavnsområdet med forbindelse til følgende former for overfladetransport: 

 

a) Højhastighedstog 
 

Adgang til højhastighedstogforbindelser 
 

b) Almindeligt tog  
 

Adgang til almindelige togforbindelser 
 

c) Metro  
 

Adgang til metro og undergrundsbaner 
 

d) Busser til andre byer  
 

Adgang til (ekspres)busforbindelser til andre byer 
 

d) Bybusser  
 

Adgang til lokale busforbindelser. 
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F.II TRANSPORTUDSTYR (LUFTFARTØJER) 
F.II-01 Luftfartøj 

 
Enhver maskine, der i atmosfæren kan oppebæres af andre af luftens reaktioner end luftens 
reaktioner mod jordoverfladen. 

 

Omfatter ikke luftskibe og overfladeeffektfartøjer som f.eks. luftpudefartøjer (hovercraft). ICAO 
har i ICAO-dokument 8643 fastsat typekoder for luftfartøjer. ICAO og CAST (Commercial 
Aviation Safety Team) har desuden i fællesskab udviklet en ny luftfartøjsklassifikation. 
Nærmere oplysninger findes på netstedet: http://www.intlaviationstandards.org/. 

 
F.II-02 Luftfartøjsflåde 

 
Alle de luftfartøjer, der på en given dato er indregistreret i et land. 

 
F.II-03 Operationel flåde 

 
Den operationelle flåde omfatter alle luftfartøjer i erhvervsmæssig drift (herunder sådanne, 
som midlertidigt er ude af drift på grund af større havarier, modifikationer eller 
regeringsindgreb som f.eks. startforbud udstedt af offentlige kontrolorganer). 

 
Omfatter ikke luftfartøjer, der udelukkende anvendes til træning, kommunikation og 
privatflyvning. 

 
F.II-04 Luftfartøjer fordelt efter konfiguration 

e) Passagerluftfartøj 
 

Luftfartøj, der er indrettet til transport af passagerer og disses bagage. Fragt, herunder 
post, transporteres almindeligvis i lastrummet nederst i luftfartøjet. 

 

f) Fragtluftfartøj 
 

Luftfartøj, der er indrettet udelukkende til transport af fragt og/eller post. 
 
Personer, der ledsager visse former for gods, f.eks. husdyr, kan også transporteres. 

 

g) Combi-luftfartøj 
 

Et passagerluftfartøj med ekstra kapacitet til godstransport på passagerdækket. 
 

h) Quick change-luftfartøj 
 

Luftfartøj, der hurtigt kan ændres fra fragt til passagerbrug og omvendt. 
 

i) Andet 
 

Luftfartøj, der ikke anvendes til erhvervsmæssig lufttransport. 
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F.II-05 Luftfartøjer fordelt efter støjkarakteristika 

a) Ikke-støjcertificeret luftfartøj 
 

Luftfartøj, der ikke er certificeret efter internationale støjkrav. 
 

b) Kapitel II-luftfartøj 
 

Luftfartøj, der opfylder ICAO-kravene i Chicagokonventionens bilag 16, kapitel II. 
 

c) Kapitel III-luftfartøj 
 

Luftfartøj, der opfylder ICAO-kravene i Chicagokonventionens bilag 16, kapitel III. 
 

d) Kapitel IV-luftfartøj 

 
Luftfartøj, der opfylder ICAO-kravene i Chicagokonventionens bilag 16, kapitel IV. 

 
F.II-06 Luftfartøjets alder 

 

Antal år siden luftfartøjets første indregistrering. 
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F.III VIRKSOMHEDER, ØKONOMISKE RESULTATER OG BESKÆFTIGELSE 
F.III-01 Virksomhed 

 
Institutionel enhed eller mindste kombination af institutionelle enheder, der omfatter og direkte 
eller indirekte kontrollerer alle de funktioner, der er nødvendige, for at enheden eller 
kombinationen af enheder kan udføre sine produktionsaktiviteter. 

 
For at der er tale om en virksomhed, må der kun være én ejer eller én person, der kontrollerer 
den. En virksomhed kan dog godt have flere forskellige økonomiske aktiviteter og være 
beliggende flere steder. 

 
F.III-02 Luftfartsselskab (kommercielt lufttrafikforetagende) 

 
Lufttrafikforetagende, der driver luftfartøjer i erhvervsmæssigt øjemed, og som i) udfører rute- 
eller charterflyvninger eller begge dele, som er offentligt tilgængelige for transport af 
passagerer, post og/eller fragt, og som ii) er certificeret til disse formål af den civile 
luftfartsmyndighed i det land, hvor det er etableret. 
 
ICAO har fastsat koder på tre bogstaver for lufttrafikforetagender, jf. ICAO-dokument 8585, 
som alle luftfartsselskaber, der flyver på internationale ruter, skal have. Herudover har 
luftfartsselskaber en kode på to bogstaver, der er tildelt af IATA i overensstemmelse med 
bestemmelserne i IATA-resolution 762. Disse koder på to bogstaver anvendes i forbindelse 
med pladsbestilling, fartplaner, afgangs- og ankomsttider, telekommunikation, billetudstedelse, 
fragtpapirer, juridiske spørgsmål, priser og/eller i anden erhvervs/trafikmæssig sammenhæng. 
Der er tale om følgende hovedgrupper i nomenklaturerne over økonomiske aktiviteter: 

 
ISIC Rev. 4 Hovedgruppe 51 Lufttransport 
NACE rev. 2 Hovedgruppe 51 Lufttransport 
 

F.III-03 Lufthavnsvirksomhed 

 
Et lufttrafikforetagende, der driver en lufthavn med erhvervsmæssig trafik. 

 

Der er tale om følgende undergrupper i nomenklaturerne over økonomiske aktiviteter: 
 
ISIC Rev. 4 Undergruppe 5223 Serviceydelser i forbindelse med luftfart 
NACE rev. 2 Undergruppe 52.23 Serviceydelser i forbindelse med luftfart. 

 
F.III-04 Flyvekontrolorgan 

 
Et lufttrafikforetagende, der leverer flyvekontroltjenester. 
 
Der er tale om følgende undergrupper i nomenklaturerne over økonomiske aktiviteter: 
 
ISIC Rev. 4 Undergruppe 5223 Serviceydelser i forbindelse med luftfart 
NACE rev. 2 Undergruppe 52.23 Serviceydelser i forbindelse med luftfart. 
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F.III-05 Leverandør af lufthavnstjenester 

 
Et foretagende, der leverer lufthavnstjenester som f.eks. ground handling af luftfartøjet, 
påfyldning af brændstof, vedligeholdelse og security, passagertjenester såsom check-in, 
bagage- og godshåndtering samt andre tjenester. 
 
Der er tale om følgende undergrupper i nomenklaturerne over økonomiske aktiviteter: 
 
ISIC Rev. 4 Undergruppe 5223 Serviceydelser i forbindelse med luftfart 
   Undergruppe 5224 Godshåndtering 
NACE rev. 2 Undergruppe 52.23 Serviceydelser i forbindelse med luftfart 
   Undergruppe 52.24 Godshåndtering 
 

F.III-06 Omsætning 

 

Det samlede beløb, som lufttransportvirksomheden har faktureret i den givne periode. Dette 
beløb svarer til virksomhedens salg på markedet af varer og tjenester. Heri indgår også "andre 
driftsindtægter", dvs. indtægter fra koncessioner, franchiseordninger, patenter, varemærker o.l. 
Omsætningen indbefatter alle skatter og afgifter på de varer og tjenester, som virksomheden 
har faktureret, undtagen moms, som den har faktureret kunderne. Den indbefatter også al 
øvrig betaling, som afkræves kunderne. Prisnedslag, rabatter og lignende fratrækkes. 
Kontantrabat fratrækkes ikke. 

 

Omsætningen omfatter kun almindelige aktiviteter og omfatter derfor ikke salg af 
anlægsaktiver. Driftstilskud fra det offentlige medregnes heller ikke. 
 
 

F.III-07 Vedligeholdelsesomkostninger - lufthavne 

 
Udgifter, som er nødvendige for lufthavnsdriften, til vedligeholdelse af fast infrastruktur og 
væsentligt udstyr. 
Det drejer sig f.eks. om vedligeholdelse af start- og landingsbaner samt af bagage- og 
godshåndteringsudstyr. 

 
F.III-08 Vedligeholdelsesomkostninger - luftfartøjer  

 
Udgifter, som er nødvendige til at holde luftfartøjer og disses motorer i luftdygtig stand. 
 
Omfatter også rutinemæssig vedligeholdelse af luftfartøjets skrog og motorer, uanset om dette 
arbejde udføres internt eller i underentreprise. 

 
F.III-09 Beskæftigelse 

 

Antal beskæftigede, dvs. det samlede antal personer, der arbejder i virksomheden (herunder 
aktive virksomhedsejere, partnere, der regelmæssigt arbejder i virksomheden, og ulønnede 
medarbejdende familiemedlemmer), samt personer, der arbejder uden for virksomheden, men 
er ansat og betalt af denne (f.eks. salgsrepræsentanter, udbringningspersonale, reparations- 
og vedligeholdelsespersonale). Hertil henregnes også personer, som er fraværende i en 
kortere periode (f.eks. på grund af sygdom, ferie eller orlov), og arbejdstagere, der strejker, 
men ikke personer, der er fraværende på ubestemt tid. Omfatter også deltidsbeskæftigede, 
der i det pågældende lands lovgivning har status som deltidsbeskæftigede, og som er opført 
på lønningslisten, samt sæsonarbejdere, lærlinge og hjemmearbejdende, som er opført på 
lønningslisten. 
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Antal beskæftigede omfatter ikke arbejdskraft, som stilles til rådighed for virksomheden af 
andre virksomheder, eller personer, der udfører reparations- og vedligeholdelsesarbejde i 
virksomheden for andre virksomheders regning. Personer, der aftjener deres værnepligt, 
medregnes heller ikke. Derimod medregnes personer, der står til rådighed for virksomheden i 
henhold til en langtidsaftale af kommerciel karakter (f.eks. demonstratører i stormagasiner), 
som ansatte i den virksomhed, hvor de arbejder, og ikke i den virksomhed, som de har indgået 
en arbejdskontrakt med. 

 

Antallet af beskæftigede er det gennemsnitlige antal beskæftigede på årsbasis. 
 
 

F.III-10 Beskæftigelsesformer 

a) Almindelig administration 
 

Omfatter ledende personale på centralt og regionalt plan (inden for bl.a. økonomi, juridiske 
anliggender og personaleforvaltning) samt bestyrelsesmedlemmer. 

 
Omfatter ikke ledende personale i specialiserede afdelinger (drift og trafik, luftfartøjer, 
flyvekontrol, bygning og vedligeholdelse af start- og landingsbaner og terminaler, 
udryknings- og beredskabstjenester), der medtages i statistikken for hver enkelt af disse 
tjenester. 

 

b) Drift og trafik 
 

Kabine- og jordpersonale (ekskl. cockpitpersonale) og ansatte i tilknyttede centrale og 
regionale kontorer. Omfatter også ansatte i turistkontorer, reklamebureauer og terminaler. 

 

c) Luftfartøjer 
 

Cockpitpersonale, vedligeholdelsespersonale og kontrolpersonale samt ansatte i 
tilknyttede centrale og regionale kontorer. 

 

d) Lufthavne 
 

Flyvekontrolpersonale, personale, der bygger, vedligeholder og fører tilsyn med terminaler, 
start- og landingsbaner og andre lufthavnsfaciliteter, ground handling-personale samt 
udryknings- og beredskabspersonale. 

 

e) Andre driftsaktiviteter 
 

Passager- og godstjenester, godsforsendelsestjenester osv. 
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F.IV TRAFIKMÆNGDE 

 

F.IV-01 Luftfartøjsoperation 

 
Et luftfartøjs start eller landing i en lufthavn. 
 
I forbindelse med lufthavnstrafik opgøres en ankomst og en afgang som to operationer. 
Omfatter alle erhvervsmæssige luftfartøjsoperationer og ikke-erhvervsmæssig almenflyvning 
("general aviation"). Omfatter ikke statsflyvninger, touch-and-goes, overskydninger og 
forgæves landingsforsøg. 

 
F.IV-02 Erhvervsmæssig luftfartøjsoperation 

 
En luftfartøjsoperation, der udføres mod vederlag eller lejeafgift. 
 
Omfatter erhvervsmæssige lufttransportoperationer og erhvervsmæssig almenflyvning. 

 
F.IV-03 Luftfartøjs afgang 

 
Et luftfartøjs start. 

 
F.IV-04 Luftfartøjs ankomst 

 
Et luftfartøjs landing. 
 

F.IV-05 Indtægtsgivende landing 

 
Landing med henblik på indladning og/eller udladning af indtægtsgivende last. 
 

F.IV-06 Ikke-indtægtsgivende landing 

 
Anden landing end indtægtsgivende landing. 

 
Omfatter også landinger ved positioneringsflyvninger, statsflyvninger, træningsflyvninger og 
landinger af tekniske grunde. 

 
F.IV-07 Omdirigering 

 
Landing med et luftfartøj i en anden lufthavn end den, der er angivet i luftfartøjets flyveplan, på 
grund af operationelle eller tekniske vanskeligheder i forbindelse med luftfartøjet eller i 
bestemmelseslufthavnen. 
 
Omdirigering kan forekomme ved upassende adfærd fra en passagers side, tekniske 
problemer med luftfartøjet, dårlige vejrforhold, havarier eller andre nødsituationer i 
bestemmelseslufthavnen. 
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F.IV-08 Lufthavnspar 

 
Ved et lufthavnspar forstås to lufthavne, hvorimellem der rejses med hjemmel i en 
passagerbillet eller en del af en sådan, eller hvorimellem der forsendes fragt og post med 
hjemmel i et fragtdokument eller en del af et sådant (luftfragtbrev eller forsendelsesangivelse). 

 
F.IV-09 Afstand mellem lufthavne 

 
I statistisk sammenhæng forstås ved afstanden mellem lufthavne storcirkelafstanden i 
kilometer. 

 
Målingen baseres på lufthavnenes koordinater og en formel til beregning af storcirkel. 

 
F.IV-10 Bypar - udgangs/bestemmelseslufthavn 

 
To byer, hvorimellem der rejses med hjemmel i en passagerbillet eller en del af en sådan, eller 
hvorimellem der forsendes fragt og post med hjemmel i et fragtdokument eller en del af et 
sådant (luftfragtbrev eller forsendelsesangivelse). 

 
I almindelig sprogbrug er "bypar" undertiden synonymt med "lufthavnspar". 

 
F.IV-11 Flyveetape 

 
Den af et luftfartøj tilbagelagte strækning fra starten til næste landing. 

 
Omfatter ikke landinger af tekniske grunde. 
 

F.IV-12 Indenlandsk flyveetape 

 
En flyveetape, der tilbagelægges mellem to steder inden for et lands egne grænser. 

 
Flyveetaper mellem et land og territorier, som tilhører det, såvel som flyveetaper mellem 
sådanne territorier betragtes som indenlandske flyveetaper. 

 
F.IV-13 International flyveetape 

 
En flyveetape, hvor starten er i ét land og næste landing i et andet land. 

 
F.IV-14 Flyvning 

 
Flyvning med et luftfartøj på én eller flere flyveetaper, med et unikt flyvenummer, der er tildelt 
af luftfartsselskabet. 

 
F.IV-15 Indenrigsflyvning 

 
Flyvning, som udelukkende omfatter indenlandske flyveetaper, alle med samme flyvenummer. 

 
F.IV-16 International flyvning 

 
Flyvning, der omfatter én eller flere internationale flyveetaper, alle med samme flyvenummer. 

 
F.IV-17 Erhvervsmæssig flyvning 

 
Flyvning, der udføres med henblik på offentlig transport af passagerer og/eller fragt og post 
mod vederlag eller lejeafgift. 
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F.IV-18 Erhvervsmæssig lufttransport 

 
Flyvning eller en række flyvninger, der udføres med henblik på offentlig transport af 
passagerer og/eller fragt og post mod vederlag eller lejeafgift. 

 
Der kan være tale om ruteflyvning eller charterflyvning. 

 
F.IV-19 Ruteflyvning 

 
Erhvervsmæssig lufttransport, som gennemføres efter en offentliggjort fartplan eller med en 
sådan regelmæssighed og hyppighed, at der tydeligt er tale om en systematisk række 
flyvninger. 

 
Omfatter også ekstra flyvninger som følge af overskydende trafik fra ruteflyvninger. 

 
F.IV-20 Charterflyvning 

 
Erhvervsmæssig lufttransport, bortset fra ruteflyvning. 

 
F.IV-21 Passagerflyvning 

 
Ruteflyvning eller charterflyvning, som gennemføres af luftfartøjer med en eller flere betalende 
passagerer, og alle flyvninger, hvor der ifølge offentliggjorte fartplaner tilbydes 
passagerflyvning. 

 
Omfatter også flyvninger med både betalende passagerer og fragt og post, der transporteres 
mod betaling. 

 
F.IV-22 Ren fragt- og postflyvning 

 
Ruteflyvning eller charterflyvning, som gennemføres af luftfartøjer, der transporterer anden last 
mod betaling end passagerer, dvs. fragt og post.  

 
Omfatter ikke flyvninger med en eller flere betalende passagerer og flyvninger, hvor der ifølge 
offentliggjorte fartplaner tilbydes passagerflyvning. Luftgods og -post betegnes undertiden 
under ét som luftfragt. 

 
 
F.IV-23 Almenflyvning ("general aviation") - erhvervsmæssig  

 
Alle erhvervsmæssige civile luftfartøjsoperationer, bortset fra ruteflyvninger og 
charterflyvninger, der udføres mod vederlag eller lejeafgift. De vigtigste kategorier af 
erhvervsmæssig almenflyvning er følgende: 
a) Taxiflyvning 

b) Fotoflyvning 

c) Rundflyvning 

d) Reklameflyvning 

e) Landbrugsflyvning/sprøjtning af afgrøder 

f) Medicin-, læge- og ambulanceflyvning 

g) Anden erhvervsmæssig flyvning. 
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F.IV-24 Almenflyvning ("general aviation") - ikke-erhvervsmæssig  

 
Alle ikke-erhvervsmæssige civile luftfartøjsoperationer, bortset fra ruteflyvninger og 
charterflyvninger, der udføres mod vederlag eller lejeafgift. De vigtigste kategorier af ikke-
erhvervsmæssig almenflyvning er følgende: 

 
a) Statsflyvning 

Enhver flyvning, der udføres på vegne af en stats militær, toldmyndigheder, politi eller 
andre retshåndhævende myndigheder. 
Enhver flyvning, der betegnes som "statsflyvning" af de statslige myndigheder. 
 

b) Skole- og træningsflyvning 
 

c) Privatflyvning  
 

d) Firma- og forretningsflyvning 
 

e) Faldskærmsflyvning eller flyvning med henblik på igangslæbning af svævefly  
 

f) Landing af tekniske grunde 
 

g) Prøveflyvning 
 

En ikke-erhvervsmæssig flyvning, der udføres med henblik på prøvning af luftfartøjet, 
inden det sættes i drift. 

 

h) Positioneringsflyvning 
 

En ikke-erhvervsmæssig flyvning, der udføres med henblik på at positionere et luftfartøj til 
en rute- eller charterflyvning. 

 

i) Anden ikke-erhvervsmæssig flyvning. 
 
 
 
 
F.IV-25 Flyvenummer (luftfartøj) 

 

Et flyvenummer er det primære, offentliggjorte flyvenummer, som lufttrafikforetagendet tildeler 
flyvningen. Passagerer, der flyver med et luftfartøj, kan rejse under en række forskellige 
flyvenumre. Her er kun tale om det aktive flyvenummer.  

 
F.IV-26 Fælles rutenummer 

 
Anvendelse af ét foretagendes flyvenummer i forbindelse med andre foretagenders flyvninger. 

 
I statistisk sammenhæng henføres trafikken til det lufttrafikforetagende, hvis flyvenummer 
anvendes af flyvekontrollen. 
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F.IV-27 Bloktid 

 
Den samlede tid opgjort i timer og minutter fra det tidspunkt, hvor luftfartøjet først bevæger sig 
fra sit afgangssted, indtil det tidspunkt, hvor det er i ro på ankomststedet. 

 
F.IV-28 Flyvetimer 

 
En flyvetime svarer til et luftfartøjs drift i én time. Antallet af flyvetimer opgøres på grundlag af 
bloktid. 

 
F.IV-29 Gennemsnitlig døgnudnyttelse af luftfartøjer - indtægtsgivende timer 

 
Samlede indtægtsgivende timer (rute- og charterflyvning) fløjet med en bestemt type luftfartøj 
(bloktid) i en given periode, divideret med det relevante antal disponible luftfartøjsdage. Det 
"disponible antal luftfartøjsdage" er summen af det antal dage, hvert luftfartøj er disponibelt for 
brug i den pågældende periode. Følgende dage skal ikke medregnes som disponible dage: 

 
a) Dage mellem købsdatoen og datoen for faktisk indsættelse i drift 

b) Dage mellem sidste indtægtsgivende flyvning og skrotning 

c) Dage, hvor luftfartøjet er ude af drift på grund af større havarier eller modifikationer 

d) Dage, hvor luftfartøjet er i andres besiddelse, eller dage, hvor det ikke er disponibelt på 
grund af regeringsindgreb som f.eks. startforbud udstedt af offentlige kontrolorganer. 

 
Alle andre dage skal betragtes som "disponible", herunder dage, hvor luftfartøjet undergår 
vedligeholdelse eller eftersyn. 
 

F.IV-30 Udført antal luftfartøj-km 

 
Det udførte antal luftfartøj-km beregnes ved at gange det antal flyvninger, der udføres på hver 
flyveetape, med afstanden mellem lufthavnene og derefter lægge resultaterne sammen. 

 
F.IV-31 Disponible passagersæder 

 
Det samlede antal passagersæder, der udbydes til salg, i et luftfartøj, der gennemfører en 
flyveetape mellem et lufthavnspar. 

 
Omfatter også sæder, der allerede er solgt på en flyveetape, dvs. sæder, der optages af 
passagerer i direkte transit. 
Omfatter ikke sæder, der faktisk ikke er til rådighed til transport af passagerer på grund af 
bruttovægtbegrænsninger.  

 
F.IV-32 Udbudt sæde-km 

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af et sæde i et passagerluftfartøj, som 
anvendes til det formål, det primært er bestemt til, over en strækning på én kilometer. 

 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. Rangering og lignende medregnes ikke. 
 

F.IV-33 Udbudt ton-km  

 
Måleenhed svarende til den bevægelse, der foretages af en nyttelast på ét ton i et luftfartøj, 
som anvendes til det formål, det primært er bestemt til, over en strækning på én kilometer. 

 
Her regnes med den faktisk tilbagelagte strækning. 
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F.V TRANSPORTMÆNGDE OG –KAPACITET 

 

F.V-01 Lufttransport 

 
Enhver bevægelse af gods og/eller passagerer ved en luftfartøjsoperation. 

 
F.V-02 Erhvervsmæssig lufttransport  

 
Enhver bevægelse af gods og/eller passagerer ved en erhvervsmæssig luftfartøjsoperation. 

 
F.V-03 National lufttransport 

 
Lufttransport ved en indenrigsflyvning. 

 
F.V-04 International lufttransport 

 
Lufttransport ved en international flyvning. 

 
F.V-05 Udgangs- og bestemmelseslufthavn 

 
Trafikken på en flyvning i forbindelse med erhvervsmæssig lufttransport med et unikt 
flyvenummer fordelt efter lufthavnspar i overensstemmelse med indladnings- og 
udladningspunkt på flyvningen. 

 
For passagerer, fragt eller post, hvor indladningslufthavnen ikke kendes, anses 
udgangslufthavnen for at være indladningssted; tilsvarende anses luftfartøjets 
bestemmelseslufthavn for at være udladningssted, hvis udladningslufthavnen ikke kendes. 

 
F.V-06 Flypassager 

 
Enhver person, der foretager en rejse ad luftvejen, ekskl. flyve- og 
kabinebesætningsmedlemmer i tjeneste. 

 
Omfatter også spædbørn, der ikke optager et sæde. 

 
F.V-07 Betalende flypassager 

 
Passager, for hvis transport et luftfartsselskab modtager betaling. 

 
Omfatter også f.eks. i) passagerer, der benytter sig af offentligt tilgængelige tilbud (f.eks. "to 
for en") eller bonusordninger (ved indløsning af frequent flyer-point), ii) passagerer, der rejser 
som kompensation for afvisning på grund af overbooking, iii) passagerer, der benytter sig af 
erhvervskunderabatter, iv) passagerer, der benytter sig af andre rabatter (offentligt ansatte, 
søfolk, militærfolk, unge, studerende osv.). 
Omfatter ikke f.eks. i) personer, der rejser gratis, ii) personer, der benytter sig af takster eller 
rabatter, som er forbeholdt de ansatte ved luftfartsselskaberne eller disses agenter eller 
luftfartsselskabernes egne forretninger, iii) spædbørn, der ikke optager et sæde. 

 
F.V-08 Ikke-betalende flypassager 

 
Anden passager end betalende passager. 

 



F. Lufttransport 
 

 - 139 - 

F.V-09 Transporterede flypassagerer 

 
Alle passagerer på en given flyvning (med et unikt flyvenummer), registreret én gang, selv om 
flyvningen består af flere etaper. 

 
Alle betalende og ikke betalende passagerer, hvis flyrejse begynder eller slutter i den 
indberettende lufthavn, og transferpassager, der stiger på eller af i den indberettende lufthavn. 
Omfatter ikke passagerer i direkte transit. 

 
F.V-10 Terminalpassagerer 

 
Passagerer, der begynder eller slutter rejsen i den pågældende lufthavn. 

 
F.V-11 Passagerer i direkte transit 

 
Passagerer, som efter et kort ophold fortsætter deres flyrejse om bord på samme luftfartøj på 
en flyvning med samme nummer som den flyvning, hvormed de ankom. Passagerer, der 
skifter luftfartøj på grund af tekniske problemer, men fortsætter på en flyvning med samme 
flyvenummer, registreres også som passagerer i direkte transit.  

 
Nogle flyvninger med mellemlandinger får tildelt et nyt flyvenummer i lufthavnen for at skelne 
mellem ankomst og afgang (flyvning/returflyvning). Passagerer, der i et sådant tilfælde 
fortsætter deres flyrejse med samme luftfartøj til et mellemliggende bestemmelsessted, skal 
registreres som passagerer i direkte transit. 

 
F.V-12 Transferpassagerer eller passagerer i indirekte transit 

 
Passagerer, der fortsætter rejsen med et andet luftfartøj inden for 24 timer eller med det 
samme luftfartøj med forskellige flyvenumre. Disse passagerer tælles to gange: ved ankomst 
og ved afgang. 

 
Nogle flyvninger med mellemlandinger får tildelt et nyt flyvenummer i lufthavnen for at skelne 
mellem ankomst og afgang (flyvning/returflyvning). Passagerer, der fortsætter deres flyrejse 
med samme luftfartøj til et mellemliggende bestemmelsessted, skal ikke registreres som 
transferpassagerer eller passagerer i indirekte transit i den lufthavn, hvor flynummeret ændres. 

 
F.V-13 Terminal- og transferpassagerer 

 
Det samlede antal terminal- og transferpassagerer. 

 
F.V-14 Flypassagerer om bord 

 
Alle passagerer om bord på et luftfartøj ved ankomst til eller afgang fra den indberettende 
lufthavn. 

 
Alle betalende og ikke betalende passagerer om bord på et luftfartøj under en flyveetape. 
Omfatter også passagerer i direkte transit. 

 
F.V-15 Passager-km 

 
En passager-km svarer til transport af en passager over en strækning på én kilometer. 

 
F.V-16 Belægningsgrad 

 
Antal passager-km i procent af udbudt antal sæde-km. 
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F.V-17 Antal passager-km fordelt efter flyveetaper 

 
Det resultat, der opnås ved at gange det antal passagerer, der transporteres på hver 
flyveetape, med afstanden mellem lufthavnene og derefter lægge resultaterne sammen. 

 
F.V-18 Passager-km fordelt efter udgangs/bestemmelseslufthavne 

 
Det resultat, der opnås ved at gange det antal passagerer, der flyver mellem to lufthavne, som 
er hhv. oprindelig udgangs- og endelig bestemmelseslufthavn, med afstanden mellem 
lufthavnene. 

 
F.V-19 Udført antal passager-ton-km 

 
Det resultat, der opnås ved at gange antallet af udførte passager-km med vægten af hver 
passager, inkl. både gratis bagage og bagageovervægt. 

 
Luftrafikforetagender kan anvende deres egen passagervægt eller standarden på 100 kg (inkl. 
bagage). 

 
F.V-20 Bagage 

 
Passagerernes og besætningens personlige ejendele, der lastes eller bæres om bord på et 
luftfartøj efter aftale med lufttrafikforetagendet. 

 
F.V-21 Fragt 

 
Alt gods, der transporteres med et luftfartøj, bortset fra post, forsyninger og bagage. 

 
I statistisk sammenhæng omfatter fragt også ekspresgods, -pakker og diplomatpost, men ikke 
passagerernes bagage. Omfatter ikke lastbiltransport omfattet af et luftfragtbrev. 

 
F.V-22 Godsets brutto-bruttovægt 

 
Den samlede vægt af det transporterede gods, inkl. alle former for emballage, samt 
transportenhedens (f.eks. en flycontainers) taravægt. 

 
F.V-23 Godsets bruttovægt 

 
Den samlede vægt af det transporterede gods, inkl. emballage, men ekskl. transportenhedens 
(f.eks. en flycontainers) taravægt. 

 
F.V-24 Taravægt  

 
En transportenheds (f.eks. en flycontainers) egenvægt. 

 
F.V-25 Indladet/udladet fragt 

 
Alt gods, der er indladet i eller udladet af et luftfartøj. 
 
Omfatter ikke gods i direkte transit. 

 
F.V-26 Fragt om bord 

 
Alt gods om bord på et luftfartøj ved ankomst til en lufthavn og ved afgang fra en lufthavn. 

 
Omfatter også gods i direkte transit, der registreres både ved ankomst og ved afgang. 
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F.V-27 Udført antal gods-ton-km fordelt efter flyveetaper 

 
En gods-ton-km svarer til ét ton gods, der transporteres mod betaling over en strækning på én 
km. Det udførte antal ton-km beregnes ved at gange det samlede antal ton gods, der 
transporteres mod betaling på en flyveetape, med afstanden mellem lufthavnene. 

 
F.V-28 Udført antal gods-ton-km fordelt efter udgangs/bestemmelseslufthavne 

 
En gods-ton-km svarer til ét ton gods, der transporteres mod betaling over en strækning på én 
km. Det udførte antal ton-km beregnes ved at gange det samlede antal ton gods, der 
transporteres mod betaling mellem to lufthavne, som er hhv. oprindelig udgangs- og endelig 
bestemmelseslufthavn, med afstanden mellem lufthavnene. 

 
F.V-29 Post 

 
Forsendelser ad luftvejen af korrespondance og andre genstande, der er afsendt af og skal 
leveres til postmyndigheder. 

 
Omfatter ikke forsendelser af ekspresgods og -pakker. 

 
F.V-30 Indladet/udladet post 

 
Al post, der er indladet i eller udladet af et luftfartøj. 

 
Omfatter ikke post i direkte transit. 

 
F.V-31 Post om bord 

 
Al post om bord på hver flyveetape, herunder indladet post og post i direkte transit. 

 
F.V-32 Diplomatpost 

 
Officielle breve og andre genstande, som regeringer sender i en særlig postsæk. 

 
F.V-33 Udført antal post-ton-km fordelt efter flyveetaper 

 
En post-ton-km svarer til ét ton post, der transporteres mod betaling over en strækning på én 
km. Det udførte antal ton-km beregnes ved at gange det samlede antal ton post, der 
transporteres mod betaling på hver flyveetape, med afstanden mellem lufthavnene. 

 
F.V-34 Udført antal post-ton-km fordelt efter udgangs/bestemmelseslufthavne 

 
En post-ton-km svarer til ét ton post, der transporteres mod betaling over en strækning på én 
km. Det udførte antal ton-km beregnes ved at gange det samlede antal ton post, der 
transporteres mod betaling mellem to lufthavne, som er hhv. oprindelig udgangs- og endelig 
bestemmelseslufthavn, med afstanden mellem lufthavnene. 

 
F.V-35 Fragt/post i alt 

 
Summen af alt gods og post, både indladet og udladet, i den indberettende lufthavn. Omfatter 
ikke lastbiltransport omfattet af et luftfragtbrev. 

 
Gods og post betegnes undertiden under ét som fragt. 
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F.V-36 Godskategorier 

 
Gods, der transporteres, kan klassificeres efter type. 

 
Som eksempler på klassifikationer kan nævnes NST 2007 (Standard Goods Nomenclature for 
Transport Statistics), som afløser CSTE-nomenklaturen (UNECE's varenomenklatur for 
europæisk transportstatistik), og NST/R-nomenklaturen (Eurostats reviderede 
transportstatistiske varenomenklatur). 

F.V-37 Farligt gods 

 
Gods, der transporteres, kan klassificeres efter UNECE-henstilling nr. 21 "Codes for types of 
cargo, packages and packaging materials" (koder for fragttyper, emballager og 
emballagematerialer), Genève, marts 1986. Godsklasserne er. 

 
-.Klasse 1: Eksplosivstoffer 
-.Klasse 2: Gasser 
-.Klasse 3:  Brandfarlige væsker 
- Klasse 4:  Brandfarlige faste stoffer; selvantændelige stoffer; stoffer, som ved kontakt med 

vand udvikler brandfarlige gasser 

-.Klasse 5:  Oxiderende (brandnærende) stoffer og organiske peroxider 
- Klasse 6:  Giftige og smittefarlige stoffer 
- Klasse 7:  Radioaktive stoffer 
- Klasse 8:  Ætsende stoffer 
- Klasse 9:  Diverse farlige stoffer og genstande. 

 
F.V-38 Transporteret nyttelast 

 
Den indtægtsgivende last af passagerer, bagage, fragt og post, der transporteres af 
luftfartøjet, opgjort i ton. 

 
F.V-39 Udført antal indtægtsgivende ton-km 

 
En ton-km svarer til ét ton last, der transporteres mod betaling over en strækning på én km. 
Det udførte antal ton-km beregnes ved at gange det samlede antal ton af hver lastkategori, der 
transporteres mod betaling på hver flyveetape, med afstanden mellem lufthavnene og lægge 
resultaterne sammen. 

 
F.V-40 Lastfaktor 

 
Samlet antal udførte indtægtsgivende ton-km i procent af udbudt antal ton-km. 
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F.VI ENERGIFORBRUG 

 

F.VI-01 Energiforbrug ved lufttransport 

 

Luftfartøjers samlede energiforbrug til fremdrift, elektricitet og varme. 
 

F.VI-02 Ton olieækvivalent (toe) 

 

Måleenhed for energiforbrug: 1 toe = 0,041868 terajoule (TJ). 
 

Omregningsfaktor for petroleum vedtaget af Det Internationale Energiagentur (IEA): 
 

- Petroleum 1,045. 
 
F.VI-03 Joule 

 

Måleenhed for energiforbrug: 
 

1 TJ = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 TJ = 23,88459 toe. 
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F.VII FLYVEHAVARIER 

 

F.VII-01 Havari 

 
En begivenhed, som indtræffer i forbindelse med operation af et luftfartøj fra det tidspunkt, en 
person går om bord for at flyve, og indtil alle personer er gået fra borde, og hvorunder et af 
følgende tilfælde gør sig gældende:  

 
a) En person kvæstes dødeligt eller alvorligt 

 
som følge af sin tilstedeværelse i luftfartøjet, direkte berøring med dele af luftfartøjet, 
herunder dele deraf, som har løsnet sig, eller direkte udsættelse for lufttrykket fra en 
jetmotor, undtagen hvis kvæstelserne har naturlige årsager, er påført af personen selv 
eller af andre personer, eller hvis kvæstelserne rammer blinde passagerer, der skjuler sig 
uden for de områder, hvortil passagerer og besætning normalt har adgang. 

 

b) Et luftfartøj udsættes for skade eller strukturelle fejl, 
 

som nedsætter dets strukturelle styrke, præstation eller flyveegenskaber, og som normalt vil 
kræve en større reparation eller udskiftning af de pågældende dele, bortset fra motorfejl eller 
motorskade, når skaden er begrænset til motoren, dens skærme eller tilbehør, og bortset fra 
skade, der er begrænset til propeller, vingespidser, antenner, dæk, bremser, 
strømlinjebeklædning, mindre buler eller punkturhuller i maskinens beklædning. 

 

c) Luftfartøjet savnes eller er fuldstændig utilgængeligt. 
 

Et luftfartøj er savnet, når den officielle eftersøgning er afsluttet, uden at vraget er blevet 
fundet.  

 
F.VII-02 Hændelse 

 
En begivenhed, som ikke er et havari, men som indtræffer i forbindelse med operation af et 
luftfartøj, og som har indflydelse på eller vil kunne have indflydelse på sikkerheden i 
forbindelse med operationen. 

 
F.VII-03 Alvorlig hændelse 

 
En hændelse, der rummer omstændigheder, der indebærer, at der var nær ved at indtræffe et 
havari. 

 
Forskellen mellem et havari og en alvorlig hændelse beror udelukkende på resultatet. 
Eksempler på alvorlige hændelser findes i ICAO's håndbog om indberetning af havarier og 
hændelser (ICAO Accident/Incident Reporting Manual). 

 
F.VII-04 Dødbringende kvæstelse 

 
En kvæstelse, der medfører døden inden for tredive dage efter datoen for havariet, 
klassificeres som en dødbringende kvæstelse. 

 
F.VII-05 Ikke-dødbringende kvæstelse 

 
Anden end dødbringende kvæstelse, som en person har pådraget sig ved et havari. 
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F.VII-06 Alvorlig kvæstelse 

 
En ikke-dødbringende kvæstelse, som en person har pådraget sig ved et havari, og 

 
a) som nødvendiggør indlæggelse på hospital i mere end 2 døgn, hvis indlæggelse sker 

senest 7 dage efter den dag, hvor personen blev kvæstet, eller 
b) hvorved der sker knoglebrud (bortset fra ukomplicerede brud på fingre, tæer eller næse), 

eller 
c) hvorved der er fremkommet alvorlig blødning, nerve-, muskel- eller seneskade, eller 
d) hvorved der er sket kvæstelse af et indre organ, eller 
e) hvorved der er sket anden- eller tredjegradsforbrændinger eller forbrændinger, der 

dækker mere end 5 % af kroppen, eller 
f) hvorved der er sket bevislig udsættelse for smitsomme stoffer eller skadelig stråling. 

 
F.VII-07 Let kvæstelse 

 
En ikke-dødbringende kvæstelse, bortset fra en alvorlig kvæstelse, som en person har 
pådraget sig ved et havari. 

 
F.VII-08 Land 

 
Det land, på hvis nationale område havariet eller hændelsen fandt sted. 

 
F.VII-09 Lufttrafikforetagendets hjemland 

 
Det land, hvor lufttrafikforetagendet har sit hovedforretningssted, eller hvis det ikke har et 
sådant, dets faste adresse. 

 
F.VII-10 Registreringsland 

 
Det land, i hvis register luftfartøjet er opført. 

 
F.VII-11 Havari på nationalt område 

 
Et havari på et lands nationale område. 

 
F.VII-12 Havari på et nationalt indregistreret luftfartøj 

 
Et havari, der involverer et luftfartøj, som er opført i et lands nationale luftfartøjsregister. 
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G.I INDLEDNING 
G.I-01 Intermodal godstransport 

 
Multimodal transport af gods i samme intermodale transportenhed med flere forskellige 
transportmidler, uden at godset som sådan håndteres ved skift til andet transportmiddel.  
 
Den intermodale transportenhed kan være en container, et veksellad eller et vej- eller 
jernbanekøretøj eller et skib. 
 
Omfatter ikke returtransport af tomme containere/veksellad og kørsel med køretøjer til 
godstransport/påhængsvogne uden last, da der her ikke er tale om transport af gods. Disse 
bevægelser er dog knyttet til intermodal transport, og det er derfor ønskeligt, at der sammen 
med dataene om intermodal transport også indsamles data om bevægelser uden last. 
 

G.I-02 Multimodal godstransport 

 
Transport af gods med mindst to forskellige transportmidler. 
 
Intermodal transport er en særlig form for multimodal transport. 
 
International multimodal transport er ofte baseret på en kontrakt, der dækker hele den 
multimodale transport. 
 

G.I-03 Kombineret godstransport 

 
Intermodal transport af gods, hvor størsteparten af strækningen foregår med jernbane, ad 
indre vandveje eller ad søvejen, og hvor en eventuel første og/eller sidste etape, der foregår 
som vejtransport, er så kort som mulig. 
 
I henhold til direktiv 92/106/EØF bør vejstrækningen (målt i lige linje) være under 100 km ved 
vej/jernbanetransport og under 150 km ved vejtransport/transport ad indre vandveje eller 
vej/søtransport. 
 
 

G.I-04 Samtidig anvendelse af to transportmidler (aktiv/passiv transport)  

 
Intermodal godstransport med to transportmidler, der anvendes samtidig, hvor et (passivt) 
transportmiddel transporteres af et andet (aktivt) transportmiddel, der har trækkraft, og som 
forbruger energi, f.eks. jernbane/vejtransport, sø/vejtransport og sø/jernbanetransport. 
 
Piggyback-transport er et synonym for jernbane/vejtransport. 
 

G.I-05 Piggyback-transport 

 
Transport af vejkøretøjer med jernbane. 
 
Betegnelsen blev oprindeligt anvendt om transport af sættevogne med jernbane, men 
anvendes nu også om transport af vejkøretøjer i almindelighed. 
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G.I-06 Rullende landevej 

 
Transport af hele køretøjer ved hjælp af roll-on-roll-off-teknikker på toge, som normalt består af 
lavtgulvsvogne i hele længden. 
 
Transport af lastbiler via Eurotunnelen er et eksempel på en rullende landevej. 
 

G.I-07 Transport af motorkøretøj til godstransport med fører 

 
Transport af et helt motorkøretøj til godstransport med fører med et andet transportmiddel 
(f.eks. ad søvejen eller med jernbane). 
 

G.I-08 Transport af motorkøretøj til godstransport uden fører 

 
Transport af et motorkøretøj til godstransport eller en påhængsvogn uden fører med et andet 
transportmiddel (f.eks. ad søvejen eller med jernbane). 
 

G.I-09 Transportform  

 
Transportmåde, der anvendes til passager- eller godstransport. 
 
Ved den statistiske indberetning klassificeres transportformerne som følger: 
 
a) Ukendt transportform  
b) Jernbane 
c) Vej 
d) Indre vandveje  
e) Søtransport 
f) Rørledning  
g) Lufttransport. 
 
Klassifikationen kan anvendes udelukkende på det aktive transportmiddel eller på både det 
aktive og det passive transportmiddel. I sidstnævnte tilfælde kan der anvendes en tocifret 
kode, hvor første ciffer angiver det aktive transportmiddel og det andet ciffer det passive 
transportmiddel.  

 
G.I-10 Transportkæde 

 
Flere transportformer, der anvendes successivt til flytning af gods fra afgangssted til 
bestemmelsessted. Under afviklingen af kæden kan der ske omladning en eller flere gange.  
 
Godset forbliver ikke nødvendigvis i samme lasteenhed i hele transportkæden. Der kan ske 
fyldning og tømning af en intermodal transportenhed undervejs.  
 

G.I-11 Intermodal transportterminal 

 
Sted, der er udstyret til omladning og opbevaring af intermodale transportenheder mellem 
transportformerne. 
 
Ved "eger-og-nav-systemet" forstås, at godset indsamles gennem et knudepunkt (navet) og 
videredistribueres i forskellige retninger (egerne). Navet er knudepunkt for indsamling, 
sortering, omladning og distribution af godset for et bestemt område  
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G.II TRANSPORTUDSTYR 

 

G.II-01 Lasteenhed 

 
Container, veksellad. 
 
Omfatter også "flats" (jf. G.II-09), der anvendes i forbindelse med søtransport, som en særlig 
form for containere. 
 

G.II-02 Intermodal transportenhed 

 
Container, veksellad eller sættevogn/motorkøretøj til godstransport beregnet til intermodal 
transport.  
 

G.II-03 Container 

 
Særlig kasse til godstransport, solid og stabelbar, som kan flyttes horisontalt og vertikalt. En 
mere formel, teknisk definition på en container er:  
 
En transportenhed, der: 
 
a) er i holdbar udførelse og derfor solid nok til at tåle gentagen anvendelse 
b) er konstrueret således, at den letter godstransport med et eller flere transportmidler uden 
 omladning 
c) er udstyret med anordninger, der forenkler håndteringen og specielt overførslen fra et 
 transportmiddel til et andet 
d) er konstrueret således, at den nemt kan fyldes og tømmes 
e) er stabelbar 
f) har et indvendigt volumen på mindst 1 m3. 
 
Omfatter ikke veksellad.  
 
"Flats" (jf. G.II-09), der anvendes i forbindelse med søtransport, betragtes som en særlig form 
for containere, selv om de ikke har noget indvendigt volumen og således ikke opfylder 
kriterium f) ovenfor. De medregnes derfor her. 
 

G.II-04 Containerstørrelser 

 
De vigtigste containerstørrelser er: 
 
a) 20-fods ISO-container (længde 20 fod, bredde 8 fod) 
b) 40-fods ISO-container (længde 40 fod, bredde 8 fod) 
c) ISO-container af længde over 20 og under 40 fod 
d) ISO-container af længde over 40 fod 
e) Jumbocontainer (særlig stor container) 
f) Flycontainer (container, der opfylder de standarder, der er fastlagt for lufttransport). 
 
Containere er normalt 8 fod høje, men findes også med andre højder. "High cube containere" 
er containere med en højde på 9,5 fod. Jumbocontainere er containere, der er større end ISO-
containere. De kan bl.a. være 45, 48 og 53 fod lange.  
De under a) til e) opførte containere betegnes som store containere. 
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G.II-05 Containers taravægt 

 
En containers taravægt indgår i den samlede vægt af det gods, der transporteres i containere, 
også kaldet godsets brutto-bruttovægt. Bruttovægten af gods, der transporteres i containere, 
kan beregnes på grundlag af brutto-bruttovægten ved fratrækning af taravægten og omvendt. 
Hvis der ikke foreligger oplysninger om taravægten, kan denne beregnes skønsmæssigt ved 
hjælp af følgende gennemsnitsværdier. 
 
Taravægten af en container anslås til: 
 
20-fods ISO-container    2,3 ton 
40-fods ISO-container    3,7 ton 
ISO-container af længde over 20 og under 40 fod    3,0 ton 
ISO-container af længde over 40 fod   4,7 ton 
 

G.II-06 Containertyper 

 
De vigtigste containertyper som defineret i "ISO Standards Handbook on Freight Containers" 
er: 
 
1. Almindelige containere 
 
2. Specialcontainere 
 

− lukket container med ventilation 
− åben container 
− platformbaseret container med åbne sidevægge 
− platformbaseret container med åbne sidevægge og fuldstændig overbygning 
− platformbaseret container med åbne sidevægge, ufuldstændig overbygning og 
 endevægge, der ikke kan lægges ned 
− platformbaseret container med åbne sidevægge, ufuldstændig overbygning og 
 endevægge, der kan lægges ned 
− platformcontainer 

 
3. Containere til særligt gods 
 

− termocontainer 
− isoleret container 
− køle/frysecontainer - (engangskølemiddel) 
− mekanisk køle/frysecontainer 
− opvarmet container 
− nedkølet/opvarmet container 
− tankcontainer 
− bulkcontainer til tørlast 
− container til specificeret gods (f.eks. biler, husdyr mv.)  
− flycontainer. 

 
G.II-07 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

 
Statistisk enhed svarende til en 20 fod lang (6,10 m) ISO-container som standardmål for 
containere med forskellig kapacitet og til beskrivelse af containerskibes og -terminalers 
kapacitet. En 20-fods ISO-container svarer til 1 TEU.  
 
En 40-fods ISO-container svarer til 2 TEU. 
En container, som er mellem 20 og 40 fod lang svarer til 1,50 TEU.  
En container, som er over 40 fod lang, svarer til 2,25 TEU. 
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G.II-08 Veksellad 

 
Godstransportenhed, som er optimeret til et køretøjs dimensioner og forsynet med 
anordninger til håndtering og overførsel mellem forskellige transportformer, normalt 
vej/jernbane. 
 
Sådanne enheder var oprindeligt ikke udformet til at blive stablet efter lastning eller løftet 
lodret. Det er nu muligt med mange af dem, dog ikke i samme omfang som med containere. 
De adskiller sig fra containere hovedsagelig ved at være optimeret til køretøjers dimensioner. 
De skal godkendes af UIC for at kunne anvendes til jernbanetransport. Nogle veksellad er 
udstyret med støtteben, som enheden står på, når den ikke er på køretøjet, og som kan 
klappes sammen under ladbunden. 
 

G.II-09 Flat 

 
Ladeplatform uden overbygning, der har samme længde og bredde som en container og er 
udstyret med øvre og nedre hjørnebeslag. 
 
"Flat" er en anden betegnelse for visse specialcontainere - nemlig platformcontainere og 
platformbaserede containere med ufuldstændige overbygninger.  
 

G.II-10 Godsvogn til intermodal transport 

 
Godsvogn, der er specielt konstrueret eller udstyret til transport af intermodale 
transportenheder eller andre køretøjer til godstransport. 
 
Af sådanne vogntyper kan nævnes: 
 
− Taschenwagen: Jernbanevogn med forsænkning til en sættevogns aklser/hjulsæt. 
− Kurvevogn (basket wagon): Jernbanevogn med en aftagelig løftekonstruktion og 

forsynet med anordninger til vertikal håndtering med henblik på læsning og aflæsning af 
sættevogne eller motorkøretøjer. 

− Bærevogn til sættevogn: Jernbanevogn med en langsgående midterdrager til transport 
af en sættevogn. 

− Godsvogn med lavt gulv: Jernbanevogn med lav læssehøjde til bl.a. intermodale 
transportenheder. 

− Rola-vogn: Jernbanevogn med lavt gulv, som sammenkoblet med andre vogne af 
samme type udgør en rullende landevej. 

− Containervogn for containere i to etager: Jernbanevogn til transport af containere stablet 
oven på hinanden. 

− Bimodal sættevogn: Sættevogn, der kan omdannes til en jernbanevogn ved påsætning 
af bogier. 

 
G.II-11 Ro-ro-enhed 

 
Køretøj til godstransport, f.eks. lastbil, påhængsvogn eller sættevogn, der kan køres eller 
trækkes om bord på et skib eller et tog. 
 
Omfatter også påhængsvogne, der tilhører havne eller skibe. 
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G.II-12 Portalkran  

 
Kran med horisontal overligger, der hviler på ben, som enten står fast eller kører på skinner 
eller på gummihjul, så kranen kan manøvreres på et begrænset område. Lasten kan bevæges 
horisontalt, vertikalt og sideværts. 
 
Sådanne kraner anvendes som regel til omladning mellem vej og jernbane og/eller mellem 
skib og havn.  
 

G.II-13 Straddle-carrier (skræver) 

 
Køretøj på gummihjul med åg til løftning, flytning og stabling af containere. Anvendes på en 
jævn, forstærket overflade. 
 

G.II-14 Rækketruck  

 
Motorkøretøj, hvis forende er udstyret til at løfte, stable eller flytte intermodale 
transportenheder. 
 

G.II-15 Gaffeltruck  

 
Køretøj, der er udstyret med motordrevne horisontale gafler til løftning, flytning og stabling af 
paller, containere eller veksellad - de to sidstnævnte sædvanligvis i tom tilstand. 
 

G.II-16 Løfteåg 

 
Justerbar anordning på løfteudstyr, som er beregnet til fastgørelse på en intermodal 
transportenheds øvre hjørnebeslag. 
 
Mange løfteåg har gribearme, der passer til en intermodal transportenheds nedre 
sidelængdedragere. 
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Godsets brutto-bruttovægt; C.V-18 
Godsets bruttovægt; C.V-19 
Godsforbindelse på indre vandveje; C.V-27 
Hændelse i forbindelse med transport ad indre vandveje; C.VII-14 
Halvmørke (eller ukendt); C.VII-18 
Havn; C.I-08 
Havnekraner efter løftekapacitet; C.I-13 
Havnekraner efter type; C.I-14 
Havnevirksomhed inden for transport ad indre vandveje; C.III-04 
Ikke-dødsulykke; C.VII-05 
Indsejlet fartøj til transport ad indre vandveje; C.IV-10 
Indskibet passager på et fartøj til transport ad indre vandveje; C.V-12 
Indskibningssted; C.V-15 
Intermodal transportenhed; C.II.B-02 
International transport ad indre vandveje; C.V-05 
Joule; C.VI-03 
Kajlængde; C.I-11 
Kapacitet af fartøj til passagertransport ad indre vandveje; C.II.A-24 
Kategorier af sejlbare indre vandveje; C.I-07 
Konvoj på indre vandveje; C.IV-06 
Konvoj-km; C.IV-07 
Landingsbroer; C.I-16 
Lasteenhed; C.II.B-01 
Lasteevne for fartøj til godstransport ad indre vandveje; C.II.A-23 
Lastnings/indskibningsland eller -region; C.V-30 
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Lastningssted; C.V-28 
Lettere tilskadekommen person; C.VII-10 
Løfteåg; C.II.B-16 
Losnings/udskibningsland eller -region; C.V-31 
Losningssted; C.V-29 
Meget alvorlig ulykke; C.VII-12 
Mørke; C.VII-17 
Motorpram; C.II.A-09 
Motorskubbepram; C.II.A-10 
Motorskubbetankpram; C.II.A-15 
Motortankpram; C.II.A-14 
National trafik ad indre vandveje; C.IV-02 
National transport; C.V-03 
National transport ad indre vandveje; C.V-02 
Nationalt fartøj til transport ad indre vandveje; C.II.A-02 
Net af sejlbare indre vandveje; C.I-06 
Offentlig havnevirksomhed inden for transport ad indre vandveje; C.III-05 
Offentlig virksomhed inden for transport ad indre vandveje; C.III-03 
Omsætning; C.III-07 
Øvrige fartøjer til godstransport; C.II.A-19 
Pålæsset gods; C.V-25 
Palle; C.II.B-10 
Passager på et fartøj til transport ad indre vandveje; C.V-10 
Passagerforbindelse på indre vandveje; C.V-14 
Passager-km ad indre vandveje; C.V-11 
Portalkran; C.II.B-12 
Rækketruck; C.II.B-14 
Rejse ad indre vandveje; C.IV-04 
Ro-ro-enhed; C.II.B-11 
Ro-ro-kajplads; C.I-12 
Sejlads ad indre vandveje uden last/passagerer; C.IV-03 
Sejlbar flod; C.I-03 
Sejlbar indre vandvej; C.I-02 
Sejlbar kanal; C.I-05 
Sejlbar sø; C.I-04 
Skubbebåd; C.II.A-21 
Skubbe-slæbebåd; C.II.A-22 
Skubbe-slæbe-tankpram; C.II.A-18 
Skubbetankpram; C.II.A-17 
Slæbebåd; C.II.A-20 
Slæbetankpram; C.II.A-16 
Sluse; C.I-17 
Statistikhavn; C.I-09 
Straddle-carrier (skræver); C.II.B-13 
Taravægt; C.V-20 
Teu (twenty-foot equivalent unit); C.II.B-07 
Teu-km ad indre vandveje; C.V-22 
Tilskadekommen; C.VII-07 
Ton olieækvivalent (toe); C.VI-02 
Ton-km ad indre vandveje; C.V-21 
Trafik ad indre vandveje; C.IV-01 
Transit ad indre vandveje; C.V-08 
Transport ad indre vandveje; C.V-01 
Transport ad indre vandveje i byområder; C.V-09 
Transport både ad indre vandveje og på havet; C.V-07 
Tredjelandstransport ad indre vandveje; C.V-06 
Typer gods transporteret ad indre vandveje; C.V-23 
Udbudt siddeplads-km; C.IV-09 
Udbudt ton-km; C.IV-08 
Udenlandsk fartøj til transport ad indre vandveje; C.II.A-03 
Udgifter til investeringer i fartøjer; C.III-09 
Udgifter til investeringer i infrastruktur; C.III-08 
Udgifter til vedligeholdelse af fartøjer; C.III-11 



Indeks 
 

 - 162 - 

Udgifter til vedligeholdelse af infrastruktur; C.III-10 
Udsejlet fartøj til transport ad indre vandveje; C.IV-11 
Udskibet passager fra et fartøj til transport ad indre vandveje; C.V-13 
Udskibningssted; C.V-16 
Uheld; C.VII-01 
Uheld med personskade; C.VII-03 
Uheld på indre vandveje; C.VII-02 
Ulykke i forbindelse med transport ad indre vandveje; C.VII-11 
Un/locode; C.I-10 
Vandvej; C.I-01 
Veksellad; C.II.B-08 
Virksomhed; C.III-01 
Virksomhed inden for transport ad indre vandveje; C.III-02 
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D.  TRANSPORT VIA RØRLEDNING 
 
 
Benzin; D.VI-04 
Beskæftigelse; D.III-04 
Elektrisk energi; D.VI-09 
Energiforbrug ved transport via olierørledning; D.VI-01 
Flydende gas (lpg); D.V-11 
Flydende gas (lpg); D.VI-06 
Flydende naturgas (lng); D.V-10 
Flydende naturgas (lng); D.VI-07 
Gasolie/dieselolie (destilleret brændselsolie); D.VI-05 
Gasrørledning; D.II-05 
Indpumpnings- eller kompressionsanlæggets beliggenhed; D.V-17 
International transport via gasrørledning; D.V-05 
International transport via olierørledning; D.V-04 
Joule; D.VI-03 
National transport via gasrørledning; D.V-03 
National transport via olierørledning; D.V-02 
Naturgaskondensater (ngl); D.VI-08 
Offentlig rørtransportvirksomhed; D.III-03 
Olie- og gasrørledninger; D.II-01 
Olierørledning; D.II-04 
Omsætning; D.III-05 
Produkter, der er kommet ind i landet via rørledning (undtagen produkter i transit via rørledning); D.V-14 
Produkter, der har forladt landet via rørledning (undtagen produkter i transit via rørledning); D.V-13 
Produkter, der transporteres via rørledning; D.V-07 
Raffinerede olieprodukter; D.V-09 
Råolie; D.V-08 
Rørledningens transportkapacitet; D.V-06 
Rørledningsanlæg; D.II-02 
Rørledningsnetværk; D.II-03 
Rørledningstransportforbindelse; D.V-16 
Rørtransportvirksomhed; D.III-02 
Ton olieækvivalent (toe); D.VI-02 
Ton-km via rørledning; D.V-12 
Transit via rørledning; D.V-15 
Transport via rørledning; D.V-01 
Typer af olie- og gasrørledninger; D.II-06 
Udgifter til investeringer i infrastruktur; D.III-06 
Udgifter til vedligeholdelse af infrastruktur; D.III-07 
Udpumpnings- eller gasudtagningssted; D.V-18 
Virksomhed; D.III-01 
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E.  SØTRANSPORT 
 
 
Aflæsset gods; E.V-48 
Afstand mellem to havne; E.IV-07 
Almindeligt havneanløb med handelsskib; E.IV-09 
Andre havneanløb; E.IV-11 
År for sidste større reparation eller ombygning; E.II.A-03 
Automatisk identifikationssystem; E.II.A-15 
Beskæftigelse; E.III-10 
Bruttotonnage (bt); E.II.A-14 
Centralhavn (hub); E.I-10 
Container; E.II.B-03 
Containergods; E.V-41 
Containers taravægt; E.II.B-05 
Containerstørrelser; E.II.B-04 
Containertyper; E.II.B-06 
Dødvægt (dwt); E.II.A-13 
Enhedstransport; E.V-08 
Farligt gods; E.V-45 
Fartøjets byggeår; E.II.A-02 
Fartøj-km; E.IV-08 
Flat; E.II.B-09 
Gasolie/dieselolie (destilleret brændselsolie); E.VI-04 
Godsets brutto-bruttovægt; E.V-36 
Godsets bruttovægt; E.V-37 
Godsforbindelse; E.V-49 
Godstyper; E.V-39 
Handelsflåde; E.II.A-12 
Handelsskib; E.II.A-06 
Handelsskibes energiforbrug; E.VI-01 
Handelsskibs afgang; E.IV-13 
Handelsskibs ankomst; E.IV-12 
Havn; E.I-08 
Havneadgang fra søsiden; E.I-12 
Havneanløb med henblik på bunkring; E.IV-10 
Havnefaciliteter på landsiden; E.I-13 
Havnekraner fordelt efter løftekapacitet; E.I-18 
Havnekraner fordelt efter type; E.I-19 
Havnestatskontrol; E.IV-15 
Havnevirksomhed; E.III-06 
Ikke-enhedstransport; E.V-09 
Ikke-rutesejlads; E.IV-03 
Imo-skibsnummer; E.II.A-07 
Indladningshavn; E.V-50 
Indskibet passager; E.V-29 
Indskibningshavn; E.V-33 
Intermodal transportenhed; E.II.B-02 
International søtransport; E.V-04 
Joule; E.VI-03 
Kajlængde efter anvendelse; E.I-15 
Kajlængde fordelt efter vanddybde; E.I-16 
Kategorier af beskæftigede i en havnevirksomhed; E.III-12 
Kategorier af beskæftigede i en søtransportvirksomhed; E.III-11 
Klassifikationsselskab; E.III-08 
Kommerciel søtransport; E.V-02 
Krydstogtpassager; E.V-21 
Krydstogtpassagers turistbesøg; E.V-31 
Krydstogtskib; E.II.A-08 
Kystzone; E.I-07 
Lagerarealer; E.I-14 
Langfart; E.V-07 



Indeks 
 

 - 165 - 

Lasteenhed; E.II.B-01 
Lo-lo (lift-on, lift-off); E.V-40 
Nærskibsfart; E.V-06 
National søtransport; E.V-03 
Navigationshjælp og -tjenester; E.I-21 
Offentlig havnevirksomhed; E.III-07 
Offentlig søtransportvirksomhed; E.III-05 
Omsætning; E.III-09 
Omskibning; E.V-46 
Oplagt handelsskib; E.IV-14 
Pålæsset gods; E.V-47 
Palle; E.II.B-10 
Passagerer om bord; E.V-25 
Passagerforbindelse; E.V-32 
Passager-km; E.V-23 
Rejse med gods; E.IV-06 
Reparationsfaciliteter i havne; E.I-20 
Ro-ro (roll-on, roll-off); E.V-42 
Ro-ro-enhed; E.II.B-11 
Ro-ro-gods; E.V-43 
Ro-ro-kajplads; E.I-17 
Rutesejlads; E.IV-02 
Samfærdselsforbindelser i baglandet og nærskibsfart; E.I-22 
Sejlads til søs; E.IV-01 
Skib (båd); E.II.A-05 
Skibspassager; E.V-20 
Skibspassager-rejse; E.V-22 
Søgående fartøj; E.II.A-01 
Søgående fartøj under nationalt flag; E.II.A-10 
Søgående fartøj under udenlandsk flag; E.II.A-11 
Søgående fartøjs registreringsnationalitet (flagstat); E.II.A-09 
Søgående tørlastpram; E.II.A-04 
Søgods; E.V-35 
Søgodskategorier; E.V-44 
Sørejse; E.IV-04 
Sørejse uden anløb af mellemliggende havn; E.IV-05 
Sørejsens formål; E.V-28 
Søtransport; E.V-01 
Søtransportvirksomhed (rederi); E.III-04 
Statistikhavn; E.I-09 
Svær brændselsolie (restprodukt); E.VI-05 
Taravægt; E.V-38 
Teu (twenty-foot equivalent unit); E.II.B-07 
Teu om bord; E.V-19 
Teu-km; E.V-15 
Tilbageholdelse under havnestatskontrol; E.IV-16 
Ton olieækvivalent (toe); E.VI-02 
Ton om bord; E.V-14 
Ton-km; E.V-10 
Transport for egen regning; E.III-02 
Transport for fremmed regning; E.III-01 
Tredjelandssøtransport; E.V-05 
Udbudt passager-km; E.V-24 
Udbudt teu-km; E.V-16 
Udbudt ton-km; E.V-11 
Udført antal passager-km; E.V-26 
Udført antal teu-km; E.V-17 
Udført antal ton-km; E.V-12 
Udlosningshavn; E.V-51 
Udnyttelse af lasteevne; E.V-13 
Udnyttelse af lasteevne i teu; E.V-18 
Udnyttelse af passagerkapacitet; E.V-27 
Udskibet passager; E.V-30 
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Udskibningshavn; E.V-34 
Un/locode; E.I-11 
Veksellad; E.II.B-08 
Virksomhed; E.III-03 
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F.  LUFTTRANSPORT 
 
 
Afstand mellem lufthavne; F.IV-09 
Almenflyvning ("general aviation") - erhvervsmæssig; F.IV-23 
Almenflyvning ("general aviation") - ikke-erhvervsmæssig; F.IV-24 
Alvorlig hændelse; F.VII-03 
Alvorlig kvæstelse; F.VII-06 
Antal passager-km fordelt efter flyveetaper; F.V-17 
Bagage; F.V-20 
Belægningsgrad; F.V-16 
Beskæftigelse; F.III-09 
Beskæftigelsesformer; F.III-10 
Betalende flypassager; F.V-07 
Bloktid; F.IV-27 
Bypar - udgangs/bestemmelseslufthavn; F.IV-10 
Charterflyvning; F.IV-20 
Check-in-faciliteter; F.I-07 
Diplomatpost; F.V-32 
Disponible passagersæder; F.IV-31 
Dødbringende kvæstelse; F.VII-04 
Energiforbrug ved lufttransport; F.VI-01 
Erhvervsmæssig flyvning; F.IV-17 
Erhvervsmæssig luftfartøjsoperation; F.IV-02 
Erhvervsmæssig lufttransport; F.IV-18 
Erhvervsmæssig lufttransport; F.V-02 
Fælles rutenummer; F.IV-26 
Farligt gods; F.V-37 
Flypassager; F.V-06 
Flypassagerer om bord; F.V-14 
Flyveetape; F.IV-11 
Flyvekontrolorgan; F.III-04 
Flyvenummer (luftfartøj); F.IV-25 
Flyvetimer; F.IV-28 
Flyvning; F.IV-14 
Forbindelser med andre transportformer; F.I-11 
Fragt; F.V-21 
Fragt om bord; F.V-26 
Fragt/post i alt; F.V-35 
Gate; F.I-08 
Gennemsnitlig døgnudnyttelse af luftfartøjer - indtægtsgivende timer; F.IV-29 
Godsets brutto-bruttovægt; F.V-22 
Godsets bruttovægt; F.V-23 
Godskategorier; F.V-36 
Hændelse; F.VII-02 
Havari; F.VII-01 
Havari på et nationalt indregistreret luftfartøj; F.VII-12 
Havari på nationalt område; F.VII-11 
Ikke-betalende flypassager; F.V-08 
Ikke-dødbringende kvæstelse; F.VII-05 
Ikke-indtægtsgivende landing; F.IV-06 
Indenlandsk flyveetape; F.IV-12 
Indenrigsflyvning; F.IV-15 
Indenrigslufthavn; F.I-03 
Indladet/udladet fragt; F.V-25 
Indladet/udladet post; F.V-30 
Indtægtsgivende landing; F.IV-05 
Intermodal godstransportforbindelse; F.I-10 
International flyveetape; F.IV-13 
International flyvning; F.IV-16 
International lufthavn; F.I-02 
International lufttransport; F.V-04 
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Joule; F.VI-03 
Land; F.VII-08 
Lastfaktor; F.V-40 
Let kvæstelse; F.VII-07 
Leverandør af lufthavnstjenester; F.III-05 
Luftfartøj; F.II-01 
Luftfartøjer fordelt efter konfiguration; F.II-04 
Luftfartøjer fordelt efter støjkarakteristika; F.II-05 
Luftfartøjets alder; F.II-06 
Luftfartøjs afgang; F.IV-03 
Luftfartøjs ankomst; F.IV-04 
Luftfartøjsflåde; F.II-02 
Luftfartøjsoperation; F.IV-01 
Luftfartsselskab (kommercielt lufttrafikforetagende); F.III-02 
Lufthavn; F.I-01 
Lufthavnspar; F.IV-08 
Lufthavnsparkering; F.I-09 
Lufthavnsterminal; F.I-04 
Lufthavnsvirksomhed; F.III-03 
Lufttrafikforetagendets hjemland; F.VII-09 
Lufttransport; F.V-01 
National lufttransport; F.V-03 
Omdirigering; F.IV-07 
Omsætning; F.III-06 
Operationel flåde; F.II-03 
Passagerer i direkte transit; F.V-11 
Passagerflyvning; F.IV-21 
Passager-km; F.V-15 
Passager-km fordelt efter udgangs/bestemmelseslufthavne; F.V-18 
Post; F.V-29 
Post om bord; F.V-31 
Registreringsland; F.VII-10 
Ren fragt- og postflyvning; F.IV-22 
Rullevej; F.I-06 
Ruteflyvning; F.IV-19 
Start- og landingsbane; F.I-05 
Taravægt; F.V-24 
Terminal- og transferpassagerer; F.V-13 
Terminalpassagerer; F.V-10 
Ton olieækvivalent (toe); F.VI-02 
Transferpassagerer eller passagerer i indirekte transit; F.V-12 
Transporterede flypassagerer; F.V-09 
Transporteret nyttelast; F.V-38 
Udbudt sæde-km; F.IV-32 
Udbudt ton-km; F.IV-33 
Udført antal gods-ton-km fordelt efter flyveetaper; F.V-27 
Udført antal gods-ton-km fordelt efter udgangs/bestemmelseslufthavne; F.V-28 
Udført antal indtægtsgivende ton-km; F.V-39 
Udført antal luftfartøj-km; F.IV-30 
Udført antal passager-ton-km; F.V-19 
Udført antal post-ton-km fordelt efter flyveetaper; F.V-33 
Udført antal post-ton-km fordelt efter udgangs/bestemmelseslufthavne; F.V-34 
Udgangs- og bestemmelseslufthavn; F.V-05 
Vedligeholdelsesomkostninger - luftfartøjer; F.III-08 
Vedligeholdelsesomkostninger - lufthavne; F.III-07 
Virksomhed; F.III-01 
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G.  INTERMODAL GODSTRANSPORT 
 
 
Container; G.I-14 
Containers taravægt; G.I-16 
Containerstørrelser; G.I-15 
Containertyper; G.I-17 
Flat; G.I-20 
Gaffeltruck; G.I-26 
Godsvogn til intermodal transport; G.I-21 
Intermodal godstransport; G.I-01 
Intermodal transportenhed; G.I-13 
Intermodal transportterminal; G.I-11 
Kombineret godstransport; G.I-03 
Lasteenhed; G.I-12 
Løfteåg; G.I-27 
Multimodal godstransport; G.I-02 
Piggyback-transport; G.I-05 
Portalkran; G.I-23 
Rækketruck; G.I-25 
Ro-ro-enhed; G.I-22 
Rullende landevej; G.I-06 
Samtidig anvendelse af to transportmidler (aktiv/passiv transport); G.I-04 
Straddle-carrier (skræver); G.I-24 
Teu (twenty-foot equivalent unit); G.I-18 
Transport af motorkøretøj til godstransport med fører; G.I-07 
Transport af motorkøretøj til godstransport uden fører; G.I-08 
Transportform; G.I-09 
Transportkæde; G.I-10 
Veksellad; G.I-19 
 


