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ORDLISTA – INLEDNING 
 
Ordlistan för transportstatistik (Glossary for 
Transport Statistics) publicerades första gången 
år 1994 i syfte att underlätta för medlemsstaterna 
vid den datainsamling om transport som görs via 
det gemensamma frågeformulär som utvecklats 
av Unece, IFT och Eurostat. 
Denna fjärde utgåva är ett resultat av ett fortsatt 
värdefullt samarbete mellan de tre 
organisationerna – genom Intersecretariat 
Working Group – för att uppfylla behovet av att 
harmonisera transportstatistiken på internationell 
nivå. Ordlistan omfattar nu xxx definitioner och 
utgör en referenspunkt för alla som arbetar med 
transportstatistik. Genom att följa den vägledning 
som finns i dessa definitioner kommer kvaliteten 
på uppgifterna och deras jämförbarhet att 
avsevärt förbättras. 
I denna fjärde utgåva har kapitlen om 
järnvägstransport, vägtransport, transport på inre 
vattenvägar, transport via rörledning och 
intermodal transport genomgått en omfattande 
revidering. Ett nytt kapitel om lufttransport har 
lagts till. Vid revideringen av kapitlet om 
järnvägstransport har hänsyn tagits till den 
föränderliga miljö som järnvägsoperatörerna står 
inför, särskilt i Europa. Därutöver har ett helt nytt 
avsnitt om järnvägsolyckor lagts till. Kapitlen om 
vägtransport och transport på inre vattenvägar har 
också genomgått en genomgripande revidering 
för att återspegla aktuella problem. Ett avsnitt om 
olyckor har lagts till i kapitlet om inre vattenvägar. 
Kapitlet om transport via rörledning har utökats 
och omfattar numera både gas- och oljeledningar, 
mot bakgrund av deras växande betydelse för 
leveranserna på energimarknaden. Det nya 
kapitlet om lufttransport följer Icaos vägledning, 
med vissa tillägg från IATA och ACI. Alla tre 

organen konsulterades under framtagningen av 
kapitlet och bidrog med värdefull återkoppling. 
Även inom övriga områdena gjordes en fullständig 
avstämning med relevanta internationella 
sektorsrelaterade organ. Vid samtliga revideringar 
har fullständig hänsyn tagits till nya europeiska 
rättsakter inom varje särskilt område. Viss 
vägledning för insamlingen av uppgifter i detta 
specifika sammanhang har också lagts till. 
Förutom att lägga till material togs ett beslut om 
att förenkla avsnitten som rör Företag, ekonomiskt 
resultat och sysselsättning. Detta berodde inte på 
att sådant material ansågs vara oväsentligt, 
tvärtom. Det återspeglade snarare realiteten av att 
de tre sponsororganens insamling av 
transportdata var mindre koncentrerad till dessa 
områden jämfört med den rena transportsidan. 
I denna utgåva har det endast varit möjligt att göra 
mindre ändringar av kapitlet om sjötransport. 
Arbetet kommer emellertid att fortsätta inom 
ramen för IWG.Trans. Det framtida arbetet 
kommer att fokuseras på att lägga till ett avsnitt 
om sjörelaterade olyckor liksom på att säkerställa 
att terminologin fortsätter att avspegla 
utvecklingen inom de andra områdena. 
Transporternas miljöpåverkan är ett annat område 
inom vilket framsteg borde kunna göras, även om 
det inte var möjligt den här gången. 
Den tredje utgåvan har översatts till alla EU:s 
officiella språk och till ryska. Så kommer också att 
ske när det gäller den fjärde utgåvan. En nyhet är 
att man planerar att ta fram en illustrerad version. 
Målet är att förse användarna med en bättre 
förståelse för de begrepp som ligger bakom 
definitionerna – en bild säger ofta mer än tusen 
ord. 

 
Kontakta följande personer om du vill ha mer information om denna publikation: 
 
FÖRENTA NATIONERNAS EKONOMISKA KOMMISSION FÖR EUROPA (UNECE) 
Ould Khou Sid’Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 
E-post: ould.khou.sid'ahmed@unece.org 
Internet: http://www.unece.org/trans/ 
INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM 
Mario Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris 
E-post: Mario.Barreto@oecd.org 
Internet: http://www.oecd.org/cem och www.internationaltransportforum.org 
EUROSTAT 
Hans Strelow, Transport Statistics Unit, L-2920 Luxemburg 
E-post: Hans.Strelow@europa.eu.int 
Internet: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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PÅPEKANDE 
 
De förklarande anmärkningarna i kursiv stil som i vissa fall ges under definitionerna är avsedda att underlätta 
förståelsen av dem och att hjälpa länderna när frågeformulären ska fyllas i. Dessa anmärkningar utgör ingen 
del av definitionerna i sig. 
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A.I. INFRASTRUKTUR 

A.I-01 Spår 

Skenor som spårbundna fordon kan köra på. 
 
Spårvidd: Avståndet mellan skenorna mätt mellan innerkanterna på rälshuvudena. 
 
Följande spårvidder används: 
- Normalspår:  1 435 mm 
- Bredspår:  1 520 m (t.ex. Oberoende staters samvälde) 
   1 524 mm (t.ex. Finland) 

   1 600 mm (t.ex. Irland) 
   1 668 mm (t.ex. Spanien, Portugal) 

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

A.I-02 Elektrifierat spår 

Ett spår med en upphängd kontaktledning eller med en kontaktskena för elektrisk fordonsdrift. 
Följande typer av elkraft används för närvarande: 

 
- Växelström 25 000 V, 50 Hz 
  15 000 V, 16 2/3 Hz 
- Likström  3 000 V 
  1 500 V 
     750 V 
     660 V 
     630 V 

A.I-03 Tågspår 

Ett spår som utan avbrott sträcker sig mellan en banas ändpunkter, avsett för tågtrafik mellan 
stationer eller platser som anges i prislistor som självständiga avgångs- eller ankomstställen 
för transporter av personer eller gods. 
 

A.I-04 Sidospår 

Spår som är förgreningar till tågspår. 
 
Sidospårens längd ingår i spårlängden om sidospåren sköts av infrastrukturförvaltarna, privata 
sidospår omfattas inte. 
 

A.I-05 Privata sidospår 

Spår eller uppsättning av spår som inte förvaltas av infrastrukturförvaltaren men som är 
sammankopplade med en infrastrukturförvaltares spår så att 
 
a) järnvägstransportoperatörerna eller stödjande funktioner kan utföra nödvändig 

verksamhet, 
b) industriella eller kommersiella anläggningar eller hamnanläggningar osv., eller grupper av 

anläggningar, kan få tillgång till järnväg utan omlastning. 
 

A.I-06 Bana 

Ett eller flera angränsande tågspår som bildar en rutt mellan två punkter. Då en del av ett nät 
består av två eller fler banor som löper bredvid varandra finns det lika många banor som det 
finns rutter som har tilldelats spår exklusivt. 
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A.I-07 Elektrifierad bana 

Bana med ett eller flera elektrifierade tågspår. 
 
Följande typer av elkraft används för närvarande: 
 
- Växelström 25 000 V, 50 Hz 
  15 000 V, 16 2/3 Hz 
- Likström    3 000 V 
    1 500 V 
       750 V 
       660 V 
       630 V  
 
Bandelar som ligger bredvid stationer och som endast är elektrifierade för att medge växling 
och som inte är elektrifierade ända fram till de angränsande stationerna ska betraktas som 
icke-elektrifierade banor. 
 

A.I-08 Tunnelbana 

En elektrifierad bana som huvudsakligen är avsedd för tätortstransport och som klarar en stor 
trafikvolym som omfattar mycket ofta förekommande tågrörelser. Tunnelbanan kännetecknas 
också av tättliggande stationer, med normalt omkring 1 000 m mellan stationerna. 
 

A.I-09 Snabbspårvägsbana 

En bana som huvudsakligen är avsedd för tätortstransport av passagerare och som ofta är 
elektrifierad. Normalt sett är avståndet mellan stationerna/hållplatserna kortare än 1 200 m. 
 
I jämförelse med tunnelbanan är snabbspårvägen en lättare konstruktion som är utformad för 
lägre trafikvolymer och som i regel framförs i lägre hastigheter. Normalt fås energin från en 
kontaktledning via en strömavtagare. Det är ibland svårt att skilja på snabbspårvägar och 
spårvägar. Spårvägar är i regel inte skilda från vägtrafiken, medan snabbspårvägar kan vara 
avskilda från andra transportsystem. 
 

A.I-10 Spårvägsbana 

En järnväg som huvudsakligen är dragen och väl integrerad i tätortsvägnätet. 
Spårvägsfordonen drivs antingen elektriskt eller med dieselmotor, särskilt när det gäller 
särskilda spårbundna vägfordon. 
 
Kallas även spårvagn. 
 

A.I-11 Järnvägsbana 

En bana av järnvägsskenor endast avsedd för trafik med järnvägsfordon. 
 
En bana är ett område som är utrustat för utförande av järnvägstransport. 
 

A.I-12 Stambana 

Stambanor består av höghastighetsjärnvägsbanor och de viktigaste konventionella 
järnvägsbanorna så som de definieras av nationella eller internationella myndigheter. 
 
Inom Europeiska gemenskapen finns riktlinjer som definierar ett särskilt huvudjärnvägsnät 
inom det transeuropeiska transportnätet (TEN), som betraktas som viktigt på gemenskapsnivå. 
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A.I-13 Konventionell järnvägsbana 

Alla järnvägsbanor som inte klassificeras som ”särskilt anlagda höghastighetsbanor” eller 
”uppgraderade höghastighetsbanor”. 
 

A.I-14 Särskilt anlagd höghastighetsbana 

 
En bana som är särskilt anlagd för trafik vid hastigheter som i allmänhet är lika med eller högre 
än 250 km/h på huvudavsnitten. 
 
Höghastighetsbanorna kan inkludera anslutningsbanor där hastigheten anpassas efter de 
lokala förhållandena. Detta gäller särskilt anslutningsavsnitt till innerstadsstationer som är 
placerade utmed banan. 
 

A.I-15 Uppgraderad höghastighetsbana 

 
En konventionell bana som särskilt har uppgraderats för att klara trafik vid hastigheter i 
storleksordningen 200 km/h på huvudavsnitten. 
 
Inkluderar särskilt uppgraderade höghastighetsbanor som har särskilda begränsningar på 
grund av topografiska förhållanden, terräng eller stadsbebyggelse, som gör att hastigheten 
måste anpassas från fall till fall. 
 

A.I-16 Trafikerad banlängd 

 
Den totala trafikerade banlängden för persontransport, godstransport eller båda typerna. 
 
Om en bana trafikeras samtidigt av flera järnvägsföretag räknas den endast en gång. 
 

A.I-17 Järnvägsnät 

 
Alla järnvägar inom ett visst område. 
 
Detta omfattar inte vägsträckor eller sträckor via vatten även om den rullande materielen 
transporteras över sådana rutter, t.ex. via släpvagnar eller färjor som transporterar 
järnvägsfordon. Banor som endast används för turism omfattas inte. Detta gäller även 
järnvägar som endast är konstruerade för att understödja gruvor, skogs- eller andra industri- 
eller jordbruksföretag och som inte är öppna för allmän trafik. 
 

A.I-18 Järnvägsnätsavsnitt 

 
Särskild järnvägsbana som förbinder två eller flera geografiska referenspunkter. Varje 
segment har en början och ett slut som kan vara en spårkorsning, en landsgräns eller en 
järnvägsstation. 

 

A.I-19 Största tillåtna hastighet (STH) 

 
Den högsta tillåtna hastigheten för kommersiell trafik med hänsyn till infrastrukturens tekniska 
egenskaper. 
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A.I-20 Lastprofil 

 
Den profil som ett järnvägsfordon och dess last måste kunna komma igenom med hänsyn 
tagen till tunnlar och hinder vid sidan av spåren. 
 
Det finns 3 internationella profiler som är godkända av UIC: 
 
- LASTPROFIL A:  Total höjd 3,85 m över rälsen och 1,28 m på vardera sidan om spårets 

axel. 
- LASTPROFIL B:  Total höjd 4,08 m över rälsen och 1,28 m på vardera sidan om spårets 

axel. 
- LASTPROFIL C:  Total höjd 4,65 m över rälsen och 1,45 m på vardera sidan om spårets 

axel. 
 
En annan profil av särskild betydelse är LASTPROFIL B+ med en total höjd på 4,18 m ovanför 
rälsen och 1,36 m på vardera sidan om spårets axel. 
Mer allmänt finns det många andra profiler som är godkända av järnvägsnäten. 

A.I-21 Järnvägsstation 

En järnvägsanläggning som antingen är öppen eller stängd för allmänheten, normalt är 
bemannad och som är avsedd för en eller flera av följande operationer: 
- tågbildning, tågledning, mottagning och tillfällig parkering av tåg 
- parkering och rangering av rullande materiel 
- på- och avstigning av passagerare 
- tillhandahåller normalt, då den är öppen för allmänheten, möjlighet att köpa biljetter 
- lastning och lossning av gods. 
 

A.I-22 Gemensam järnvägsstation 

Järnvägsknutstation mellan järnvägsföretag, vars drift regleras genom ett avtal mellan de 
beröra staterna eller företagen. 
 

A.I-23 Hållplats 

Stopplats som för det mesta endast är öppen för passagerartrafik och normalt är obemannad. 
 

A.I-24 Rangerbangård 

Station eller del av en station som är särskilt utrustad med ett antal spår eller annan utrustning 
för rangering (växling) av järnvägsfordon. 
 

A.I-25 Terminal för intermodal järnvägstransport 

Plats som är utrustad för omlastning och förvaring av intermodala lastenheter (ILE) mellan 
olika transportslag, varav ett är järnväg. 
 
Det så kallade nav- och eker-konceptet hänför sig till uppsamling vid en central punkt (navet) 
och distribution i olika riktningar (ekrarna). Navet är en central punkt för uppsamling, sortering, 
omlastning och distribution av gods för en särskild region. 
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A.II. TRANSPORTMEDEL 

A.II.A FORDON 

A.II.A-01 Järnvägsfordon 

Mobil utrustning som endast framförs på järnvägsskenor och som antingen förflyttar sig av 
egen kraft (dragfordon) eller som dras av ett annat fordon (motorvagnssläpvagn, person-, 
post-, resgods- och godsvagnar). 
 
Följande fordon omfattas av statistiken för ett järnvägsföretag: 
 
- Alla järnvägsfordon som tillhör järnvägsföretaget eller som hyrs av detta och verkligen står 

till dess förfogande, däribland de som repareras eller väntar på att bli reparerade, eller 
förvaras i användbart eller icke-användbart skick, samt utländska fordon som står till 
företagets förfogande och företagets fordon som tillfälligtvis används i normal trafik 
utomlands. 

 
- Privatägda godsvagnar dvs. sådana som inte tillhör ett järnvägsföretag men som står till 

dess förfogande enligt särskilda villkor, tillsammans med godsvagnar som hyrs ut av 
järnvägsföretaget till tredje man och som står till järnvägsföretagets förfogande under 
samma villkor. 

 
- Statistiken för ett järnvägsföretag omfattar inte fordon som inte står till dess förfogande 

dvs. 
 

 utländska fordon eller fordon som inte tillhör järnvägsföretaget men som framförs i 
järnvägsnätet, 

 
 fordon som är uthyrda eller på annat sätt står till andra järnvägsföretags förfogande, 

 
 fordon som uteslutande är reserverade för tjänstetransporter som ska kasseras eller 

är avsedda att säljas eller skrotas. 
 

A.II.A-02 Höghastighetståg 

Ett järnvägsfordon avsett att framföras vid en hastighet på minst 250 km/h på särskilt anlagda 
höghastighetsbanor. 

 

A.II.A-03 Lutande höghastighetståg 

Ett järnvägsfordon med ett lutningssystem avsett för en hastighet på 200 km/h eller högre på 
uppgraderade höghastighetsbanor. 
  

A.II.A-04 Konventionella höghastighetståg 

Varje järnvägsfordon som inte är särskilt konstruerat för att framföras på särskilt anlagda eller 
uppgraderade höghastighetsbanor men som ändå kan nå en maximal hastighet på ca 
200 km/h. 

 

A.II.A-05 Tågsätt 

Odelbar enhet av motorvagn(ar) och motorvagnssläpvagn(ar) eller lok och järnvägsfordon för 
passagerare. 

 
Tågsätt som tekniskt sett är delbara men som normalt är sammansatta på samma sätt ingår. 
Ett tågsätt kan kopplas till ett annat tågsätt. Varje tågsätt kan ha mer än ett dragfordon. 
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A.II.A-06 Dragfordon 

Ett fordon som är utrustat med kraftkälla och motor, eller endast motor, avsett för att antingen 
dra andra fordon (”lok”) eller för att dra andra fordon och transportera passagerare eller gods 
(”motorvagn”). 

 

A.II.A-07 Lok 

Ett dragande järnvägsfordon med en effekt på mer än 110 kW vid kopplingskroken, utrustat 
med en kraftkälla och motor eller med endast motor för dragning av järnvägsfordon. 
 
Lokomotorer ingår inte. 
 
Typ av lok 
 
- Ellok 
 

Lok med en eller flera elmotorer där strömmen huvudsakligen härrör från upphängda 
kontaktledningar eller kontaktskenor eller från ackumulatorer som transporteras på loket. 
 
Ett lok som är utrustat på detta sätt och också har en motor (diesel eller annan) för 
strömförsörjningen till elmotorn, när den inte kan erhållas från en upphängd kontaktledning 
eller från en strömskena, klassas som ett ellok. 

 
- Diesellok 
 

Lok för vilket den primära kraftkällan är en dieselmotor, oavsett vilken typ av transmission 
som är installerad. 
 
Dieselelektriska lok som är utrustade för att hämta kraft från en upphängd kontaktledning 
eller från en strömskena klassas som ellok. 

 
- Ånglok 
 

Lok, antingen kolv- eller turbindrivet, där kraftkällan är ånga, oavsett vilken typ av bränsle 
som används. 

 

A.II.A-08 Lokomotor 

Ett dragande järnvägsfordon med en effekt på mindre än 110 kW vid kopplingskroken 
(koppelavläggare). 
 
Används normalt för växling eller för arbetståg och terminaltjänster vid korta avstånd eller 
laster med låg vikt. Definitionen av de olika typerna av lok (elektriska, dieseldrivna) gäller även 
för lokomotorer. 
 

A.II.A-09 Motorvagn 

Dragande järnvägsfordon med motor som är konstruerat för person- eller godstransport på 
järnväg. 
 
Definitionen av de olika typerna av lok (elektriska, dieseldrivna) gäller även för motorvagnar. 
 
En enhet som består av motorvagnar och motorvagnssläpvagnar kan kallas 
 
- ”motorvagnståg” om den består av flera moduler 
- ”tågsätt” om den är odelbar. 
 
I statistiken över dragfordon räknas varje motorvagn i ett odelbart sätt separat. I statistiken 
över passagerarfordon och godsfordon räknas varje enhet som är anpassad för att 
transportera passagerare eller gods (dragande och icke-dragande) som en enhet. Oberoende 
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av om det finns förarhytter eller inte, måste varje enhet med drivkraft betraktas som ett 
dragfordon. Då två motorvagnsenheter har en gemensam dragboggi, betraktas båda 
enheterna som ett dragfordon. 

 

A.II.A-10 Järnvägsfordon för passagerare 

Ett järnvägsfordon avsett för transport av passagerare, även om det innehåller en eller flera 
avdelningar eller utrymmen som är särskilt reserverade för bagage, paket, post osv. 
 
Dessa fordon inkluderar specialfordon såsom sovvagnar, salongsvagnar, restaurangvagnar, 
ambulansvagnar och vagnar för transport av vägfordon för persontransport med förare. Varje 
enskilt fordon i ett odelbart tågsätt för transport av passagerare betraktas som ett 
järnvägsfordon för passagerare. Motorvagnar ingår om de är avsedda för persontransport. 
 

A.II.A-11 Tunnelbanefordon 

Ett elektriskt järnvägsfordon avsett för användning i en tunnelbana. 
 
Får normalt dragkraft från en tredje skena. 

 

A.II.A-12 Spårvagn 

Vägfordon för person- eller godstransport avsett för användning på en spårvägsbana. 
 

A.II.A-13 Snabbspårvägsfordon 

Järnvägsfordon avsett för användning på en snabbspårvägsbana. 
 

A.II.A-14 Motorvagnssläpvagn 

Ett järnvägsfordon för passagerare som inte är dragande men är kopplat till en eller flera 
motorvagnar. 
 
Fordon för transport av gods, även om det dras av en motorvagn, kallas godsvagnar. 
 

A.II.A-15 Personvagn 

Järnvägsfordon för passagerare förutom motorvagn eller motorvagnssläpvagn. 

A.II.A-16 Persontransportförmåga: sittplatser och sovplatser 

Antalet sittplatser och/eller sovplatser som finns tillgängliga i ett passagerarfordon som 
används till det som det är avsett för. 
 
Sittplatser i restaurangvagnar och buffévagnar omfattas inte. 
 

A.II.A-17 Persontransportförmåga: ståplatser 

Antalet godkända ståplatser som finns tillgängliga i ett passagerarfordon som används till det 
som det är avsett för. 
 

A.II.A-18 Res- och expressgodsvagnar samt postvagnar 

Icke-dragande järnvägsfordon som utgör en del av ett passagerar- eller godståg och används 
av tågpersonalen liksom, om det behövs, för transport av bagage, paket, cyklar, vägfordon för 
persontransport med förare osv. 
 



A. Järnvägstransport  
 

- 16 - 

Fordon som har en eller flera avdelningar för passagerare räknas inte hit utan ska räknas som 
järnvägsfordon för passagerare. Postvagnar ingår om de inte har en avdelning för 
passagerare. 
 

A.II.A-19 Godsvagn eller vagn 

Järnvägsfordon som normalt är avsett för transport av gods. 
 

A.II.A-20 Godsvagn ägd av järnvägsföretag 

Varje vagn som tillhör ett järnvägsföretag. 
 
Privatägda vagnar omfattas inte. 
 

A.II.A-21 Privatägd godsvagn 

Vagn som inte tillhör något järnvägsföretag men som står till dess förfogande och som är 
godkänd att användas av företaget enligt särskilda villkor, eller en vagn som är uthyrd av ett 
järnvägsföretag till tredje man och som står till järnvägsföretagets förfogande enligt samma 
villkor. 
 

A.II.A-22 Sluten vagn 

Vagn som kännetecknas av sin slutna konstruktion med ett tak och helt slutna sidor, och som 
kan låsas och/eller plomberas. 
 
Vagnar med öppet tak samt isolerade, uppvärmda och kylda vagnar omfattas inte. 
 

A.II.A-23 Isolerad vagn 

Sluten vagn vars stomme är uppbyggd av isolerade väggar, dörrar, golv och tak så att 
värmeväxlingen mellan vagnens insida och utsida begränsas på ett sådant sätt att 
värmegenomgångskoefficienten (k-värdet) är sådan att utrustningen kan tillskrivas någon av 
följande två kategorier:  
- IN = normalt isolerad: kännetecknas av ett k-värde som är lika med eller mindre än 
0,7 W/m2 °C 
- IR = kraftigt isolerad: kännetecknas av ett k-värde som är lika med eller mindre än 
0,4 W/m2 °C 
 

A.II.A-24 Kyld vagn (kylvagn) 

Isolerad vagn som utnyttjar en kylkälla. Sådana kylkällor omfattar 
 
- vanlig is, med eller utan tillsats av salt 
- eutektiska plattor, torris, med eller utan styrning av sublimeringen 
- kondenserade gaser, med eller utan styrning av förångningen osv. som inte är en 

mekanisk enhet eller ”absorptionskylenhet”. 
Med en sådan vagn kan temperaturen inuti den tomma enheten, med en genomsnittlig 
temperatur på utsidan av vagnen på +30°C, sänkas och därefter bibehållas med hjälp av 
lämpliga kylmedel och anordningar 
  
- vid maximalt +7°C för klass A, 
- vid maximalt -10°C för klass B, 
- vid maximalt -20 C för klass C, 
- vid maximalt 0 C för klass D. 
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A.II.A-25 Mekaniskt kyld vagn 

Isolerad vagn som antingen är utrustad med en egen kylanordning eller kyls gemensamt med 
andra sådana enheter med hjälp av ett externt kylsystem. Sådana kylanordningar omfattar 
 
- mekaniska kompressorer 
- absorptionskylenheter. 
 
Med en mekaniskt kyld vagn ska temperaturen inuti den tomma enheten, med en 
genomsnittlig temperatur på utsidan av vagnen på +30 C, kunna sänkas och därefter 
bibehållas kontinuerligt på nivåer som överensstämmer med de normer som finns definierade 
nedan: 
 
Klass A. Temperaturen inuti vagnen ska bibehållas mellan +12°C och 0°C. 
 
Klass B. Temperaturen inuti vagnen ska bibehållas mellan +12 C och -10 C. 
 
Klass C. Temperaturen inuti vagnen ska bibehållas mellan +12°C och -20 C. 
 

A.II.A-26 Uppvärmd vagn 

Isolerad vagn som är utrustad med en värmare. 
 
Klass A. Värmeutrustning för användning då den genomsnittliga utomhustemperaturen är -
10 °C och 
Klass B. Värmeutrustning för användning då den genomsnittliga utomhustemperaturen är -
20 °C. 
 

A.II.A-27 Lådvagn 

Vagn utan tak och med fasta sidor som är högre än 60 cm. 
 

A.II.A-28 Flakvagn 

Vagn utan tak och sidor, eller vagn utan tak men med sidor som inte är högre än 60 cm, eller 
vagn med swing motion-boggi av normal eller särskild typ. 
 

A.II.A-29 Tankvagn 

Vagn avsedd för bulktransport av vätskor eller gaser. 
 

A.II.A-30 Silovagn 

Vagnar för bulktransport av pulverformiga produkter såsom cement, mjöl, murbruk osv. 
 

A.II.A-31 Vagn för intermodal transport (se G.II-10) 

Vagn som är särskilt konstruerad eller utrustad för transport av intermodala lastenheter (ILE) 
eller andra vägfordon för varutransport. 
 
De olika vagntyperna är följande: 
 
- Flakvagn med nedsänkt lastyta: Järnvägsvagn med en nedsänkning som passar en 

påhängsvagns hjulaxelenhet. 
- Containervagn: Järnvägsvagn med en demonterbar underram som är utrustad med 

anordningar för vertikal hantering för att möjliggöra lastning och lossning av 
påhängsvagnar eller vägmotorfordon. 

- Semitrailervagn: Järnvägsvagn med ett centralchassi som är utformat för transport av en 
påhängsvagn. 
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- Djuplastningsvagn: Järnvägsvagn med en låg lastplattform som är avsedd för transport av 
bland annat intermodala lastenheter. 

- Låggolvvagn: Järnvägsvagn med genomgående låggolv, som när den kopplas samman 
med andra vagnar, bildar en så kallad rullande landsväg (lastbilståg). 

- Containervagn för tvånivålastning: Järnvägsvagn som är utformad för transport av 
containrar som är staplade på varandra. 

- Bimodal påhängsvagn: En påhängsvagn för vägtransport som kan omvandlas till en 
järnvägsvagn genom påmontering av järnvägsboggier. 

 

A.II.A-32 Lastkapacitet för vagn 

Lastkapaciteten för vagnen är den maximalt godkända vikten som vagnen kan bära. 
 

A.II.A-33 Järnvägsfordonets ålder 

Antal år sedan ett järnvägsfordon registrerades första gången, oberoende av vilket land det 
registrerades i. 



A. Järnvägstransport  
 

- 19 - 

 

A.II.B CONTAINRAR ETC. 

A.II.B-01 Lastenhet 

Container, växelflak. 
 
”Flak” (se A.II.B-09 nedan) som används för sjötransport betraktas som en särskild typ av 
container. 
 

A.II.B-02 Intermodal lastenhet (ILE) 

 
Container, växelflak eller påhängsvagn/vägmotorfordon för varutransport som lämpar sig för 
intermodal transport. 
 

A.II.B-03 Container 

 
Särskild behållare för transport av gods, förstärkt och stapelbar och som kan förflyttas 
horisontellt och vertikalt. 
En mer formell teknisk definition av en container är följande: 
 
”Transportutrustningsenhet som 
 
är av varaktig art och följaktligen tillräckligt hållbar för att tåla upprepad användning, 
är utformad för att underlätta transport av gods med ett eller flera transportslag utan 
mellanliggande omlastning, 
är utrustad med anordningar som möjliggör enkel hantering, i synnerhet överflyttning från ett 
transportslag till ett annat, 
är utformad så att den lätt kan fyllas och tömmas, 
är stapelbar och 
har en invändig volym på 1 m3 eller mer.” 
 
Växelflak omfattas inte. 
 
Även om flak inte har någon invändig volym och därför inte uppfyller kriterium f) ovan, bör flak 
(se A.II.B-09 nedan) som används för sjötransport betraktas som en särskild typ av container 
och bör därför ingå här. 
 

A.II.B-04 Containerstorlekar 

De viktigaste containerstorlekarna är följande: 
 
20-fots ISO-container (längd 20 fot och bredd 8 fot) 
40-fots ISO-container (längd 40 fot och bredd 8 fot) 
Super high cube-container (container som är högre och/eller längre) 
Flygcontainer (container som stämmer överens med standarderna som fastställts för 
lufttransport) 
 
Containrarna är normalt 8 fot höga men det finns även andra höjder. Med ”high cube-
container” menas en container med en höjd på 9,5 fot. Med ”super high cube-container” 
menas en container som överstiger ISO-dimensionerna. De omfattar containerlängder på 
45 fot, 48 fot och 53 fot. Containerstorlekar som klassificeras enligt punkt a till c kallas 
storcontainrar. 
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A.II.B-05 Containerns taravikt 

 
Taravikten för en container ingår i den totala vikten för godset som transporteras i containrar, 
även kallad godsets brutto-bruttovikt. Bruttovikten för godset som transporteras i containrar 
kan beräknas ur brutto-bruttovikten genom subtraktion av taravikten och tvärtom. Om 
information om taravikten saknas kan taravikten uppskattas med hjälp av medelvärdena 
nedan. 
 
Taravikten för en container kan uppskattas enligt följande: 
 
20-fots ISO-container  2,3 ton 
40-fots ISO-container  3,7 ton 
ISO-containrar över 20 fots och under 40 fots längd  3,0 ton 
ISO-container över 40 fots längd 4,7 ton 

 

A.II.B-06 Typer av containrar 

 
De viktigaste typerna av containrar enligt definitionerna i ISO-standardhandboken om 
fraktcontainrar är följande: 
 
1. Styckegodscontainrar 
 
2. Specialcontainrar 
 
- stängd, ventilerad container 
- container utan tak 
- Fakbaserad container och containerflak med öppen sida 
- flakbaserad container och containerflak med öppen sida och fullständig överbyggnad 
- flakbaserad container och containerflak med öppen sida, ofullständig överbyggnad och fasta 
gavlar. 
- flakbaserad container och containerflak med öppen sida, ofullständig överbyggnad och 
fällbara gavlar 
- containerflak 

 
3. Särskilda lastcontainrar 
- termocontainer 
- isolerad container 
- kyl- och fryscontainer (förbrukningsbart kylmedel) 
- mekaniskt kyld container 
- uppvärmd container 
- kyld och uppvärmd container 
- tankcontainer 
- torrbulkcontainer 
- namngiven lastcontainer (såsom bil-, djur-, osv.) 
- flygcontainer 
 

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

En statistisk enhet baserad på en ISO-container med en längd på 20 fot (6,10 m) som fungerar 
som ett standardiserat mått för containrar med olika kapaciteter och som används för att 
beskriva kapaciteterna för containerfartyg eller containerterminaler. En 20-fots ISO-container 
är lika med 1 TEU. 
 
En 40-fots ISO-container är lika med 2 TEU. 
En container med en längd mellan 20 och 40 fot är lika med 1,50 TEU. 
En container med en längd över 40 fot är lika med 2,25 TEU. 
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A.II.B-08 Växelflak 

En frakttransporterande enhet som är optimerad för dimensionerna hos vägfordon och som är 
utrustad med hanteringsanordningar för överflyttning från ett transportslag till ett annat, 
normalt väg/järnväg. 
 
Sådana enheter var från början inte konstruerade för att staplas, då de är fullastade, eller för 
att lyftas ovanifrån. Detta klarar numera många enheter, dock inte i samma utsträckning som 
containrar. Den mest utmärkande egenskapen som skiljer dem från containrar är att de är 
optimerade för dimensionerna hos vägfordon. En sådan enhet skulle behöva ett UIC-
godkännande för att få användas på järnväg. Vissa växelflak är utrustade med fällbara ben 
som enheten står på när den inte befinner sig på ett fordon. 
 

A.II.B-09 Flak 

Ett lastbart flak utan någon form av överbyggnad men som har samma längd och bredd som 
botten på en container och som är utrustad med hörnfästen/förankringsfästen upptill och 
nedtill. 
 
Detta är en alternativ term som används för vissa typer av containrar för särskilda ändamål, 
nämligen containerflak och flakbaserade containrar med ofullständiga överbyggnader. 

 

A.II.B-10 Lastpall 

Upphöjd plattform avsedd att underlätta vid lyftning och stapling av gods. 
 
Lastpallar är oftast av trä och har följande standardmått: 
1 000 mm x 1 200 mm (ISO) och 800 mm x 1 200 mm (CEN). 
 

A.II.B-11 Rullpall 

Liten, icke-stapelbar, vanligtvis lådformad enhet på hjul avsedd att underlätta vid lastning och 
lossning av gods. 
 

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

Utrustning på hjul som är avsedd för transport av gods, såsom lastbil, släpfordon eller 
påhängsvagn som kan köras eller dras ombord på ett fartyg eller ett tåg. 
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A.III. FÖRETAG, EKONOMISKT RESULTAT OCH SYSSELSÄTTNING 

A.III-01 Järnvägsföretag 

Privat eller offentligt företag som i huvudsak är verksamt som järnvägstransportoperatör, 
infrastrukturförvaltare eller som ett integrerat företag. 
 
Ett företag vars huvudverksamhet inte hänför sig till järnvägar bör tas med om det har en 
järnvägsmarknadsandel som inte är marginell. Endast verksamheter som hänför sig till 
järnvägar bör rapporteras. 
 

A.III-02 Järnvägstransportoperatör 

Offentlig eller privatägd transportoperatör som tillhandahåller transporttjänster på järnväg för 
gods eller passagerare. 
 
Omfattar alla transportoperatörer som förfogar över/tillhandahåller dragkraft. Omfattar inte 
järnvägstransportoperatörer vars verksamhet helt eller delvis bedrivs inom 
industrianläggningar eller liknande anläggningar, inklusive hamnar, och 
järnvägstransportoperatörer som främst fungerar som turistattraktioner, t.ex. historiska 
järnvägar för ånglokstrafik. Ibland används termen ”järnvägsföretag”. 
 

A.III-03 Infrastrukturförvaltare 

Varje företag eller transportoperatör som särskilt ansvarar för att anlägga och underhålla 
järnvägsinfrastruktur samt hantera kontroll- och säkerhetssystemen. 
 
En infrastrukturförvaltare kan delegera följande uppgifter till ett annat järnvägsföretag: 
underhållet av järnvägsinfrastrukturen och handhavandet av kontroll- och säkerhetssystemet. 
 

A.III-04 Integrerat företag 

 
Järnvägstransportoperatör som även är en infrastrukturförvaltare. 
 

A.III-05 Sysselsatta 

Genomsnittligt antal personer som under en viss period arbetar hos ett järnvägsföretag, samt 
personer som arbetar utanför järnvägsföretaget men som tillhör detta och får betalt direkt av 
detta. 
 
Statistiken bör omfatta alla anställda, i heltidsekvivalenter, som utför alla huvudsakliga och 
tillhörande verksamheter för järnvägen (drift, renovering, nybyggnad, väg- och 
sjötransporttjänster, elproduktion, hotell och restauranger osv.) 
 

A.III-06 Typer av anställning 

Huvudkategorierna av anställning som ska beaktas är följande: 
 
- Allmän administration inklusive central och regional ledningspersonal (t.ex. inom 

ekonomi-, juridik-, personalavdelningar) samt företagsledningen. 
 

Ledningspersonalen för specialavdelningar (drift och trafik, dragfordon och rullande 
materiel, banhållning) omfattas inte utan ingår i statistiken för var och en av dessa tjänster. 
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- Drift och trafik 
 

Stationspersonal (exkl. personal som handhar kontroll- och säkerhetssystem), tågpersonal 
(exkl. personal för dragfordon) och tillhörande centrala och regionala kontor. Turism och 
marknadsföring ingår. 

 
- Dragfordon och rullande materiel 
 

Dragfordonspersonal, verkstäder, inspektionspersonal och tillhörande centrala och 
regionala kontor. 

 
-  Permanent banutveckling och banunderhåll 
 
- Personal för banunderhåll och tillsynspersonal (inkl. personal som handhar kontroll- 
och säkerhetssystem). 
 
- Övrig verksamhet 

 
Vägtransporttjänster för passagerare och gods, sjötransporttjänster, 
elproduktionsanläggningar, hotellpersonal osv. 

 

A.III-07 Omsättning 

Det totala belopp som ett järnvägsföretag fakturerat under den period som granskas. Detta 
motsvarar marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man. Omsättningen 
omfattar alla avgifter och skatter på de varor eller tjänster, som företaget fakturerar, med 
undantag för mervärdesskatt som faktureras av enheten mot kund. Den omfattar också alla 
andra utgifter som förs vidare till kund. Sänkta priser, avdrag och rabatter samt värdet av 
återsända emballage måste dras av, men inte kassarabatter. 

 
Omsättningen omfattar inte försäljning av anläggningstillgångar. Driftsstöd från offentliga 
myndigheter räknas inte heller in. 
 

A.III-08 Investeringsutgifter för infrastrukturen 

Utgifter för nybyggnad och utvidgning av existerande infrastruktur, inkl. ombyggnad, 
renovering och större reparationer av infrastrukturen. 
 
Infrastrukturen omfattar mark, bananläggningar, byggnader, broar och tunnlar samt tillhörande 
fast egendom, utrustning och anläggningar (signalsystem, telekommunikation, 
kontaktledningar, omformarstationer osv.) till skillnad från rullande materiel. 
 

A.III-09 Investeringsutgifter för rullande materiel 

Utgifter för inköp av nya järnvägsfordon. 
 

A.III-10 Underhållsutgifter för infrastrukturen 

Utgifter för att hålla infrastrukturen i användbart skick. 
 

A.III-11 Underhållsutgifter för rullande materiel 

Utgifter för att hålla järnvägsfordonen i användbart skick. 
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A.IV. TRAFIK 

A.IV-01 Järnvägstrafik 

Varje förflyttning av ett järnvägsfordon på de banor som trafikeras. 
 
Då ett järnvägsfordon transporteras på ett annat fordon räknas endast det transporterande 
fordonets förflyttning (aktivt transportmedel). 
 

A.IV-02 Järnvägstrafik på nationellt territorium 

Varje förflyttning av järnvägsfordon inom ett nationellt territorium oavsett vilket land som dessa 
fordon är registrerade i. 
 

A.IV-03 Växling 

Förflyttning av ett spårbundet fordon eller fordonssätt på en järnvägsstation eller annan 
järnvägsanläggning (bangård, verkstad, rangerbangård osv.). 
 

A.IV-04 Fordonsomlopp 

Varje förflyttning av ett järnvägsfordon från en specificerad utgångsort till en specificerad 
bestämmelseort. 
 
Ett omlopp kan delas upp i ett antal avsnitt eller etapper. 
 

A.IV-05 Tåg 

Ett eller flera järnvägsfordon som dras av ett eller flera lok eller motorvagnar, eller en 
motorvagn som framförs ensam, under ett bestämt nummer eller en särskild beteckning från 
en fast utgångspunkt till en fast slutpunkt. 
 
Ett ensamgående lok betraktas inte som ett tåg. 
 

A.IV-06 Typer av tåg 

Huvudkategorierna som ska beaktas är följande: 
 
- Godståg: Tåg för transport av gods som består av en eller flera godsvagnar (och 
eventuellt res- och expressgods eller postvagnar) som antingen körs tomma eller med last. 
- Persontåg: Tåg för persontransport som består av ett eller flera järnvägsfordon för 
passagerare (och eventuellt res- och expressgods eller postvagnar) som antingen körs tomma 
eller med last. 
- Blandat tåg: Tåg som består av järnvägsfordon för passagerare och godsvagnar. 
- Övriga tåg: Tåg som endast framförs enligt järnvägsföretagets egna behov och inte 
omfattar betalning till tredje man. 
 

A.IV-07 Tågkilometer 

 
Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett tåg en kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. 
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A.IV-08 Dragfordonskilometer 

Måttenhet som motsvarar varje förflyttning av ett aktivt dragfordon en kilometer. 
 
Ensamgående lok (som inte drar någon last) ingår. Växlingsrörelser och rangering omfattas 
inte. 
 

A.IV-09 Fordonskilometer av dragna fordon 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett draget fordon en kilometer. 
 
Förflyttning av motorvagnar och icke-aktiva dragfordon ingår. Växlingsrörelser och rangering 
ingår inte. 
 

A.IV-10 Erbjuden tonkilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett ton med en godsvagn som används för det som 
den huvudsakligen är avsedd för, en kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. Växlingsrörelser och 
rangering ingår inte. 
 

A.IV-11 Godsvagnkilometer 

Måttenhet som motsvarar varje förflyttning av en godsvagn, som är lastad eller tom, en 
kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan (varje land räknar de km som 
tillryggaläggs inom landets territorium). Växlingsrörelser och rangering ingår inte. Alla 
vagnomlopp ingår oavsett vem som äger vagnen. 
 

A.IV-12 Erbjuden platskilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av en sittplats, som finns tillgänglig i ett järnvägsfordon 
för passagerare som används för det som det huvudsakligen är avsett för, en kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. Växlingsrörelser och 
rangering ingår inte. 
 

A.IV-13 Bruttotonkilometer av tåg 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett ton järnvägsfordon, inklusive vikten av 
dragfordonet, en kilometer. 
 
Vikten av följande ingår: dragenhet, draget järnvägsfordon och dess last. Passagerarna och 
deras bagage omfattas inte. Växlingsrörelser och rangering ingår inte. 
 

A.IV-14 Bruttotonkilometer av dragna fordon 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett ton dragna fordon (och motorvagnar) och deras 
innehåll en kilometer. 
 
Motorvagnarnas vikt ingår medan de aktiva lokens vikt inte ingår. Passagerarna och deras 
bagage omfattas inte. Växlingsrörelser och rangering ingår inte. 
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A.V. TRANSPORTMÄTNING 

A.V-01 Järnvägstransport 

Förflyttning av gods eller passagerare med hjälp av ett järnvägsfordon i ett bestämt 
järnvägsnät. 
 
Då ett järnvägsfordon transporteras på ett annat järnvägsfordon räknas endast det 
transporterande fordonets förflyttning (aktivt transportmedel). 
 

A.V-02 Typer av järnvägstransport 

Huvudkategorierna är följande: 
 
- Kommersiell järnvägstransport: Transport som utförs för en extern part mot betalning. 
 
- Tjänstetransport via järnväg: Transport som järnvägsföretaget utför för att uppfylla sina 

interna krav, oavsett om denna transport genererar någon vinst. 
 

A.V-03 Inrikes järnvägstransport 

Järnvägstransport mellan två platser (platsen för lastning/påstigning och platsen för 
lossning/avstigning) som är belägna i samma land. 
 
Denna transport kan omfatta transitering genom ett annat land. 
 

A.V-04 Internationell järnvägstransport 

Järnvägstransport mellan en plats (platsen för lastning/påstigning och platsen för 
lossning/avstigning) som är belägen i ett land och en plats (platsen för lastning/påstigning och 
platsen för lossning/avstigning) som är belägen i ett annat land. 
 
Denna transport kan omfatta transitering genom ett eller flera ytterligare länder. För att 
undvika att transporten räknas två gånger, räknar varje land endast de personkilometrar eller 
tonkilometrar som sker inom landets territorium. Antalet passagerare eller vikten av det gods 
som transporteras räknas i varje land. 
 

A.V-05 Transitering via järnväg 

Järnvägstransport genom ett land mellan två platser (platsen för lastning/påstigning och 
platsen för lossning/avstigning) som är belägna utanför landet. 
 
Operationer som omfattar ”byte av spårvidd” mellan två olika spårvidder i ett land betraktas 
som transitering och inte som lossning eller lastning. 
 
Transporter som omfattar lastning/påstigning eller lossning/avstigning till/från ett 
järnvägsfordon vid gränsen till landet från/till ett annat transportslag, till exempel övergång 
mellan järnvägstransport och sjötransport i hamnar, betraktas inte som transitering. 
 

A.V-06 Järnvägspassagerare 

Varje person, exklusive tågpersonal, som reser med ett järnvägsfordon. 
 
Passagerare som endast reser med järnvägstrafikerad färja eller bussförbindelser omfattas 
inte. 
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A.V-07 Betalande järnvägspassagerare 

En passagerare för vars transport ett järnvägsföretag får kommersiell ersättning. 
 

A.V-08 Personkilometer (pkm) 

Måttenhet för persontransport på järnväg som motsvarar transport av en passagerare en 
kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas ska vara den sträcka som passageraren faktiskt har tillryggalagt i 
nätet. För att undvika att transporten räknas två gånger, räknar varje land endast de 
personkilometrar som sker inom landets territorium. Om detta värde inte finns tillgängligt bör 
den debiterade eller uppskattade sträckan beaktas. 
 

A.V-09 Påstigande järnvägspassagerare 

Passagerare som stiger på ett järnvägsfordon för att transporteras med det. 
 
Övergång av passagerare från ett järnvägsfordon till ett annat, oavsett 
järnvägstransportoperatör, betraktas inte som avstigning/påstigning. Om ett annat 
transportslag används vid bytet betraktas detta som avstigning från ett järnvägsfordon följt av 
en efterföljande påstigning på ett järnvägsfordon. 
 

A.V-10 Avstigande järnvägspassagerare 

En passagerare som stiger av ett järnvägsfordon som personen har transporterats med. 
 
Övergång av passagerare från ett järnvägsfordon till ett annat, oavsett 
järnvägstransportoperatör, betraktas inte som avstigning/påstigning. Om ett annat 
transportslag används vid bytet betraktas detta som avstigning från ett järnvägsfordon följt av 
en efterföljande påstigning på ett järnvägsfordon. 
 

A.V-11 Järnvägsresa 

Kombinationen mellan platsen för påstigning och platsen för avstigning för passagerare som 
transporteras med järnväg, oavsett vilken resväg som följs i järnvägsnätet. 
 

A.V-12 Påstigningsplats 

Den plats där en järnvägspassagerare stiger på järnvägsfordonet för att transporteras med 
det. 
 
Övergång av passagerare från ett järnvägsfordon till ett annat, oavsett 
järnvägstransportoperatör, betraktas inte som avstigning/påstigning. Om ett annat 
transportslag används vid bytet betraktas detta som avstigning från ett järnvägsfordon följt av 
en efterföljande påstigning på ett järnvägsfordon. 
 

A.V-13 Avstigningsplats 

Den plats där en järnvägspassagerare stiger av järnvägsfordonet efter att ha transporterats 
med det. 
 
Övergång av passagerare från ett järnvägsfordon till ett annat, oavsett 
järnvägstransportoperatör, betraktas inte som avstigning/påstigning. Om ett annat 
transportslag används vid bytet betraktas detta som avstigning från ett järnvägsfordon följt av 
en efterföljande påstigning på ett järnvägsfordon. 
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A.V-14 Försändelse 

Uppsättning transporterat gods som omfattas av samma transportdokument i enlighet med 
gällande bestämmelser eller prislistor då sådana finns. 
 

A.V-15 Typer av försändelser 

Huvudkategorierna är följande: 
 
- Hel tåglast: Varje försändelse som består av ett tåg med en eller flera vagnslaster som 

transporteras tillsammans för en avsändare, utan förändring av tågsammansättningen, 
från en enda lastningsplats till en enda lossningsplats. 

- Hel vagnslast: Varje godsförsändelse för vilken en hel vagn krävs, under hela resan 
oavsett om hela lastkapaciteten utnyttjas eller inte. Vagnar som ingår i hel tåglast omfattas 
inte. 

- Styckegods/mindre last: Varje försändelse som inte är hel tåglast eller hel vagnslast. 
 

A.V-16 Gods som transporteras på järnväg 

Allt gods som förflyttas med järnvägsfordon. 
 
Detta omfattar även allt emballage och all transportutrustning, såsom containrar, växelflak eller 
lastpallar samt vägfordon för varutransporter som transporteras med järnväg. 
 

A.V-17 Godsets brutto-bruttovikt 

Den totala vikten för det transporterade godset, allt emballage och taravikten på lastenheten 
(t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods samt vägfordon för 
varutransporter som transporterar gods och transporteras med järnväg). 
 
Detta är den vikt som ska användas i sammanställningen för järnvägsstatistiken. 
 

A.V-18 Godsets bruttovikt 

Den totala vikten för det transporterade godset, inklusive emballage men exklusive taravikten 
på lastenheten (t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods, samt 
vägfordon för varutransporter som transporterar gods). 
 

A.V-19 Taravikt 

Vikten för en lastenhet (t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods, samt 
vägfordon för varutransport som transporterar gods och transporteras med järnväg) innan 
något gods har lastats. 
 

A.V-20 Tonkilometer (tkm) 

Måttenhet för godstransport av ett ton gods en kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan i nätet i fråga. För att undvika 
att transporten räknas två gånger, räknar varje land endast de tonkilometrar som sker inom 
landets territorium. Om detta inte finns tillgängligt bör den debiterade eller uppskattade 
sträckan beaktas. 
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A.V-21 Kategorier av gods som transporteras med järnväg 

Gods som transporteras kan klassificeras enligt typ. 
 
Exempel på klassificeringssystem är NST 2007 (Varunomenklaturen för Europeiska 
gemenskapernas transportstatistik) som ersätter CSTE-nomenklaturen (varuklassificering som 
används för transportstatistik – Unece) och NST/R-nomenklaturen (den reviderade utgåvan av 
Varunomenklaturen för Europeiska gemenskapernas transportstatistik – Eurostat). 
 

A.V-22 Typer av transporterad last 

Gods som transporteras kan klassificeras enligt Uneces rekommendation nr 21 ”Codes for 
types of cargo, packages and packaging materials” (Koder för lasttyp, emballage och 
förpackningsmaterial), Genève, mars 1986. Lastklasserna är följande: 
 
- Flytande bulkgods 
- Fast bulkgods 
- Stora containrar 
- Andra containrar 
- Pallastat gods 
- Förslingat gods 
- Självgående mobila enheter 
- Andra mobila enheter 
- Andra lasttyper 
 

A.V-23 TEU-kilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av en TEU en kilometer. 
 

A.V-24 Farligt gods 

Klasserna för farligt gods som transporteras med järnväg är de som fastställts i den femtonde 
reviderade utgåvan av FN:s rekommendationer om farligt gods, Förenta nationerna, Genève 
2007. 
 
- Klass 1: Explosiva ämnen och föremål 
- Klass 2: Gaser 
- Klass 3:  Brandfarliga vätskor 
- Klass 4:  Brandfarliga fasta ämnen, självantändande ämnen, ämnen som utvecklar 

brandfarlig gas vid kontakt med vatten 
- Klass 5:  Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
- Klass 6:  Giftiga och smittförande ämnen 
- Klass 7:  Radioaktiva ämnen 
- Klass 8:  Frätande ämnen 
- Klass 9:  Övriga farliga ämnen och föremål 

 

A.V-25 Lastat gods 

Gods som har lastats i ett järnvägsfordon för att transporteras med järnväg. 
 
Till skillnad från vägtransport och transport på inre vattenvägar räknas inte omlastning från ett 
järnvägsfordon direkt till ett annat och ändring av dragfordon som lossning/lastning. Om 
godset lossas från ett järnvägsfordon, lastas på ett annat transportslag och därefter lastas på 
ett annat järnvägsfordon, räknas detta som lossning av det första järnvägsfordonet följt av 
lastning på det andra järnvägsfordonet. 
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A.V-26 Lossat gods 

 
Gods som lossas från ett järnvägsfordon efter transport med järnväg. 
 
Till skillnad från vägtransport och transport på inre vattenvägar räknas inte omlastning från ett 
järnvägsfordon direkt till ett annat och ändring av dragfordon som lossning/lastning. Om 
godset lossas från ett järnvägsfordon, lastas på ett annat transportslag och därefter lastas på 
ett annat järnvägsfordon, räknas detta som lossning av det första järnvägsfordonet följt av 
lastning på det andra järnvägsfordonet. 
 

A.V-27 Internationell järnvägstransport av gods – lastat (utgående) 

Gods som transporteras med järnväg mellan en plats för lastning som är belägen i det 
rapporterande landet och en plats för lossning i ett annat land. 
 
Gods i uteslutande transittrafik omfattas inte. Vagnar som lastats i ett järnvägsnät och som 
transporteras med färja till ett externt nät ingår. 
 

A.V-28 Internationell järnvägstransport av gods – lossat (inkommande) 

Gods som transporteras med järnväg mellan en plats för lastning som är belägen i utlandet 
och en plats för lossning i det rapporterande landet. 
 
Gods i uteslutande transittrafik omfattas inte. Vagnar som lastats i ett järnvägsnät i utlandet 
och som transporteras med färja till det rapporterande nätet ingår. 
 

A.V-29 Gods i uteslutande transittrafik via järnväg 

Gods som transporteras med järnväg genom det rapporterande landet mellan två platser 
(platsen för lastning/lossning) utanför det rapporterande landet. 
 
Vagnar som kommer in i eller lämnar det rapporterande nätet via färja ingår. 
 

A.V-30 Transportförbindelse för gods på järnväg 

Kombinationen av platsen för lastning och platsen för lossning av gods som transporteras med 
järnväg, oavsett vilken transportväg som används. 
 
Platserna definieras med hjälp av internationella klassificeringssystem såsom Nuts 
(Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter – Eurostat). 

 

A.V-31 Lastningsplats 

Den plats där godset lastas på det järnvägsfordon som det ska transporteras med. 
 
Till skillnad från vägtransport och transport på inre vattenvägar räknas inte omlastning från ett 
järnvägsfordon direkt till ett annat och ändring av dragfordon som lossning/lastning. Om 
godset lossas från ett järnvägsfordon, lastas på ett annat transportslag och därefter lastas på 
ett annat järnvägsfordon, räknas detta som lossning av det första järnvägsfordonet följt av 
lastning på det andra järnvägsfordonet. 
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A.V-32 Lossningsplats 

Den plats där godset lossas från det järnvägsfordon som det har transporterats med. 
 
Till skillnad från vägtransport och transport på inre vattenvägar räknas inte omlastning från ett 
järnvägsfordon direkt till ett annat och ändring av dragfordon som lossning/lastning. Om 
godset lossas från ett järnvägsfordon, lastas på ett annat transportslag och därefter lastas på 
ett annat järnvägsfordon, räknas detta som lossning av det första järnvägsfordonet följt av 
lastning på det andra järnvägsfordonet. 
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A.VI. ENERGIFÖRBRUKNING 

A.VI-01 Energiförbrukning vid järnvägstransport 

Slutlig energi som förbrukas av dragfordonen för dragning, tågtrafiken och anläggningarna på 
tågen (uppvärmning, luftkonditionering, belysning etc.). 
 

A.VI-02 Ton oljeekvivalenter (toe) 

Måttenhet för energiförbrukning: 1 toe = 0,041868 TJ. 
 
Omvandlingsfaktorerna som antagits av internationella energiorganet (IEA) för 1991 är 
följande: 
 
- Motorbensin  1,070 
- Gasolja/dieselolja   1,035 
- Tung eldningsolja  0,960 
- Gasol (LPG)  1,130 
- Naturgas   0,917 
 
Omvandlingsfaktorn som IEA använder för elektricitet är följande: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

A.VI-03 Joule 

 
Måttenhet för energiförbrukning: 
 
- 1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
- 1 terajoule = 23,88459 toe 
 

A.VI-04 Motorbensin (bensin) 

 
Lättolja för användning i förbränningsmotorer, förutom sådan som är avsedd för flygplan. 
 
Motorbensin destilleras mellan 35 °C och 215 °C och används som bränsle för landbaserade 
motorer med gnisttändning. Motorbensin kan innehålla tillsatser, oxygenater och 
oktanförstärkare, inklusive blyblandningar t.ex. tetraetylbly eller tetrametylbly. 
 
Värmevärde:  44,8 TJ/1 000 t 

A.VI-05 Gasolja/dieselolja (eldningsoljedestillat) 

 
Olja som fås från den lägsta fraktionen vid atmosfärisk destillation av råolja. 
 
Gasolja/dieselolja omfattar tunga gasoljor som fås vid vakuumomdestillation av återstoden 
från den atmosfäriska destillationen. Gasolja/dieselolja destilleras mellan 200°C och 380°C, 
varav mindre än 65 volymprocent vid 250°C, inkl. förluster, och 80 procent eller mer vid 
350 °C. Flampunkten ligger alltid över 50 C och den relativa densiteten är högre än 0,81. 
Tungoljor som erhålls genom blandning klassificeras som gasoljor förutsatt att deras 
kinematiska viskositet inte överstiger 25 cSt vid 40 °C. 
 
Värmevärde:  43,3 TJ/1 000 t. 
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A.VI-06 Tung eldningsolja (återstod) 

Tjockolja som utgör återstoden från destillationen. 
 
Detta omfattar alla återstående brännoljor (däribland de som fås vid blandning). Viskositeten 
för tung eldningsolja är mer än 25 cSt vid 40 °C. Flampunkten ligger alltid över 50 °C och den 
relativa densiteten är högre än 0,90. 
 

A.VI-07 Gasol (LPG) 

Lätta kolväten från alkangruppen som uteslutande härrör från destillation av råolja. 
 
LPG utgörs av propan, butan eller en blandning av dessa två kolväten. De kan kondenseras 
vid lågt tryck (5–10 atm). I sitt flytande tillstånd och vid en temperatur på 38 °C har de ett 
relativt ångtryck som är mindre än eller lika med 24,5 bar. Den relativa densiteten ligger mellan 
0,50–0,58. 
 

A.VI-08 Stenkol 

Svart naturligt fossilt organiskt sediment med ett kalorimetriskt värmevärde på mer än 
23 860 kJ/kg (5 700 kcal/kg) i askfritt tillstånd och med den fukthalt som fås vid en temperatur 
på 30 °C och en relativ luftfuktighet på 96 % och en genomsnittlig diffus reflektans för vitrinit på 
minst 0,6. 
 

A.VI-09 Brunkol – lignit 

Ett icke-agglomererande kol med ett kalorimetriskt värmevärde på mindre än 23 860 kJ/kg 
(5 700 kcal/kg) vid ett tillstånd där det är fritt från våt aska och innehåller mer än 31 % flyktiga 
substanser då det är torrt och fritt från mineraler. 
 

A.VI-10 Elkraft 

Energi som produceras av vattenkraftverk, geotermiska kraftverk, kärnkraftverk och 
konventionella värmekraftverk, samt ur förnybara källor etc. förutom el som produceras av 
pumpstationer, mätt som energivärdet för elektricitet (3,6 TJ/GWh). 
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A.VII. OLYCKOR 

A.VII-01 Olycka 

Oönskad eller oavsiktlig plötslig händelse eller en särskild kedja av sådana händelser som 
leder till skadliga konsekvenser. 
 
Med järnvägsolyckor menas olyckor i vilka minst ett järnvägsfordon som rör sig är inblandat. 
Dessa delas in i följande kategorier: 
 
- Kollisioner 
- Urspårningar 
- Plankorsningsolyckor 
- Personolyckor orsakade av rullande materiel i rörelse 
- Bränder i rullande materiel 
- Övriga 
 
Per definition omfattas inte självmord eftersom de utgör en avsiktlig handling. 
Av detta skäl tas ingen hänsyn till dessa vare sig av UIC i sin statistik över järnvägsolyckor 
eller i någon internationell statistik över vägolyckor. På grund av deras betydelse för 
säkerheten inom järnvägssektorn och järnvägsdriften, bör statistik om självmord samlas in 
separat. Terroristattacker omfattas inte. 
 

A.VII-02 Självmord 

Avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden, enligt registrering och klassificering av 
behörig nationell myndighet. 
 

A.VII-03 Självmordsförsök 

Avsiktlig självdestruktiv handling som leder till allvarlig skada, men inte till döden, enligt 
registrering och klassificering av behörig nationell myndighet. 
 

A.VII-04 Betydande olycka 

Varje olycka som omfattar minst ett järnvägsfordon i rörelse och som leder till att minst en 
person dödas eller skadas allvarligt, eller till betydande skada på materiel, spår eller andra 
anläggningar eller miljön, eller omfattande trafikstörningar. Olyckor i verkstäder, lager och på 
bangårdar omfattas inte. 
 
Denna definition används av UIC. 
 

A.VII-05 Betydande skada på materiel, spår, andra anläggningar eller miljön 

Skada som överstiger ett internationellt överenskommet tröskelvärde. 
 
Tröskelvärdet för betydande skada, som har antagits av UIC (Union Internationale des 
Chemins de Fer), var 150 000 euro 2007. 
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A.VII-06 Omfattande trafikstörning 

Omfattande trafikstörning uppträder då tågtrafiken på minst en stambana stängs av i mer än 
sex timmar. 
 

A.VII-07 Olycka med personskador 

Varje olycka som omfattar minst ett järnvägsfordon i rörelse som leder till att minst en person 
dödas eller skadas. Olyckor i verkstäder, lager och på bangårdar omfattas inte. 
 
Denna definition omfattar olyckor med lindrigt skadade personer och liknar den som används i 
statistiken om vägolyckor. 

 

A.VII-08 Olycka med allvarlig personskada 

Varje olycka som omfattar minst ett järnvägsfordon i rörelse som leder till att minst en person 
dödas eller skadas allvarligt. Olyckor i verkstäder, lager och på bangårdar omfattas inte. 
 
Denna definition används normalt av UIC för järnvägsolyckor och omfattar inte olyckor med 
lindrigt skadade personer. Siffror som samlas in enligt denna definition kan inte jämföras direkt 
med antalet vägolyckor som omfattar olyckor med lindrigt skadade personer. 
 

A.VII-09 Omkommen person (avliden) 

Varje person som omedelbart avlidit eller avlider inom 30 dagar till följd av en olycka. 
 
Detta omfattar passagerare, anställda och andra specificerade eller ospecificerade personer 
som är inblandade i en järnvägsolycka med personskador. 
 

A.VII-10 Skadad person 

Svårt skadad person 
 
Varje skadad person som lagts in på sjukhus i mer än 24 timmar på grund av en olycka. 
 
Lindrigt skadad person 
 
Varje skadad person förutom personer som har omkommit eller är svårt skadade. 
 
Personer med lättare blessyrer, såsom mindre skärsår och blåmärken registreras normalt inte 
som skadade. 
 

A.VII-11 Kollisioner (tågkollisioner) inklusive kollisioner med hinder inom friprofilen 

Frontalkollisioner eller påkörningar bakifrån som omfattar två tåg eller en (sido)kollision mellan 
ett tåg och en del av ett annat tåg som inte går fritt från lastprofilen eller ett tåg som kolliderar 
med 
 
växlingsrörelser 
fasta föremål, såsom buffertbalkar 
föremål som befinner sig temporärt på eller nära spåret (utom i plankorsningar), såsom 
klippblock, jordskred, träd, delar av järnvägsfordon som har förlorats, vägfordon och maskiner 
eller utrustning för spårunderhåll. 
 

A.VII-12 Urspårning 

Varje gång då minst ett av tågets hjul lämnar spåren. 
 
Urspårningar som beror på kollisioner omfattas inte. Dessa klassificeras som kollisioner. 
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A.VII-13 Plankorsningsolyckor 

Varje olycka i plankorsningar som omfattar minst ett järnvägsfordon och ett eller flera korsande 
fordon, andra användare av vägen såsom gående eller andra föremål som befinner sig 
temporärt på eller nära spåret. 
 
- Plankorsning: Varje korsning i plan mellan väg och järnväg, som är godkänd av 

infrastrukturförvaltaren och öppen för användare av allmänna eller privata vägar. Passager 
mellan plattformar inom stationer omfattas inte. 

 
- Väg: När det gäller statistik om järnvägsolyckor: varje allmän eller privat väg, gata eller 

landsväg, inklusive trottoarer och cykelbanor. 
 

A.VII-14 Personolyckor orsakade av rullande materiel i rörelse 

Olyckor som drabbar en eller flera personer som antingen träffas av ett järnvägsfordon eller 
delar av det eller som träffas av ett föremål som sitter fast på eller som har lossnat från 
fordonet. Personer som ramlar av järnvägsfordon ingår, liksom personer som ramlar eller 
träffas av lösa föremål då de åker ombord på ett fordon. 
 

A.VII-15 Bränder i rullande materiel 

Bränder eller explosioner som inträffar i järnvägsfordon (inklusive deras last) då de förflyttar 
sig mellan avgångs- och bestämmelsestationen, inklusive då de står still på avgångsstationen, 
bestämmelsestationen eller mellanliggande hållplatser, liksom under rangeringsoperationer. 
 

A.VII-16 Personkategori i statistiken om järnvägsolyckor 

- Järnvägspassagerare: Varje person, exklusive tågpersonal, som reser med ett 
järnvägsfordon. 

 
När det gäller olycksstatistiken ingår passagerare som försöker stiga på/av ett tåg i 
rörelse. 

 
- Anställda (personal hos entreprenadföretag och egenföretagare ingår): Varje person 

vars anställning hör samman med en järnväg och är i tjänst på arbetet då olyckan inträffar. 
Detta omfattar tågpersonalen och personer som hanterar rullande materiel och 
infrastrukturanläggningar. 

 
- Användare av plankorsning: Personer som använder en plankorsning för att korsa 

järnvägsbanan med något transportmedel eller till fots. 
 
- Obehöriga på spårområdet: Varje person som befinner sig på spårområdet där sådan 

närvaro är förbjuden, förutom användare av plankorsning. 
 

A.VII-17 Olycka som omfattar transport av farligt gods 

Varje olycka eller tillbud som ska rapporteras i enlighet med avsnitt 1.8.5 i RID/ADR. 
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B.I. INFRASTRUKTUR 

B.I-01 Väg 

Samfärdselled (trafikerad väg) som är öppen för allmän trafik, främst för användning av 
vägmotorfordon som utnyttjar ett annat stabiliserat underlag än räls eller start- och 
landningsbanor. 
 
Belagda vägar och andra vägar med ett stabiliserat underlag, t.ex. grusvägar, ingår. Vägar 
omfattar även gator, broar, tunnlar, bärande konstruktioner, gatukorsningar, vägkorsningar och 
trafikplatser. Avgiftsbelagda vägar ingår också. Särskilt anlagda cykelvägar omfattas inte. 
 

B.I-02 Belagd väg 

Väg som är belagd med krossad sten (makadam) med kolvätebindemedel eller bituminösa 
ämnen, eller med betong eller kullersten. 
 

B.I-03 Obelagd väg 

Väg med ett stabiliserat underlag som inte är belagd med krossad sten med 
kolvätebindemedel eller bituminösa ämnen, eller med betong eller kullersten. 
 

B.I-04 Vägnät 

Alla vägar inom ett visst område. 
 
Vägnätet kan klassificeras enligt ytan, t.ex. 
 
a) belagda vägar 
b) obelagda vägar 
 

B.I-05 Vägkategori 

Vägar kategoriseras enligt tre internationellt jämförbara typer: 
 
a) Motorväg 
b) Väg i ett tättbebyggt område 
c) Annan väg (utanför tättbebyggt område) 
 

B.I-06 Motorväg 

Väg som är utformad och byggd särskilt för motortrafik, som inte betjänar fastigheter som 
gränsar till den och som 
 
a) är försedd, utom vid speciella platser eller tillfälligt, med fysiskt åtskilda körbanor för trafik i 
två riktningar, skilda från varandra genom en mittsträng som inte är avsedd för trafik, eller 
undantagsvis med andra medel, 
 
b) saknar korsningar i samma plan med annan väg, järnväg, spårvägslinje eller gångstig, 

 
c) är särskilt skyltad som en motorväg och är reserverad för särskilda kategorier av 
vägmotorfordon. 
  
Påfarter till och avfarter från motorväg ingår oavsett var skyltarna är placerade. 
 
Motorvägar i tätortsområden ingår också. 
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B.I-07 Motortrafikled 

Väg som är byggd särskilt för motortrafik, som inte betjänar fastigheter som gränsar till den 
och 
 
a) som normalt inte har fysiskt åtskilda körbanor för de två trafikriktningarna, 
b) som endast kan nås från trafikplatser eller kontrollerade vägkorsningar, 
c) som är särskilt skyltad som en motortrafikled och är reserverad för särskilda kategorier av 
vägmotorfordon, 
 
På vilken det är förbjudet att stanna och parkera. 
 
Påfarter och avfarter ingår oavsett var skyltarna är placerade. Motortrafikleder i 
tätortsområden ingår också. 
 

B.I-08 Väg i ett tättbebyggt område: tätortsväg 

Väg inom gränserna för ett tättbebyggt område med särskilt skyltade in- och utfarter. 
 
Vägar inom ett tättbebyggt område har ofta en maximal hastighetsbegränsning på omkring 
50 km/h. 
Motorvägar, motortrafikleder och andra vägar med högre hastighet som korsar det 
tättbebyggda området omfattas inte om de inte är skyltade som vägar inom tättbebyggt 
område. Gator ingår. 
 

B.I-09 Väg utanför ett tättbebyggt område 

Väg utanför gränserna för ett tättbebyggt område, som är ett område med särskilt skyltade in- 
och utfarter. 
 

B.I-10 Europaväg 

Det internationella Europavägnätet består av ett system av referensvägar som fastställts i den 
europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR), Genève 
den 15 november 1975, och senare ändringar. 
  
Referensvägar och mellanvägar (klass A-vägar) har tvåsiffriga nummer, anslutningsvägar 
(klass B-vägar) har tresiffriga nummer. 
 

B.I-11 Körbana 

en del av vägen som är avsedd för trafik med vägmotorfordon. De delar av vägen som bildar 
en vägkant för de undre eller övre skikten av en vägbeläggning utgör inte en del av körbanan. 
Dessa delar av vägen är inte heller avsedda för trafik med vägfordon som saknar egen 
framdrivning eller för uppställning av fordon, även om de vid fara temporärt kan trafikeras av 
motorfordon. Körbanans bredd mäts vinkelrätt mot vägens axel. 
 

B.I-12 Körfält 

Ett av de längsgående fält som en körbana är uppdelad i, oavsett om detta anges med hjälp 
av längsgående vägmarkeringar, som är tillräckligt brett för trafik med andra motorfordon än 
motorcyklar. 
 

B.I-13 Bussfält 

En del av en körbana som är avsedd för bussar och är skild från resten av körbanan genom 
längsgående vägmarkeringar. 
 
Taxibilar, och i vissa fall bilar med flera passagerare, kan också ha rätt att använda bussfältet. 
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B.I-14 Spårvägsbana 

En bana av skenor som endast är avsedd för trafik med spårvagnar. 
 
Detta omfattar både spårvägsbanor som är nedlagda i vägen och används av andra 
motordrivna vägfordon samt spårvägsbanor som löper fysiskt åtskilda från vägen. 

 

B.I-15 Cykelfält 

En del av en körbana som är avsedd för cyklar och är skild från resten av körbanan genom 
längsgående vägmarkeringar. 
 
Mopeder kan också ha rätt att använda cykelfältet. 
 

B.I-16 Cykelbana 

Fristående väg eller del av en väg som är avsedd för cyklar och är särskilt skyltad som sådan. 
En cykelbana är fysiskt åtskild från andra vägar eller andra delar av samma väg genom 
strukturella medel. 
 
Mopeder kan också ha rätt att använda cykelbanan. 
 

B.I-17 Väglängd 

Väglängden är avståndet mellan vägens start- och slutpunkt. 
 
Om körbanans längd är längre i en riktning jämfört med den andra, ska längden beräknas som 
summan av halva avståndet av körbanan i varje riktning från den första startpunkten till den 
sista slutpunkten. 

B.I-18 Tätortsområde 

Område inom den administrativa gränsen eller en uppsättning administrativa gränser för en 
kärnstad (bebyggelse). 
 
Tätortsområden kan klassificeras efter storlek enligt antalet invånare: 
 
a) 10 000 till 49 999 – litet 
b) 50 000 till 249 999 – medelstort 
c) 250 000 eller mer – stort 
 
Tätortsområden omfattar territoriella enheter med ett större antal invånare, varvid flertalet av 
dem, men inte nödvändigtvis alla, bor i tättbebyggda områden. I tättbebyggda områden, så 
som de definieras i B.I-05, kan byar och städer i landsbygdsområden ingå. 
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B.II. TRANSPORTMEDEL  

B.II.A FORDON 

B.II.A-01 Vägfordon 

Ett fordon försett med hjul som är avsett för användning på vägar. 
 

B.II.A-02 Vägfordonsbestånd 

Antal vägfordon som är registrerade vid ett visst datum i ett land och godkända för användning 
på allmänna vägar. 
 
Detta omfattar vägfordon som är undantagna från årliga skatter eller licensavgifter. Det 
omfattar också importerade begagnade fordon och andra vägfordon i enlighet med nationell 
praxis. Statistiken ska inte omfatta militärfordon. 
 

B.II.A-03 Nationellt vägfordon 

Ett vägfordon som är registrerat i det rapporterande landet och som är försett med landets 
registreringsskyltar eller har registrerats separat (spårvagnar, trådbussar osv.). 
 
Då registrering av ett vägfordon inte är tillämpligt i ett särskilt land är ett nationellt vägfordon 
ett fordon som ägs eller leasas av en person eller ett företag som betalar skatt i det landet. 

 

B.II.A-04 Utländskt vägfordon 

Ett vägfordon som är registrerat i ett annat land än det rapporterande landet och som är försett 
med det landets registreringsskyltar. 

 

B.II.A-05 Cykel 

Ett vägfordon som har två eller flera hjul och som i allmänhet drivs uteslutande med 
muskelkraften från personerna på fordonet, särskilt genom trampanordning, spak eller vev 
(t.ex. cyklar, trehjulingar, fyrhjulingar och invalidfordon). 
 
Cyklar med stödjande kraftenhet ingår. 

 

B.II.A-06 Vägmotorfordon 

Vägfordon försett med en motor som utgör det enda medlet för framdrivning och som normalt 
används för person- eller varutransport på väg eller för att på väg dra fordon som används för 
person- eller varutransport. 
 
Statistiken omfattar inte motorfordon som förflyttas på räls. 
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B.II.A-07 Vägfordon för persontransport 

Ett vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att transportera en eller flera 
personer. 
 
Fordon som är avsedda för både person- och varutransport bör klassificeras antingen som 
vägfordon för persontransport eller som vägfordon för varutransport, beroende på deras 
huvudsyfte. Detta bestäms antingen genom deras tekniska egenskaper eller efter kategori 
enligt skattebestämmelserna. 
 

B.II.A-08 Vägmotorfordon för persontransport 

Ett vägmotorfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att transportera en eller 
flera personer. 
 
Följande ingår: 
 
a) Motorcyklar 
b) Mopeder 
c) Personbilar 
d) Skåpbilar som i huvudsak är avsedda för och används till persontransport 
e) Taxibilar 
f) Hyrbilar 
g) Ambulanser 
h) Bussar, turistbussar och minibussar 
i) Spårvagnar 
j) Husbilar 
 
Lätta lastbilar, se definition i BII.A-22, omfattas inte. 

 

B.II.A-09 Moped 

Ett vägmotorfordon med två, tre eller fyra hjul som är utrustat med en motor som har en 
slagvolym på mindre än 50 kubikcentimeter och som har en maximal godkänd hastighet i 
enlighet med de nationella bestämmelserna. 
 
Registrerade och oregistrerade mopeder som används ingår, oberoende av om de har en 
registreringsskylt eller inte. I vissa länder registreras inte alla mopeder. 
 

B.II.A-10 Motorcykel 

Ett vägmotorfordon med två, tre eller fyra hjul med en massa utan last som inte överstiger 
400 kg. Alla sådana fordon med en slagvolym på 50 kubikcentimeter och däröver samt de 
med en slagvolym under 50 kubikcentimeter som inte uppfyller definitionen för moped, ingår. 
 

B.II.A-11 Personbil 

Vägmotorfordon, annat än moped eller motorcykel, som är avsett för persontransport och 
avsett för högst nio personer (inklusive föraren). 
 
Följande ingår:  
 
a) Personbilar 
b) Skåpbilar som i huvudsak är avsedda för och används till persontransport 
c) Taxibilar 
d) Hyrbilar 
e) Ambulanser 
f) Husbilar 
 



B. Vägtransport 
 

- 43 - 

Lätta lastbilar, se definition i B.II.A-22, liksom turistbussar och bussar, se definitionerna i 
B.II.A-15, och minibussar/minituristbussar, se definitionerna i B.II.A-17, omfattas inte. 
 
Termen ”personbil” omfattar mopedbilar (inget tillstånd krävs för att köra dem), taxibilar och 
hyrda personbilar, förutsatt att de har färre än tio säten. 
 

B.II.A-12 Taxibil 

Registrerad personbil som hyrs med förare utan någon fastställd färdrutt. 
 

Tillvägagångssätten för att hyra är normalt följande: 
 
a) Hejdande av en taxibil på gatan 
b) Avhämtning vid en särskilt fastställd taxihållplats 
c) Beställning av avhämtning via telefon 
 

B.II.A-13 Husvagn 

Ett vägfordon som är avsett för att användas som bostad och dras av ett motorfordon. 
 
En husvagn är främst avsedd för fritidsändamål. Den är inte avsedd för varu- eller 
persontransport. Tältvagnar med ett inbyggt tält omfattas inte. De betraktas som ledat fordon 
för varutransport. 
 

B.II.A-14 Turistbuss, minituristbuss, buss eller minibuss 

Vägmotorfordon för persontransport med mer än nio sittplatser (inklusive föraren). 
 
Statistiken omfattar också minibussar och minituristbussar som är avsedda för transport av 
mer än 9 personer (inkl. föraren). 
 

B.II.A-15 Buss 

Vägmotorfordon för persontransport som är avsett för att transportera mer än 24 personer 
(inklusive föraren) och som kan transportera såväl sittande som stående passagerare. 
 
Fordonen kan vara utformade med områden för stående passagerare, så att passagerarna 
kan förflytta sig ofta, eller för att medge transport av stående passagerare i gången. 
 

B.II.A-16 Turistbuss 

Vägmotorfordon för persontransport med sittplatser för mer än 24 personer (inklusive föraren) 
och som uteslutande är utformat för att transportera sittande passagerare. 
 

B.II.A-17 Minibuss/minituristbuss 

Vägmotorfordon för persontransport som är avsett för transport av 10–23 sittande eller 
stående personer (inklusive föraren). 
 
Fordonen kan vara utformade för att uteslutande transportera sittande passagerare eller för att 
transportera både sittande och stående passagerare. 

B.II.A-18 Trådbuss 

Vägfordon för persontransport med mer än nio sittplatser (inkl. föraren), som är kopplat till 
elektrisk ledning och inte är spårbundet. 
 
Denna term omfattar fordon som antingen kan användas som trådbussar eller bussar, om de 
har en motor som är oberoende av huvudströmförsörjningen. 
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B.II.A-19 Spårvagn 

Vägfordon för person- eller varutransport med sittplatser för mer än 9 personer (inklusive 
föraren) eller för varutransport, som är spårbundet och kopplat till elektriska ledare eller drivs 
av en dieselmotor. Spårvägen är i allmänhet integrerad i tätortsvägnätet. 
 

B.II.A-20 Persontransportförmåga för turistbussar, bussar och trådbussar 

Antal säten/sovplatser och ståplatser, inklusive förarens, som finns tillgängliga i fordonet då 
fordonet används för det som det huvudsakligen är avsett för. 
 
I tveksamma fall ska det högsta antalet tillgängliga säten/sovplatser rapporteras. 
 

B.II.A-21 Vägfordon för varutransport 

Ett vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport. 
 
Följande ingår: 
 
a) Lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är 
avsedda för varutransport, t.ex. skåpbilar och pickupbilar 
b) Tunga lastbilar med en totalvikt över 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är 
avsedda för varutransport 
c) Dragfordon 
d) Jordbrukstraktorer som är godkända för användning på allmänna vägar 

 

B.II.A-22 Lätt lastbil 

Vägfordon för varutransport med en totalvikt på högst 3 500 kg, som uteslutande eller 
huvudsakligen är avsett för varutransport. 
 
Skåpbilar som i huvudsak är avsedda för och används till varutransport, pickupbilar och små 
lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg ingår. 
 

B.II.A-23 Tung lastbil 

Vägfordon för varutransport med en totalvikt över 3 500 kg, som uteslutande eller 
huvudsakligen är avsett för varutransport. 
 

B.II.A-24 Typer av karosseri för vägfordon för varutransport 

Vägfordon för varutransport klassificeras efter typen av överbyggnad. 
 
Följande klassificering av typer av karosseri för vägfordon för varutransport ska rapporteras. 
 
1. Normalt flak 
 - täckt 
 - flak 
2. Tippflak 
3. Tank 
 - för fast bulkmaterial 
 - för flytande bulkmaterial 
4. Temperaturreglerat skåp 
5. Annat skåp 
6. Containersläpvagns- och växelflaksfordon 
7. Djurtransport 
8. Övriga 
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B.II.A-25 Vägmotorfordon för varutransport 

Varje enskilt vägmotorfordon som är avsett för varutransport (t.ex. lastbil), eller varje 
kombination av sammankopplade vägfordon som är avsett för varutransport (dvs. lastbil med 
släpvagn(ar) eller dragfordon med påhängsvagn och med/utan släpvagn). 
 

B.II.A-26 Lastbil 

Oledat vägfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport. 
 

B.II.A-27 Dragfordon 

Vägmotorfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att dra andra vägfordon 
som inte är motorfordon (huvudsakligen påhängsvagnar). 
 
Jordbrukstraktorer omfattas inte. 
 

B.II.A-28 Jordbrukstraktor 

Motorfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för jordbruksändamål oavsett om 
det får användas på allmänna vägar. 

B.II.A-29 Släpvagn 

Vägfordon för varutransport som är avsett att dras av ett vägmotorfordon. 
 
I denna kategori ingår inte jordbrukssläp eller husvagnar. 
 

B.II.A-30 Jordbrukssläp 

Släpvagn som uteslutande eller huvudsakligen är avsedd för jordbruksändamål och för att 
dras av en jordbrukstraktor, oavsett om den är godkänd för användning på allmänna vägar. 
 

B.II.A-31 Påhängsvagn 

Vägfordon för varutransport som saknar främre hjulaxlar och som är konstruerat så att en del 
av fordonet och en betydande del av dess last vilar på ett dragfordon. 
 

B.II.A-32 Ledat fordon 

Dragfordon till vilken en påhängsvagn är kopplad. 
 

B.II.A-33 Fordonståg 

Vägmotorfordon för varutransport till vilket en släpvagn är kopplad. 
 
Ett ledat fordon med en extra släpvagn ingår. 
 

B.II.A-34 Vägmotorfordon för särskilda ändamål 

Vägmotorfordon avsedda för andra ändamål än person- eller varutransport. 
 
I denna kategori ingår följande: 
a) Brandfordon 
b) Mobilkranar 
c) Vägvältar med egen framdrivning 
d) Bulldozrar med metallhjul eller band 
e) Fordon för att spela in film, radio- och tv-program 
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f) Bokbussar 
g) Bärgningsbilar för fordon som behöver repareras 
h) Andra vägmotorfordon för särskilda ändamål 
 

B.II.A-35 Maxlast 

Högsta lastvikt som tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat. 
 

B.II.A-36 Lastvolym 

Högsta volym som är tillgänglig i fordonet (t.ex. mätt i kubikmeter) för varutransport. 
 

B.II.A-37 Golvyta inuti fordonskarossen 

Största golvyta som är tillgänglig inuti fordonskarossen (t.ex. mätt i kvadratmeter) för 
varutransport. 
 

B.II.A-38 Totalvikt på fordon (tillåten totalvikt) 

Den sammanlagda vikten av fordonet (eller fordonskombinationen) inklusive dess last vid 
stillastående i körklart läge och av lasten som tillåts av den behöriga myndigheten i det land 
där fordonet är registrerat. 
 
I denna ingår förarens vikt och vikten av det största antalet personer som får transporteras. 
 

B.II.A-39 Vägfordonets ålder 

Tidrymden efter den första registreringen av vägfordonet, oavsett i vilket land registreringen 
har skett. 

 

B.II.A-40 Slagvolym 

Motorns slagvolym enligt intyg från den behöriga myndigheten i det land där fordonet är 
registrerat. 

 

B.II.A-41 Tjänstevikt 

Vikten av fordonet (eller fordonskombinationen) utan last vid stillastående i körklart läge som 
tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat. 
 
I tjänstevikten kan förarens och drivmedlets vikt ingå, beroende på nationell praxis. 

 

B.II.A-42 Drivmedel 

Den huvudsakliga typen av drivmedel som används av fordonet enligt intyg från den behöriga 
myndigheten i det land där fordonet är registrerat. 
 
För hybridfordon eller fordon som är anpassat för användning av mer än en typ av drivmedel 
(till exempel LPG och bensin, eller el och diesel osv.), bör huvudsakligt drivmedel, om möjligt, 
vara ett alternativt bränsle. 
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B.II.A-43 Alternativt bränsle 

Drivmedel av annan typ än konventionella bränslen, bensin och diesel. 
 
Alternativa bränslen omfattar elektricitet, LPG, naturgas (våtgas (NGL) eller komprimerad 
naturgas (CNG)), alkoholer, blandningar av alkoholer med andra bränslen, vätgas, biobränslen 
(såsom biodiesel) osv. (Denna förteckning är inte fullständig.) Alternativa bränslen omfattar 
inte oblyad bensin, reformulerad bensin eller citydiesel (lågt svavelinnehåll). 
 

B.II.A-44 Datum för den första registreringen av motorfordonet 

Datumet för den första registreringen av ett motorfordon är första gången fordonet registreras 
som nytt i ett vägtrafikregister, oavsett registrets nationalitet. 
 
Registreringsdatumet är det datum då registreringen gjordes hos vägtrafikregistret. 
Registreringen av ett importerat, begagnat fordon är inte någon förstagångsregistrering utan 
ska betraktas som en omregistrering. 
 



B. Vägtransport 
 

- 48 - 

B.II.B CONTAINRAR ETC. 

B.II.B-01 Lastenhet 

Container, växelflak. 
 
”Flak” (se B.II.B-09 nedan) som används för sjötransport betraktas som en särskild typ av 
container. 

 

B.II.B-02 Intermodal lastenhet (ILE) 

 
Container, växelflak eller påhängsvagn/vägmotorfordon för varutransport som lämpar sig för 
intermodal transport. 
 

B.II.B-03 Container 

Särskild behållare för transport av gods, förstärkt och stapelbar och som kan förflyttas 
horisontellt och vertikalt. En mer formell teknisk definition av en container är följande: 
 
Transportutrustningsenhet som 
 
a) är av varaktig art och följaktligen tillräckligt hållbar för att tåla upprepad användning, 
b) är utformad för att underlätta transport av gods med ett eller flera transportslag utan 

mellanliggande omlastning, 
c) är utrustad med anordningar som möjliggör enkel hantering, i synnerhet överflyttning från 

ett transportslag till ett annat, 
d) är utformad så att den lätt kan fyllas och tömmas, 
e) är stapelbar och 
f) har en invändig volym på 1 m3 eller mer. 
 
Växelflak omfattas inte. 
 
Även om flak inte har någon invändig volym och därför inte uppfyller kriterium f) ovan bör flak 
(se B.II.B-09 nedan) som används för sjötransport betraktas som en särskild typ av container 
och bör därför ingå här. 

 

B.II.B-04 Containerstorlekar 

 
De viktigaste containerstorlekarna är följande: 
 
a) 20-fots ISO-container (längd 20 fot och bredd 8 fot) 
b) 40-fots ISO-container (längd 40 fot och bredd 8 fot) 
c) ISO-containrar över 20 fots och under 40 fots längd 
ISO-containrar över 40 fots längd 
d) Super high cube-container (container som är högre och/eller längre) 
e) Flygcontainer (container som stämmer överens med standarderna som fastställts för 
lufttransport) 
 
Containrarna är normalt 8 fot höga men det finns även andra höjder. Med ”high cube-
container” menas en container med en höjd på 9,5 fot. Med ”super high cube-container” 
menas en container som överstiger ISO-dimensionerna. De omfattar containerlängder på 
45 fot, 48 fot och 53 fot. 
Containerstorlekar som klassificeras enligt punkt a till e kallas storcontainrar. 
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B.II.B-05 Containerns taravikt 

Taravikten för en container ingår i den totala vikten för godset som transporteras i containrar, 
även kallad godsets brutto-bruttovikt. Bruttovikten för godset som transporteras i containrar 
kan beräknas ur brutto-bruttovikten genom subtraktion av taravikten och tvärtom. Om 
information om taravikten saknas kan taravikten uppskattas med hjälp av medelvärdena 
nedan. 
 
Taravikten för en container kan uppskattas enligt följande: 
 

a) 20-fots ISO-container     2,3 ton 
b) 40-fots ISO-container     3,7 ton 
c) ISO-containrar över 20 fots och under 40 fots längd   3,0 ton 
d) ISO-container över 40 fots längd   4,7 ton 

 

B.II.B-06 Typer av containrar 

De viktigaste typerna av containrar enligt definitionerna i ISO-standardhandboken om 
fraktcontainrar är följande: 
 
1.  Styckegodscontainrar 

 
2.  Specialcontainrar 

- stängd, ventilerad container 
- container utan tak 
- flakbaserad container och containerflak med öppen sida 
- flakbaserad container och containerflak med öppen sida och fullständig överbyggnad 
- flakbaserad container och containerflak med öppen sida, ofullständig överbyggnad 
och fasta gavlar 
- flakbaserad container och containerflak med öppen sida, ofullständig överbyggnad 
och fällbara gavlar 
- containerflak 

 
3.  Särskilda lastcontainrar 

- termocontainer 
- isolerad container 
- kyl- och fryscontainer – (förbrukningsbart kylmedel) 
- mekaniskt kyld container 
- uppvärmd container 
- kyld och uppvärmd container 
- tankcontainer 
- torrbulkcontainer 
- namngiven lastcontainer (såsom bil-, djur-, osv.) 
- flygcontainer 

 

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

En statistisk enhet baserad på en ISO-container med en längd på 20 fot (6,10 m) som 
fungerar som ett standardiserat mått för containrar med olika kapaciteter och som används för 
att beskriva kapaciteterna för containerfartyg eller containerterminaler. En 20-fots ISO-
container är lika med 1 TEU. 

 
En 40-fots ISO-container är lika med 2 TEU. 
En container med en längd mellan 20 och 40 fot är lika med 1,50 TEU. 
En container med en längd över 40 fot är lika med 2,25 TEU. 
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B.II.B-08 Växelflak 

En frakttransporterande enhet som är optimerad för dimensionerna hos vägfordon och som är 
utrustad med hanteringsanordningar för överflyttning från ett transportslag till ett annat, 
normalt väg/järnväg. 
 
Sådana enheter var från början inte konstruerade för att staplas, då de är fullastade, eller för 
att lyftas ovanifrån. Detta klarar numera många enheter, dock inte i samma utsträckning som 
containrar. Den mest utmärkande egenskapen som skiljer dem från containrar är att de är 
optimerade för dimensionerna hos vägfordon. En sådan enhet skulle behöva ett UIC-
godkännande för att få användas på järnväg. Vissa växelflak är utrustade med fällbara ben 
som enheten står på när den inte befinner sig på ett fordon. 

B.II.B-09 Flak 

Ett lastbart flak utan någon form av överbyggnad men som har samma längd och bredd som 
botten på en container och som är utrustad med hörnfästen/förankringsfästen upptill och 
nedtill. 

 
Detta är en alternativ term som används för vissa typer av containrar för särskilda ändamål, 
nämligen containerflak och flakbaserade containrar med ofullständiga överbyggnader. 

 

B.II.B-10 Lastpall 

Upphöjd plattform avsedd för att underlätta vid lyftning och stapling av gods. 
 
Lastpallar är oftast av trä och har följande standardmått: 
1 000 mm x 1 200 mm (ISO) och 800 mm x 1 200 mm (CEN). 
 

B.II.B-11 Rullpall 

Liten, icke-stapelbar, vanligtvis lådformad enhet på hjul avsedd att underlätta vid lastning och 
lossning av gods. 
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B.III. FÖRETAG, EKONOMISKT RESULTAT OCH SYSSELSÄTTNING 

B.III-01 Transport för annans räkning 

 
Transport mot ersättning, av personer eller varor. 
 

B.III-02 Transport för egen räkning 

 
Transport som inte är för annans räkning. 
 
Sådan transport är ett företags förflyttning av sin egen personal eller sitt eget gods utan någon 
tillhörande finansiell transaktion. Även om enskilda personer kan utföra sådan transport ingår 
den inte här. 
 

B.III-03 Företag 

 
Institutionell enhet eller minsta kombination av institutionella enheter som omfattar och direkt 
eller indirekt styr alla nödvändiga funktioner för att utföra sin produktionsverksamhet. 
 
Kravet på ett företag är att det har en ägare eller ledning. Det kan dock vara av heterogen 
karaktär när det gäller den ekonomiska verksamheten eller lokaliseringen. 
 

B.III-04 Vägtransportföretag 

 
Företag som på en eller flera platser genomför verksamhet som syftar till att tillhandahålla 
vägtransporttjänster, som använder vägfordon och vars huvudsakliga verksamhet, enligt 
förädlingsvärdet, är vägtransport. 
 
Enligt näringsgrensindelningen omfattas följande undergrupper: 
 
Isic rev. 41: Huvudgrupp 49, grupp 492 – Annan landtransport 

− Undergrupp 4921 – Kollektivtrafik 
− Undergrupp 4922 – Annan landtransport av passagerare 
− Undergrupp 4923 – Vägtransport, godstrafik 

 
Nace rev. 22: Huvudgrupp 49, grupp 49.3 – Annan landtransport, passagerartrafik 

− Undergrupp 49.31 – Kollektivtrafik 
− Undergrupp 49.32 – Taxitrafik 
− Undergrupp 49.39 – Annan landtransport av passagerare 

 
Nace rev. 2: Huvudgrupp 49, grupp 49.4 – Vägtransport, godstrafik och flyttjänster 

− Undergrupp 49.41 – Vägtransport, godstrafik 
− Undergrupp 49.42 – Flyttjänster 

 
Även företag utan avlönade anställda ingår. Endast enheter som är verksamma i praktiken 
under referensperioden ska rapporteras. ”Vilande” enheter eller enheter som ännu inte har 
påbörjat sin verksamhet omfattas inte. 
 

                                                
1 Isic rev. 4 – Internationell standard för näringsgrensindelning, Förenta nationernas statistikavdelning. 
2 Nace rev. 2 – Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, EGT L 393, 30.12.2006, s 1. 
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B.III-05 Företag för persontransport på väg 

Vägtransportföretag som erbjuder och utför tjänster för transport av en eller flera personer 
(passagerare), exkl. föraren, och vars huvudsakliga verksamhet inom vägtransportområdet, 
enligt förädlingsvärdet, är persontransport på väg. 

 

B.III-06 Företag för varutransport på väg 

Vägtransportföretag som erbjuder och utför varutransporttjänster, vars huvudsakliga 
verksamhet inom vägtransportområdet, enligt förädlingsvärdet, är varutransport på väg. 
 

B.III-07 Företag för persontransport på tätortsväg 

Företag för persontransport på väg som utför linjetrafiktjänster eller icke-linjetrafiktjänster i 
tätorter, storstäder eller liknande inom gränserna för ett eller flera tättbebyggda områden och 
vars huvudsakliga verksamhet när det gäller persontransport på väg, enligt förädlingsvärdet, 
är persontransport på tätortsvägar. 
 

B.III-08 Offentligägt vägtransportföretag 

Vägtransportföretag som i huvudsak ägs (mer än 50 % av kapitalet) av staten eller offentliga 
myndigheter och deras företag. 
 

B.III-09 Sysselsatta 

Genomsnittligt antal personer som arbetar under en given period i ett vägtransportföretag (inkl. 
arbetande ägare, delägare som arbetar regelbundet i företaget och obetalda 
familjemedlemmar), samt personer som arbetar utanför företaget men som tillhör företaget och 
får betalt direkt av det. 
 
Sysselsättningen kan kategoriseras enligt följande: 
 
a) Förare 
b) Bilmekaniker 
c) Lagerarbetare 
d) Flottförvaltningspersonal 
e) Andra tjänstemän 
 

B.III-10 Omsättning 

Det totala belopp som vägtransportföretaget fakturerat under den period som granskas. Detta 
motsvarar marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man. I omsättningen 
ingår ”övriga rörelseintäkter” t.ex. intäkter från koncessioner, franchiseavtal, patent, 
varumärken och liknande värden. Omsättningen omfattar alla avgifter och skatter på de varor 
eller tjänster som företaget fakturerar, med undantag för mervärdesskatt som faktureras av 
företaget mot kund. Den omfattar också alla andra utgifter som förs vidare till kunden. Sänkta 
priser, avdrag och rabatter måste dras av, men inte kassarabatter. 

 

Omsättningen omfattar endast reguljär verksamhet och omfattar därför inte försäljning av 
anläggningstillgångar. Driftsstöd från offentliga myndigheter räknas inte heller in. 



B. Vägtransport 
 

- 53 - 

B.III-11 Investeringsutgifter för vägarna 

Utgifter för nybyggnad och utvidgning av existerande vägar, inkl. ombyggnad, renovering och 
större reparationer. 
 

B.III-12 Investeringsutgifter för vägfordonen 

Utgifter för inköp av vägfordon. 
 

B.III-13 Underhållsutgifter för vägarna 

Utgifter för att hålla vägarna i användbart skick. 
 
Detta omfattar underhåll av ytbeläggningen, lagning och löpande reparationer (arbete som hör 
samman med ojämnheter i körbanornas ytbeläggning, vägkanter osv.). 
 

B.III-14 Underhållsutgifter för vägfordonen 

Utgifter för att hålla vägfordonen i användbart skick. 
 



B. Vägtransport 
 

- 54 - 

B.IV. TRAFIK 

B.IV-01 Vägtrafik 

Varje förflyttning av ett vägfordon i ett visst vägnät. 
 
Då ett vägfordon transporteras på ett annat fordon räknas endast det transporterande 
fordonets förflyttning (aktivt transportmedel). 
 

B.IV-02 Vägtrafik på nationellt territorium 

Varje förflyttning av vägfordon inom ett nationellt territorium oavsett vilket land som dessa 
fordon är registrerade i. 
 

B.IV-03 Trafik med tomma vägfordon 

Varje förflyttning av ett vägfordon för vilket det transporterade godsets brutto-bruttovikt 
inklusive transportutrustning, såsom containrar, växelflak och lastpallar, är noll. Varje 
förflyttning av turistbussar, bussar, trådbussar och spårvagnar utan passagerare. 
 
Förflyttning av ett vägfordon som transporterar tom transportutrustning såsom containrar, 
växelflak och lastpallar betraktas inte som en tomkörning. 

 

B.IV-04 Trafik på tätortsvägar 

Trafik inom ett tätortsområde med vägfordon. 
 
Delar av en genomresa som omfattar en relativt kort sträcka via tätortsvägar räknas inte som 
tätortstrafik. 

 

B.IV-05 Vägtrafik inom tättbebyggt område. 

 
Trafik på vägar inom tättbebyggt område. 

 

B.IV-06 Vägfordonsresa 

Varje förflyttning av ett vägfordon från en specificerad utgångspunkt till en specificerad 
slutpunkt. 
 
En resa kan delas upp i ett antal avsnitt eller etapper. 
 

B.IV-07 Fordonskilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett vägmotorfordon en kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. Den omfattar förflyttning av 
tomma vägmotorfordon. Enheter som består av ett dragfordon och en påhängsvagn eller en 
lastbil och en släpvagn räknas som ett fordon. 
 
 

B.IV-08 Inresa för ett vägfordon i ett land 

Varje lastat eller tomt vägmotorfordon som kommer in i ett land via vägnätet. 
 
Om ett vägmotorfordon kommer in i landet med hjälp av ett annat transportmedel, anses 
endast det aktiva transportmedlet ha kommit in i landet. 
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B.IV-09 Utresa för ett vägfordon från ett land 

Varje lastat eller tomt vägmotorfordon som lämnar ett land via vägnätet. 
 
Om ett vägfordon lämnar landet med hjälp av ett annat transportmedel, anses endast det 
aktiva transportmedlet ha lämnat landet. 
 

B.IV-10 Transitering för vägfordon 

Varje lastat eller tomt vägmotorfordon som kommer in i och lämnar landet vid olika platser 
oavsett transportmedel, förutsatt att hela resan inom landet sker via vägnätet och att det inte 
sker någon lastning eller lossning i landet. 
 
Vägmotorfordon som lastas på/lossas från ett annat transportmedel vid landets gräns ingår. 
 

B.IV-11 Årsdygnstrafik 

 
Genomsnittligt fordonsflöde efter en särskild räknepunkt i vägnätet. 
 
Räkningen kan ske manuellt eller automatiskt, kontinuerligt eller under valda perioder. 
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B.V. TRANSPORTMÄTNING 

B.V-01 Vägtransport 

Förflyttning av varor och/eller passagerare med hjälp av ett vägfordon i ett bestämt vägnät. 
 
Då ett vägfordon transporteras på ett annat fordon räknas endast det transporterande 
fordonets förflyttning (aktivt transportmedel). 
 

B.V-02 Inrikes vägtransport 

Vägtransport mellan två platser (platsen för lastning/påstigning och platsen för 
lossning/avstigning) som båda är belägna i samma land oavsett vilket land som 
vägmotorfordonet är registrerat i. Denna transport kan omfatta transitering genom ett annat 
land. 
 
Frånkoppling av en släpvagn/påhängsvagn från ett vägmotorfordon och tillkoppling av en 
släpvagn/påhängsvagn på ett annat vägmotorfordon betraktas som lossning och lastning av 
varor från/på släpvagnen/påhängsvagnen. 
 

B.V-03 Cabotage på väg 

Vägtransport inom ett land som inte är registreringslandet, som sker med ett vägmotorfordon 
som är registrerat i det rapporterande landet. 
 

B.V-04 Internationell vägtransport 

Vägtransport mellan en plats för lastning/påstigning eller lossning/avstigning som är belägen i 
det rapporterande landet och en plats för lastning/påstigning eller lossning/avstigning som är 
belägen i ett annat land. 
 
Denna transport kan omfatta transitering genom ett eller flera ytterligare länder. 
 

B.V-05 Tredjelandstrafik på väg 

Vägtransport som sker med ett vägmotorfordon som är registrerat i ett land mellan en plats för 
lastning/påstigning i ett andra land och en plats för lossning/avstigning i ett tredje land. 
 
Denna transport kan omfatta transitering genom ett eller flera ytterligare länder. 
 

B.V-06 Transittransport via väg 

Vägtransport genom ett land mellan två platser (en plats för lastning och en för lossning) som 
båda är placerade i andra länder, förutsatt att hela resan inom landet sker på väg och att det 
inte förekommer någon lastning eller lossning i landet. 
 
Vägmotorfordon som lastas på/lossas från ett annat transportmedel vid landets gräns ingår. 

B.V-07 Transport på tätortsväg 

Transport på tätortsvägar eller spårvägar. 
 
Endast transport som huvudsakligen eller enbart sker på tätortsvägar betraktas som 
tätortstransport. 
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B.V-08 Passagerare (inkl. förare) 

Varje person som gör en resa med ett vägfordon. Förare av personbilar, förutom taxiförare, 
räknas som passagerare. Servicepersonal som tillhör bussar, turistbussar, trådbussar, 
spårvagnar och vägfordon för varutransport räknas inte som passagerare. 
 

B.V-09 Personkilometer (inkl. förare) 

Måttenhet som motsvarar vägtransport av en passagerare (inkl. förare) en kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den sträcka som passageraren faktiskt tillryggalägger. 
 

B.V-10 Vägresa för passagerare 

Kombinationen mellan platsen för påstigning och platsen för avstigning för passagerare som 
transporteras med ett vägfordon. 
 
Övergång av passagerare från ett fordon direkt till ett annat av samma typ, oavsett företag, 
betraktas inte som avstigning/påstigning. Om ett annat transportslag används vid bytet 
betraktas detta som avstigning från ett fordon följt av en efterföljande påstigning på ett annat 
fordon. 

 

B.V-11 Kollektivtrafik på väg 

Kollektivtrafik på väg omfattar persontransport via buss eller spårvagn i linjetrafik, oberoende 
av om den genomförs via ett offentligt eller privatägt företag. 

B.V-12 Vägresa för passagerare med kollektivtrafik på väg 

 
Kombinationen mellan platsen för påstigning och platsen för avstigning för passagerare som 
transporteras med buss eller spårvagn. 
 
Övergång av passagerare från ett fordon direkt till ett annat av samma typ, oavsett företag, 
betraktas inte som avstigning/påstigning. Om ett annat transportslag används vid bytet 
betraktas detta som avstigning från ett fordon följt av en efterföljande påstigning på ett annat 
fordon. 
 

B.V-13 Påstigande passagerare på ett vägfordon för kollektivtrafik 

Passagerare som stiger på ett vägfordon för att transporteras med det. 
 
Övergång av passagerare från ett fordon direkt till ett annat av samma typ, oavsett företag, 
ska om möjligt inte betraktas som avstigning/påstigning. Om ett annat transportslag används 
vid bytet betraktas detta som avstigning från ett fordon följt av en efterföljande påstigning på 
ett annat fordon. 
 

B.V-14 Avstigande passagerare från ett vägfordon för kollektivtrafik 

En passagerare som stiger av ett vägfordon som personen har transporterats med. 
 
Övergång av passagerare från ett fordon direkt till ett annat av samma typ, oavsett företag, 
ska om möjligt inte betraktas som avstigning/påstigning. Om ett annat transportslag används 
vid bytet betraktas detta som avstigning från ett fordon följt av en efterföljande påstigning på 
ett annat fordon. 
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B.V-15 Transportförbindelse för passagerare på väg 

Kombinationen mellan platsen för påstigning och platsen för avstigning för passagerare som 
transporteras på väg, oavsett vilken resväg som följs. 
 
Platserna definieras med hjälp av internationella klassificeringssystem såsom Nuts 
(Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter – Eurostat). 
 

B.V-16 Påstigningsplats 

Platsen som ska rapporteras är platsen där passageraren stiger på ett vägfordon för att 
transporteras med det. 
 
Övergång av passagerare från ett fordon direkt till ett annat av samma typ, oavsett företag, 
ska om möjligt inte betraktas som avstigning/påstigning. Om ett annat transportslag används 
vid bytet betraktas detta som avstigning från ett fordon följt av en efterföljande påstigning på 
ett annat fordon. 
 

B.V-17 Avstigningsplats 

Platsen som ska rapporteras är platsen där passageraren stiger av ett vägfordon efter att ha 
transporterats med det. 
 
Övergång av passagerare från ett fordon direkt till ett annat av samma typ, oavsett företag, 
ska om möjligt inte betraktas som avstigning/påstigning. Om ett annat transportslag används 
vid bytet betraktas detta som avstigning från ett fordon följt av en efterföljande påstigning på 
ett annat fordon. 

 

B.V-18 Gods som transporteras på väg 

Varje gods som förflyttas med vägfordon för varutransport. 
 
Detta omfattar allt emballage och all transportutrustning såsom containrar, växelflak eller 
lastpallar. 

 

B.V-19 Godsets brutto-bruttovikt 

Den totala vikten för det transporterade godset, allt emballage och taravikten på lastenheten 
(t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods). 

 

B.V-20 Godsets bruttovikt 

Den totala vikten för det transporterade godset, inklusive emballage men exklusive taravikten 
på lastenheten (t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods). 
 

B.V-21 Taravikt 

Vikten av en lastenhet (t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods) innan 
något gods har lastats. 

 

B.V-22 Tonkilometer för vägtransport 

Måttenhet som motsvarar vägtransport av ett ton gods en kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. 
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B.V-23 TEU-kilometer för vägtransport 

Måttenhet för containertransport som motsvarar vägtransport av en TEU en kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. 
 

B.V-24 Typer av transporterat gods 

Gods som transporteras kan klassificeras beroende på typ. 
 
Exempel på klassificeringssystem är NST 2007 (Varunomenklaturen för Europeiska 
gemenskapernas transportstatistik) som ersätter CSTE-nomenklaturen (varuklassificering som 
används för transportstatistik – Unece) och NST/R-nomenklaturen (den reviderade utgåvan av 
Varunomenklaturen för Europeiska gemenskapernas transportstatistik – Eurostat). 
 

B.V-25 Typer av transporterad last 

 
Gods som transporteras kan klassificeras enligt Uneces rekommendation nr 21 ”Codes for 
types of cargo, packages and packaging materials” (Koder för lasttyp, emballage och 
förpackningsmaterial), Genève, mars 1986. Lastklasserna är följande: 
 
- Flytande bulkgods 
- Fast bulkgods 
- Stora containrar 
- Andra containrar 
- Pallastat gods 
- Förslingat gods 
- Självgående mobila enheter 
- Andra mobila enheter 
- Andra lasttyper 
 

B.V-26 Farligt gods 

Klasserna för farligt gods som transporteras på väg är de som fastställts i den femtonde 
reviderade utgåvan av FN:s rekommendationer om farligt gods, Förenta nationerna, Genève 
2007. 
 
- Klass 1: Explosiva ämnen och föremål 
- Klass 2: Gaser 
- Klass 3:  Brandfarliga vätskor 

-  Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen, självantändande ämnen, ämnen som utvecklar 
brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

- Klass 5:  Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
- Klass 6:  Giftiga och smittförande ämnen 
- Klass 7:  Radioaktiva ämnen 
- Klass 8:  Frätande ämnen 
- Klass 9:  Övriga farliga ämnen och föremål 
 

B.V-27 Lastat gods 

Gods som är placerat på vägfordon och transporteras på väg. 
 
Omlastning av ett vägfordon för varutransport till ett annat eller byte av dragfordonet betraktas 
som lastning efter lossning. 



B. Vägtransport 
 

- 60 - 

B.V-28 Lossat gods 

Gods som lossas från ett vägfordon efter vägtransport. 
 
Omlastning av ett vägfordon för varutransport till ett annat eller byte av dragfordonet betraktas 
som lossning före omlastning. 
 

B.V-29 Gods som har lämnat landet via vägnätet (annat än gods i uteslutande transittrafik via 
vägnätet) 

Gods som har lastats på ett vägfordon i ett land, lämnat landet via vägtransport och lossats i 
ett annat land. 
 

B.V-30 Gods som har kommit in i landet via vägnätet (annat än gods i uteslutande transittrafik 
via vägnätet) 

Gods som har lastats på ett vägfordon i ett annat land, kommit in i landet via vägtransport och 
lossats där. 
 

B.V-31 Gods i uteslutande transittrafik via vägnätet 

Gods som kom in i landet via vägnätet och lämnade landet via vägnätet vid en annan plats än 
inreseplatsen, efter att det har transporterats genom landet i samma vägmotorfordon för 
varutransport. 
 
Omlastning från ett vägfordon för varutransport till ett annat eller byte av dragfordonet 
betraktas som lastning/lossning. 

B.V-32 Transportförbindelse för gods på väg 

Kombinationen av platsen för lastning och platsen för lossning av gods som transporteras på 
väg, oavsett vilken resväg som används. 
 
Platserna definieras med hjälp av internationella klassificeringssystem såsom Nuts 
(Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter – Eurostat). 
 

B.V-33 Lastningsplats 

Den plats där godset lastades på ett vägmotorfordon för varutransport eller där dragfordonet 
byttes. 
 

B.V-34 Lossningsplats 

Den plats där godset lossades från ett vägmotorfordon för varutransport eller där dragfordonet 
byttes. 
 

B.V-35 Användning av transportkapacitet 

Indikator för användningen av transportkapaciteten. 
 

Indikatorerna kan beräknas som den verkliga transporterade mängden gods eller passagerare 
i procent av fordonets kapacitet, mätt som vikt, volym, karossens yta eller det tillåtna antalet 
sittande eller stående passagerare (enligt definitionen i B.II.A-20, B.II.A-35 och B.II.A-36). 

 
Med hänsyn tagen till transportavståndet och en successiv lossning under en resa, kan en 
alternativ indikator beräknas som verkliga transportprestanda i procent av högsta möjliga 
transportprestanda för de verkliga resorna. 
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B.VI. ENERGIFÖRBRUKNING 

B.VI-01 Energiförbrukning för vägtransport 

Slutlig energi som förbrukas av vägmotorfordon. 
 
Energi som används för framdrivning av transportmedel och för lyftning med hjälp av inbyggda 
kranar, belysning, uppvärmning och andra typer av bekvämligheter i transportmedel ingår. 
Slutlig energi som förbrukas av tomma vägfordon ingår också. 
 

B.VI-02 Ton oljeekvivalenter (toe) 

Måttenhet för energiförbrukning: 1 toe = 0,041868 TJ. 
 
Omvandlingsfaktorerna som antagits av internationella energiorganet (IEA) för 1991 är 
följande: 
- Motorbensin 1,070 
- Gasolja/dieselolja 1,035 
- Tung eldningsolja 0,960 
- Gasol (LPG) 1,130 
- Naturgas  0,917 
  
Omvandlingsfaktorn som IEA använder för elektricitet är följande: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

B.VI-03 Joule 

Måttenhet för energiförbrukning: 
1 terajoule = 1012 Joule = 2,78 x 105 kWh 
1 terajoule = 23,88459 toe 
 

B.VI-04 Motorbensin (bensin) 

Lättolja för användning i förbränningsmotorer, förutom sådan som är avsedd för flygplan. 
 
Motorbensin destilleras mellan 35 °C och 215 °C och används som bränsle för landbaserade 
motorer med gnisttändning. Motorbensin kan innehålla tillsatser, oxygenater och 
oktanförstärkare, inklusive blyblandningar t.ex. tetraetylbly eller tetrametylbly. 

 
Värmevärde: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

B.VI-05 Gasolja/dieselolja (eldningsoljedestillat) 

Olja som fås från den lägsta fraktionen vid atmosfärisk destillation av råolja. 
 
Gasolja/dieselolja omfattar tunga gasoljor som fås vid vakuumomdestillation av återstoden 
från den atmosfäriska destillationen. Gasolja/dieselolja destilleras mellan 200 C och 380°C, 
varav mindre än 65 volymprocent vid 250 C, inkl. förluster, och 80 procent eller mer vid 
350 °C. Flampunkten ligger alltid över 50°C och den relativa densiteten är högre än 0,81. 
Tungoljor som erhålls genom blandning klassiiceras som gasoljor förutsatt att deras 
kinematiska viskositet inte överstiger 25 cSt vid 40 °C. 
 
Värmevärde: 43,3 TJ/1 000 t. 
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B.VI-06 Gasol (LPG) 

Lätta kolväten från alkangruppen som uteslutande härrör från destillation av råolja. 
 
LPG utgörs av propan, butan eller en blandning av dessa två kolväten. De kan kondenseras 
vid lågt tryck (5–10 atm). I sitt flytande tillstånd och vid en temperatur på 38 °C har de ett 
relativt ångtryck som är mindre än eller lika med 24,5 bar. Den relativa densiteten ligger 
mellan 0,50–0,58. 
 

B.VI-07 Våtgas (NGL) 

Flytande eller kondenserade kolväten som produceras vid tillverkning, rening och stabilisering 
av naturgas. Deras egenskaper varierar och sträcker sig från egenskaperna för etan, butan 
och propan till tungoljor. Våtgaserna destilleras tillsammans med råoljan i raffinaderierna, 
blandas med raffinerade petroleumprodukter eller används direkt beroende på deras 
egenskaper. 
 

B.VI-08 Elkraft 

Energi som produceras av vattenkraftverk, geotermiska kraftverk, kärnkraftverk och 
konventionella värmekraftverk, förutom el som produceras av pumpstationer, mätt som 
energivärdet för elektricitet (3,6 TJ/GWh). 
 
En pumpstation är ett kraftverk med en reservoar som fylls med hjälp av pumpar. 
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B.VII. OLYCKOR 

B.VII-01 Olycka med personskador 

Varje olycka där minst ett vägfordon i rörelse på en allmän väg eller enskild väg som 
allmänheten har tillträde till är inblandat, där minst en person skadas eller dödas. 
 
Ett självmord eller ett självmordsförsök är inte en olycka utan ett tillbud som orsakas av en 
avsiktlig självdestruktiv handling. Om ett självmord eller ett självmordsförsök leder till skador 
hos en annan väganvändare ska tillbudet betraktas som en olycka med personskada. 
 
Följande ingår: Kollisioner mellan vägfordon, mellan vägfordon och gående, mellan vägfordon 
och djur eller fasta hinder samt singelolyckor med vägfordon. Kollisioner mellan vägfordon och 
järnvägsfordon ingår. Kollisioner mellan flera fordon betraktas som en enda olycka förutsatt att 
kollisionerna som följer på varandra sker inom en mycket kort tidsperiod. Olyckor med 
personskador omfattar inte skador som endast leder till materiella skador. 
 
Terroristattacker omfattas inte. 
 

B.VII-02 Olycka med dödlig utgång 

Varje olycka med personskador som leder till att en person dör. 
 

B.VII-03 Olycka utan dödlig utgång 

Varje olycka med personskador som inte är en olycka med dödlig utgång. 
 

B.VII-04 Dödad eller skadad 

Varje person som dödas eller skadas till följd av en olycka med personskador. 
 

B.VII-05 Omkommen person 

Varje person som omedelbart avlidit eller avlider inom 30 dagar till följd av en olycka med 
personskador exklusive självmord. 
 
En omkommen person omfattas inte om den behöriga myndigheten anger att dödsorsaken är 
självmord, dvs. en avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden. För länder som inte 
tillämpar denna definition görs en uppskattning av omvandlingskoefficienter, så att jämförelser 
baserade på 30-dagarsdefinitionen kan göras. 
 

B.VII-06 Skadad person 

Varje person som inte avlidit omedelbart till följd av en olycka med personskador eller avlider 
inom 30 dagar, men som fått skador som normalt kräver medicinsk vård, exklusive 
självmordsförsök. 
 
Personer med lättare blessyrer, såsom mindre skärsår och blåmärken registreras normalt inte 
som skadade. 
 
En skadad person omfattas inte om den behöriga myndigheten anger att orsaken till skadan är 
ett självmordsförsök utfört av personen, dvs. en avsiktlig självdestruktiv handling som leder till 
personskador men inte till döden. 

 

B.VII-07 Svårt skadad person 

Varje skadad person som lagts in på sjukhus i mer än 24 timmar. 
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B.VII-08 Lindrigt skadad person 

Varje skadad person förutom personer som har omkommit eller är svårt skadade. 
 
Personer med lättare blessyrer, såsom mindre skärsår och blåmärken registreras normalt inte 
som skadade. 
 

B.VII-09 Förare inblandad i en olycka med personskador 

Varje person som är inblandad i en olycka med personskador som körde ett vägfordon vid 
tiden för olyckan. 

 

B.VII-10 Passagerare inblandad i en olycka med personskador 

Varje person som är inblandad i en olycka med personskador, som inte är förare, som satt i 
eller på ett vägfordon eller som var på väg att stiga i eller ur ett vägfordon. 
 

B.VII-11 Gående inblandad i en olycka med personskador 

Varje person som är inblandad i en olycka med personskador som inte är passagerare eller 
förare enligt beskrivningen ovan. 
 
Här ingår personer som befinner sig i eller personer som kör eller drar en barnvagn, rullstol 
eller annat litet fordon utan motor. Här ingår även personer som leder en cykel eller moped, 
som åker inlines, rullbräda, skidor eller använder liknande anordningar. 
 

B.VII-12 Olycka mellan vägfordon och gående 

Varje olycka med personskador som omfattar ett eller flera vägfordon och en eller flera 
gående. 
 
Här ingår olyckor oavsett om en gående var inblandad i det tidigare eller senare skedet av 
olyckan och oavsett om en gående skadades eller dödades på eller bredvid vägen. 
 

B.VII-13 Singelolycka på väg 

Varje olycka med personskador där endast ett vägfordon är inblandat. 
 
Här ingår olyckor med fordon som försöker undvika en kollision och girar av vägen eller 
olyckor som orsakas av kollisioner med hinder eller djur på vägen. Kollisioner med gående och 
uppställda fordon omfattas inte. 
 

B.VII-14 Vägolycka med flera fordon 

 
Varje olycka med personskador där två eller flera vägfordon är inblandade. 
 
Följande typer av olyckor anses vara olyckor med personskador där två eller fler vägfordon 
är inblandade: 
 
a) Upphinnandeolycka: Kollision med ett annat fordon, som använder samma körfält 

av en körbana och som rör sig i samma riktning, som saktar ned eller tillfälligt 
stannar. 

 
Kollisioner med uppställda fordon omfattas inte. 

 
b) Mötesolycka: Kollision med ett annat fordon som använder samma körfält av en 

körbana och som rör sig i motsatt riktning, som saktar ned eller tillfälligt stannar. 
 
Kollisioner med uppställda fordon omfattas inte. 
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c. Korsvägs- eller avsvängsolycka: Kollision med ett annat fordon som rör sig i en 
sidoriktning på grund av att det korsar, svänger av från eller in på en väg. 

 
Kollisioner med fordon som har stannat och väntar på att svänga som skulle kunna 
klassificeras enligt punkt a eller b ovan omfattas inte. 

 
d) Övriga kollisioner, däribland kollisioner med uppställda fordon: Kollision som 

sker när fordonen körs sida vid sida, vid omkörning eller körfältsbyte eller kollision 
med ett fordon som har ställts upp eller stannats vid kanten av en körbana, på 
vägrenen, markerade parkeringsfickor, gångbanor eller parkeringsplatser osv. 
 
I B-VII-14 (d) ingår alla kollisioner som inte omfattas av punkterna a, b och c ovan. 
Avgörande för klassificeringen av olyckor mellan fordon är den första kollisionen på 
körbanan eller den första mekaniska påverkan på fordonet. 

 

B.VII-15 Olycka med förare som rapporterats vara påverkade av alkohol, droger eller läkemedel 

Varje olycka med personskador där minst en förare har rapporterats vara påverkad av alkohol, 
droger eller läkemedel som försämrar körförmågan enligt de nationella bestämmelserna. 
 

B.VII-16 Dagsljus 

Enligt rapport från polis eller andra myndigheter. 
 

B.VII-17 Mörker 

Enligt rapport från polis eller andra myndigheter. 

B.VII-18 Gryning/skymning (eller uppgift saknas) 

Enligt rapport från polis eller andra myndigheter. 
 
En resterande kategori som omfattar fall där dagsljusförhållandena var mycket dåliga eller då 
ingen information om ljusförhållandena fanns tillgänglig. 
 

B.VII-19 Torr vägbana 

En vägbana som inte är täckt med vatten, snö, is eller andra ämnen. 
 

B.VII-20 Övrig vägbana 

Varje vägbana som inte är en torr vägbana. 
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C.I. INFRASTRUKTUR 

C.I-01 Vattenväg 

 
Flod, kanal, sjö eller övrigt vattenområde som på grund av naturliga eller konstgjorda 
egenskaper lämpar sig för sjöfart. 
 
Vattenvägar av maritim karaktär (vattenvägar som enligt det rapporterande landet betecknas 
som lämpliga för sjöfart främst med fartyg för inre sjöfart och havssjöfart) ingår. Vattenvägar 
omfattar även flodmynningar. Gränsen är den punkt som är närmast havet där flodbredden är 
både mindre än 3 km vid lågvatten och mindre än 5 km vid högvatten. 
 

C.I-02 Farbar inre vattenväg 

 
Ett vattenområde, som inte är del av havet, som på grund av naturliga eller konstgjorda 
egenskaper lämpar sig för sjöfart, i huvudsak med fartyg för inre sjöfart. Denna term omfattar 
farbara floder, sjöar, kanaler och flodmynningar. 
 
Flodernas och kanalernas längd mäts mitt i farledsrännan. Längden på sjöar och laguner mäts 
längs den kortast farbara rutten mellan de punkter, som transporten sker emellan, som ligger 
längst ifrån varandra. En vattenväg som utgör en gemensam gräns mellan två länder 
rapporteras av båda. 
 

C.I-03 Farbar flod 

Naturlig vattenväg som är öppen för sjöfart, oavsett om den har förbättrats för detta ändamål 
eller inte. 
 

C.I-05  Farbar sjö 

 
Naturligt vattenområde som är öppet för sjöfart. 
 
Laguner (bräckt vattenområde som är skilt från havet genom en kustbarriär) ingår. 
 

C.I-06 Farbar kanal 

Vattenväg som huvudsakligen är byggd för sjöfart. 
 

C.I-07 Farbart nät av inre vattenvägar 

Alla farbara inre vattenvägar som är öppna för allmän sjöfart inom ett visst område. 
 

C.I-08 Kategorier av farbara inre vattenvägar 

Med hänsyn tagen till Uneces/ECMT:s klassificering från 1992 av europeiska inre vattenvägar, 
kanaler, farbara floder och sjöar definieras de olika kategorierna enligt följande: 
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Efter de horisontala dimensionerna för fartyg och pråmsystem: 
 
Klass (längd/bredd) 
I till III  upp till 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 
VII  285/33–34,20 m och däröver 
 
I vissa fall kan ”fartygets lastkapacitet” användas för att klassificera farbara inre vattenvägar. 
 

C.I-09 Hamn 

En plats där fartyg kan lägga till och lasta eller lossa gods eller där passagerare kan gå iland 
eller tas ombord på fartyg, normalt direkt vid en kaj eller pir. 
 

C.I-10 Statistisk hamn 

En statistisk hamn består av en eller flera hamnar som normalt kontrolleras av en enskild 
hamnmyndighet, som kan registrera fartygs- och godsrörelser. 

 

C.I-11 UN/Locode 

En kod bestående av fem tecken där de första två tecknen är landskoden enligt ISO 3166 
medan de tre återstående härrör från rekommendation 16 från Unece i Genève, tillsammans 
med koder från Eurostat för hamnar som ännu inte ingår i FN-systemet. 
 

C.I-12 Kajlängder 

Total kajlängd i meter. 
 

C.I-13 Ro-ro-kajplats 

En plats där ett ro-ro-fartyg kan förtöja och lasta och lossa motorfordon och andra mobila ro-
ro-enheter via ramper från fartyget till kajen och tvärtom. 
 

C.I-14 Hamnkranar efter lyftkapacitet 

Antal kranar som finns tillgängliga i hamnarna efter lyftkapacitet. 
 
Möjliga klasser för lyftkapacitet är följande: 
 
a) 10 ton eller mindre 
b) Mer än 10 ton och upp till 20 ton 
c) Mer än 20 ton och upp till 40 ton 
d) Mer än 40 ton 

 

C.I-15 Hamnkranar efter typ 

Antal kranar som finns tillgängliga i hamnarna efter typ. 
 
a) Mobila containerkranar 
b) Övriga containerkranar 
c) Övriga kranar 
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C.I-16 Anslutningar till andra transportslag 

Tillgång och avstånd från hamnar till andra transportslag i km. 
 
a) Sjöfart 
b) Anslutning till järnväg för passagerare 
c) Anslutning till järnväg för gods 
d) Motorvägspåfart 
e) Flygplats 
 

C.I-17 Landningsbrygga 

En plats som uteslutande är avsedd för fartyg där passagerare kan gå iland eller stiga ombord, 
som inte är en del av en inlandshamn. 
 

C.I-18 Sluss 

En inhägnad i en inre vattenväg, med portar i varje ände, som gör det möjligt att höja eller 
sänka vattennivån så att fartyg kan passera. Lyftverk ingår. 
 
Ett lyftverk är en anordning som transporterar fartyg mellan vatten i två olika plan. 
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C.II. TRANSPORTMEDEL 

C.II.A FARTYG 

C.II.A-01 Fartyg för transport på inre vattenvägar 

En flytande farkost som är avsedd för transport av gods, allmän transport av passagerare eller 
som är särskilt utrustad för ett särskilt kommersiellt ändamål som i huvudsak seglar på inre 
vattenvägar eller på eller i nära anslutning till skyddade vatten eller inom områden som 
omfattas av hamnföreskrifter. 
 
Fartyg under reparation ingår. Fartyg som är lämpliga för inre sjöfart men som även är 
godkända för sjöfart till havs (fartyg för både havssjöfart och inre sjöfart) ingår. I denna 
kategori ingår inte följande: hamnfartyg, läktare och bogserfartyg som tillhör hamnarna, färjor, 
fiskefartyg, mudderverk, fartyg som utför hydrauliskt arbete och fartyg som uteslutande 
används för lagring, flytande verkstäder, husbåtar och fritidsbåtar. 
 

C.II.A-02 Nationellt fartyg för transport på inre vattenvägar 

Fartyg för transport på inre vattenvägar som är registrerat vid ett visst datum i det 
rapporterande landet. 
 
Då registrering av ett fartyg för transport på inre vattenvägar inte är tillämpligt i ett särskilt land 
är ett nationellt fartyg för transport på inre vattenvägar ett fartyg som ägs av ett företag som 
betalar bolagsskatt i det landet. 
 

C.II.A-03 Utländskt fartyg för transport på inre vattenvägar 

Fartyg för transport på inre vattenvägar som är registrerat vid ett visst datum i ett annat land 
än det rapporterande landet. 
 

C.II.A-04 Fartyg för sjöfart på inre vattenvägar och till havs 

Varje fartyg för transport på inre vattenvägar som även är avsett och godkänt för användning 
som havsgående fartyg. 
 

C.II.A-05 Fraktfartyg för transport på inre vattenvägar 

Ett fartyg med en lastkapacitet på minst 20 ton avsett för transport av gods på farbara inre 
vattenvägar. 
 

C.II.A-06 Passagerarfartyg för transport på inre vattenvägar 

Fartyg som är särskilt avsett för att transportera mer än 12 betalande passagerare på farbara 
inre vattenvägar. 
 

C.II.A-07 Containerfartyg för transport på inre vattenvägar 

Fartyg som genomgående är utrustat med fasta eller rörliga cellstyrskenor för transport av i 
huvudsak containrar. 
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C.II.A-08 Flotta för inre vattenvägar 

Antal fartyg som är registrerade för transport på inre vattenvägar vid ett visst datum i ett land 
och godkänt för användning på inre vattenvägar. 
 
Ändringar i flottan hänför sig till ändringar, sammanlagt eller för en viss fartygstyp, för flottan 
för inre vattenvägar i det rapporterande landet, som beror på nybyggnad, ändring av typ eller 
kapacitet, inköp eller försäljningar i utlandet, skrotning, haverier eller överföring till eller från 
fartygsregistret. 
 

C.II.A-09 Pråm med egen framdrivning 

Varje maskindrivet fraktfartyg för transport på inre vattenvägar, utöver tankpråmar med egen 
framdrivning. 
 
Släppråmar, skjutpråmar och skjutsläppråmar som har en hjälpmotor får endast rapporteras 
som släppråmar, skjutpråmar respektive skjutsläppråmar. Det faktum att en pråm med egen 
framdrivning kan användas för bogsering ändrar inte dess karaktär. 
 

C.II.A-10 Skjutpråm med egen framdrivning 

Pråm med egen framdrivning avsedd eller utrustad för att skjutbogsera skjutpråmar eller 
skjutsläppråmar. 
 

C.II.A-11 Vanlig pråm 

Fraktfartyg för transport på inre vattenvägar avsett att bogseras och som inte har ett eget 
medel för mekanisk framdrivning. 
 
Det faktum att en vanlig pråm är utrustad med en hjälpmotor ändrar inte dess karaktär. 
 

C.II.A-12 Skjutpråm 

Fraktfartyg för transport på inre vattenvägar avsett att skjutbogseras och som inte har ett eget 
medel för mekanisk framdrivning. 
 
Det faktum att en skjutpråm är utrustad med en hjälpmotor ändrar inte dess karaktär. 
 

C.II.A-13 Skjutsläppråm 

Fraktfartyg för transport på inre vattenvägar avsett att antingen skjutbogseras eller bogseras 
och som inte har ett eget medel för mekanisk framdrivning. 
 
Det faktum att en skjutsläppråm är utrustad med en hjälpmotor ändrar inte dess karaktär. 
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C.II.A-14 Tankpråm med egen framdrivning 

Pråm med egen framdrivning avsedd för bulktransport av vätskor eller gaser i fasta tankar. 
 
Tankpråmar för bulktransport av pulverformiga produkter såsom cement, mjöl, murbruk osv. 
omfattas inte och rapporteras tillsammans med pråmar med egen framdrivning. 
 

C.II.A-15 Skjuttankpråm med egen framdrivning 

Skjutpråm med egen framdrivning avsedd för bulktransport av vätskor eller gaser. 
 
Tankpråmar för bulktransport av pulverformiga produkter såsom cement, mjöl, murbruk osv. 
omfattas inte och rapporteras tillsammans med skjutpråmar med egen framdrivning. 
 

C.II.A-16 Vanlig tankpråm 

Vanlig pråm avsedd för bulktransport av vätskor eller gaser. 
 
Tankpråmar för bulktransport av pulverformiga produkter såsom cement, mjöl, murbruk osv. 
omfattas inte och ska rapporteras som vanliga pråmar. 

 

C.II.A-17 Skjuttankpråm 

Skjutpråm avsedd för bulktransport av vätskor eller gaser. 
 
Tankpråmar för bulktransport av pulverformiga produkter såsom cement, mjöl, murbruk osv. 
omfattas inte och ska rapporteras tillsammans med skjutpråmar. 
 

C.II.A-18 Skjutsläptankpråm 

Skjutsläppråm avsedd för bulktransport av vätskor eller gaser. 
 
Tankpråmar för bulktransport av pulverformiga produkter såsom cement, mjöl, murbruk osv. 
omfattas inte och ska rapporteras tillsammans med skjutsläppråmar. 

C.II.A-19 Andra fartyg för transport av gods 

Varje annat fraktfartyg för transport på inre vattenvägar som är avsett för transport av gods 
som inte omfattas av de föregående kategorierna. 
 

C.II.A-20 Bogserfartyg 

Maskindrivet fartyg som utvecklar minst 37 kW och är avsett för att bogsera vanliga pråmar, 
skjutsläppråmar och flottar, men inte för att transportera gods. 
 
Hamnbogserfartyg och havsgående bogserfartyg omfattas inte. 

C.II.A-21 Skjutbogserare 

Maskindrivet fartyg som utvecklar minst 37 kW och är avsett för att skjutbogsera skjutpråmar 
eller skjutsläppråmar, men inte för att transportera gods. 
 
Skjutbogserare som tillhör hamnarna omfattas inte. 
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C.II.A-22 Skjutbogserfartyg 

Maskindrivet fartyg som utvecklar minst 37 kW och är avsett för att bogsera vanliga pråmar, 
skjutsläppråmar eller flottar och för att skjuta på skjutpråmar och skjutsläppråmar, men inte för 
att transportera gods. 
 

C.II.A-23 Lastkapacitet för fraktfartyg för transport på inre vattenvägar 

 
Maximalt tillåten godsvikt, uttryckt i ton, som ett fartyg får transportera. 
 

C.II.A-24 Kapacitet för ett passagerarfartyg för transport på inre vattenvägar 

Maximalt tillåtet antal passagerare som ett fartyg får transportera. 
 

C.II.A-25 Effekt (kW) 

 
Mekanisk kraft som framdrivningsmaskineriet i ett fartyg utvecklar. 
 
Denna effekt ska anges i effektiva kilowatt (kraft som överförs till propellern): 
1 kW = 1,36 hk, 1 hk = 0,735 kW. 
 

C.II.A-26 Fartygets konstruktionsår 

Året för den ursprungliga konstruktionen av skrovet. 
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C.II.B CONTAINRAR ETC. 

C.II.B-01 Lastenhet 

Container, växelflak. 
 
”Flak” (se C.II.B-09 nedan) som används för sjötransport betraktas som en särskild typ av 
container. 

 

C.II.B-02 Intermodal lastenhet (ILE) 

Container, växelflak eller påhängsvagn/vägmotorfordon för varutransport som lämpar sig för 
intermodal transport. 
 

C.II.B-03 Container 

Särskild behållare för transport av gods, förstärkt och stapelbar och som kan förflyttas 
horisontellt och vertikalt. En mer formell teknisk definition av en container är följande: 
 
Transportutrustningsenhet som 
 
a) är av varaktig art och följaktligen tillräckligt hållbar för att tåla upprepad användning, 
b) är utformad för att underlätta transport av gods med ett eller flera transportslag utan 

mellanliggande omlastning, 
c) är utrustad med anordningar som möjliggör enkel hantering, i synnerhet överflyttning 

från ett transportslag till ett annat, 
d) är utformad så att den lätt kan fyllas och tömmas, 
e) är stapelbar och 
f) har en invändig volym på 1 m3 eller mer. 

 
Växelflak omfattas inte. 
 
Även om flak inte har någon invändig volym och därför inte uppfyller kriterium f) ovan bör flak 
(se C.II.B-09 nedan) som används för sjötransport betraktas som en särskild typ av container 
och bör därför ingå här. 
 

C.II.B-04 Containerstorlekar 

De viktigaste containerstorlekarna är följande: 
 
a) 20-fots ISO-container (längd 20 fot och bredd 8 fot) 
b) 40-fots ISO-container (längd 40 fot och bredd 8 fot) 
c) ISO-containrar över 20 fots och under 40 fots längd 
d) ISO-containrar över 40 fots längd 
e) Super high cube-container (container som är högre och/eller längre) 
f) Flygcontainer (container som stämmer överens med standarderna som fastställts för 
lufttransport) 
 
Containrarna är normalt 8 fot höga men det finns även andra höjder. Med ”high cube-
container” menas en container med en höjd på 9,5 fot. Med ”super high cube-container” 
menas en container som överstiger ISO-dimensionerna. De omfattar containerlängder på 
45 fot, 48 fot och 53 fot. 
Containerstorlekar som klassificeras enligt punkt a till e kallas storcontainrar. 
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C.II.B-05 Containerns taravikt 

 
Taravikten för en container ingår i den totala vikten för godset som transporteras i containrar, 
även kallad godsets brutto-bruttovikt. Bruttovikten för godset som transporteras i containrar 
kan beräknas ur brutto-bruttovikten genom subtraktion av taravikten och tvärtom. Om 
information om taravikten saknas kan taravikten uppskattas med hjälp av medelvärdena 
nedan. 
 
Taravikten för en container kan uppskattas enligt följande: 
 
20-fots ISO-container  2,3 ton 
40-fots ISO-container  3,7 ton 
ISO-containrar över 20 fots och under 40 fots längd  3,0 ton 
ISO-container över 40 fots längd 4,7 ton 

C.II.B-06 Typer av containrar 

De viktigaste typerna av containrar enligt definitionerna i ISO-standardhandboken om 
fraktcontainrar är följande: 
1. Styckegodscontainrar 
 
2.  Specialcontainrar 

− stängd, ventilerad container 
− container utan tak 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida och fullständig 

överbyggnad 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida, ofullständig överbyggnad 

och fasta gavlar. 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida, ofullständig överbyggnad 

och fällbara gavlar 
− containerflak 

 
3 Särskilda lastcontainrar 

− termocontainer 
− isolerad container 
− kyl- och fryscontainer – (förbrukningsbart kylmedel) 
− mekaniskt kyld container 
− uppvärmd container 
− kyld och uppvärmd container 
− tankcontainer 
− torrbulkcontainer 
− namngiven lastcontainer (såsom bil-, djur-, osv.) 

flygcontainer 
 

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

 
En statistisk enhet baserad på en ISO-container med en längd på 20 fot (6,10 m) som fungerar 
som ett standardiserat mått för containrar med olika kapaciteter och som används för att 
beskriva kapaciteterna för containerfartyg eller containerterminaler. En 20-fots ISO-container 
är lika med 1 TEU. 
 
En 40-fots ISO-container är lika med 2 TEU. 
En container med en längd mellan 20 och 40 fot är lika med 1,50 TEU. 
En container med en längd över 40 fot är lika med 2,25 TEU. 
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C.II.B-08 Växelflak 

En frakttransporterande enhet som är optimerad för dimensionerna hos vägfordon och som är 
utrustad med hanteringsanordningar för överflyttning från ett transportslag till ett annat, 
normalt väg/järnväg. 
 
Sådana enheter var från början inte konstruerade för att staplas, då de är fullastade, eller för 
att lyftas ovanifrån. Detta klarar numera många enheter, dock inte i samma utsträckning som 
containrar. Den mest utmärkande egenskapen som skiljer dem från containrar är att de är 
optimerade för dimensionerna hos vägfordon. En sådan enhet skulle behöva ett UIC-
godkännande för att få användas på järnväg. Vissa växelflak är utrustade med fällbara ben 
som enheten står på när den inte befinner sig på ett fordon. 
 

C.II.B-09 Flak 

Ett lastbart flak utan någon form av överbyggnad men som har samma längd och bredd som 
botten på en container och som är utrustad med hörnfästen/förankringsfästen upptill och 
nedtill. 
 
Detta är en alternativ term som används för vissa typer av containrar för särskilda ändamål, 
nämligen containerflak och flakbaserade containrar med ofullständiga överbyggnader. 
 

C.II.B-10 Lastpall 

Upphöjd plattform avsedd för att underlätta vid lyftning och stapling av gods. 
 
Lastpallar är oftast av trä och har följande standardmått: 
1 000 mm x 1 200 mm (ISO) och 800 mm x 1 200 mm (CEN). 
 

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

Utrustning på hjul som är avsedd för transport av gods, såsom lastbil, släpfordon eller 
påhängsvagn som kan köras eller dras ombord på ett fartyg eller ett tåg. 
 
Släpfordon som tillhör hamnarna eller fartygen omfattas av denna definition. 
 

C.II.B-12 Portalkran 

En lyftkran bestående av en horisontell bärbalk som vilar på pelare, som antingen är fast 
förankrade, körs i fasta spår eller på gummidäck med relativt begränsad manövrering. Lasten 
kan förflyttas horisontellt, vertikalt och i sidled. 
 
Sådana kranar grenslar normalt en väg/järnväg och/eller ett fartyg/en kaj.  
 

C.II.B-13 Grensletruck 

Ett gummidäckförsett traverslyftfordon för förflyttning eller stapling av containrar på en plan, 
förstärkt yta. 
 

C.II.B-14 Reachstacker 

Dragfordon med utrustning framtill för att lyfta, stapla eller förflytta intermodala lastenheter. 
 

C.II.B-15 Gaffeltruck 

Fordon som är utrustat med motordrivna horisontella gafflar som gör det möjligt att lyfta, 
förflytta eller stapla lastpallar, containrar eller växelflak. De två sista är normalt tomma. 
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C.II.B-16 Lastok 

Justerbart tillbehör till lyftutrustning som är avsett att anslutas till 
hörnfästena/förankringsfästena upptill på en intermodal lastenhet. 
 
Många lastok är även utrustade med griparmar som griper in i spåren på undersidan av en 
intermodal lastenhet. 
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C.III. FÖRETAG, EKONOMISKT RESULTAT OCH SYSSELSÄTTNING 

C.III-01 Företag 

Institutionell enhet eller minsta kombination av institutionella enheter som omfattar och direkt 
eller indirekt styr alla nödvändiga funktioner för att utföra sin produktionsverksamhet. 
 
Kravet på ett företag är att det har en ägare eller ledning. Det kan dock vara av heterogen 
karaktär när det gäller den ekonomiska verksamheten eller lokaliseringen. Även företag utan 
avlönade anställda ingår. Endast enheter som är verksamma i praktiken under 
referensperioden ska rapporteras. ”Vilande” enheter eller enheter som ännu inte har påbörjat 
sin verksamhet omfattas inte. 
 

C.III-02 Företag för transport på inre vattenväg 

Företag som på en eller flera platser genomför verksamhet som syftar till att tillhandahålla 
transporttjänster för inre vattenvägar genom användning av fartyg för transport på inre 
vattenvägar och vars huvudsakliga verksamhet, enligt förädlingsvärdet, är transport på inre 
vattenvägar och tjänster som hör samman med transport på inre vattenvägar. 
 
Enligt näringsgrensindelningen omfattas följande undergrupper: 
 

- Isic rev. 43: Undergrupp 5022 – Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik 
- Nace rev. 24: Undergrupp 50.40 – Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik 

 

C.III-03 Offentligägt företag för transport på inre vattenvägar 

Företag för transport på inre vattenvägar som i huvudsak ägs (mer än 50 % av kapitalet) av 
staten eller offentliga myndigheter och deras företag. 
 

C.III-04 Hamnföretag för inre vattenvägar 

Företag som på en eller flera platser genomför verksamhet som syftar till att tillhandahålla 
hamntjänster för inre vattenvägar och vars huvudsakliga verksamhet, enligt förädlingsvärdet, 
är hamntjänster för inre vattenvägar. Fritidshamnsanläggningar omfattas inte. 

 
Enligt näringsgrensindelningen omfattas följande undergrupper: 
 
Isic rev. 4:   5022 – Stödtjänster till sjötransport 
  5224 – Godshantering 
Nace rev. 2: 50.22 – Stödtjänster till sjötransport 
  52.24 – Godshantering 
Anmärkning: Isic 9329 och Nace 93.29 omfattar fritidshamnsanläggningar. 
 

C.III-05 Offentligägt hamnföretag för inre vattenvägar 

Ett hamnföretag som i huvudsak ägs (mer än 50 % av kapitalet) av staten eller offentliga 
myndigheter och deras företag. 
 

C.III-06 Sysselsatta 

Genomsnittligt antal personer som arbetar under en given period i ett företag för transport på 
inre vattenvägar (inkl. arbetande ägare, delägare som arbetar regelbundet i företaget och 
obetalda familjemedlemmar), samt personer som arbetar utanför företaget men som tillhör 
företaget och får betalt direkt av det. 
 

                                                
3 Isic rev. 4 – Internationell standard för näringsgrensindelning, Förenta nationernas statistikavdelning, Förenta nationernas statistikavdelning (utkast). 
4 Nace rev. 2 – Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen. EUT L 393, 30.12.2006. 
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C.III-07 Omsättning 

Det totala belopp som ett företag för transport på inre vattenvägar fakturerat under den period 
som granskas. Detta motsvarar marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje 
man. Omsättningen omfattar alla avgifter och skatter på de varor eller tjänster, som företaget 
fakturerar, med undantag för mervärdesskatt som faktureras av enheten mot kund. Den 
omfattar också alla andra utgifter som förs vidare till kunden. Sänkta priser, avdrag och 
rabatter samt värdet av återsända emballage måste dras av, men inte kassarabatter. 
 
Omsättningen omfattar endast reguljär verksamhet och omfattar därför inte försäljning av 
anläggningstillgångar. Driftsstöd från offentliga myndigheter räknas inte heller in. 
 

C.III-08 Investeringsutgifter för infrastrukturen 

Utgifter för nybyggnad och utvidgning av existerande infrastruktur, inklusive ombyggnad, 
renovering och större reparationer. 
 
Utgifter för slussar ingår. 
 

C.III-09 Investeringsutgifter för fartygen 

Utgifter för inköp av fartyg. 
 

C.III-10 Underhållsutgifter för infrastrukturen 

Utgifter för att hålla infrastrukturen i användbart skick. 
 
Utgifter för slussar ingår. 

C.III-11 Underhållsutgifter för fartygen 

Utgifter för att hålla fartygen i användbart skick. 
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C.IV. TRAFIK 
 

C.IV-01 Trafik på inre vattenvägar 

Varje förflyttning av ett fartyg för transport på inre vattenvägar i ett visst nät av inre 
vattenvägar. 
 
Då ett fartyg transporteras på ett annat fordon räknas endast det transporterande fordonets 
förflyttning (aktivt transportmedel). 

 

C.IV-02 Trafik på inre vattenvägar på nationellt territorium 

Varje förflyttning av ett fartyg för transport på inre vattenvägar inom ett nationellt territorium 
oavsett vilket land som fartyget är registrerat i. 
 

C.IV-03 Trafik på inre vattenvägar utan last 

Varje förflyttning av ett fraktfartyg för transport på inre vattenvägar för vilket brutto-bruttovikten 
för godset som transporteras inklusive vikten för transportutrustning såsom containrar, 
växelflak och lastpallar, är noll, samt varje förflyttning av ett passagerarfartyg för transport på 
inre vattenvägar utan passagerare. 
 
Förflyttningen av ett fartyg för transport på inre vattenvägar som transporterar tom 
transportutrustning såsom containrar, växelflak och lastpallar betraktas inte som en resa utan 
last. 
 

C.IV-04 Resa på inre vattenvägar 

Varje förflyttning av ett fartyg för transport på inre vattenvägar från en specificerad utgångsort 
till en specificerad bestämmelseort. 
 
En resa kan delas upp i en rad etapper eller avsnitt. 
 

C.IV-05 Fartygskilometer 

 
Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett fartyg för transport på inre vattenvägar en 
kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. Förflyttningar av tomma 
fartyg ingår. I en konvoj räknas varje enhet som ett fartyg. 
 

C.IV-06 Konvoj för inre vattenvägar 

Ett eller flera icke-maskindrivna fartyg för transport på inre vattenvägar som bogseras eller 
skjutbogseras av ett eller flera maskindrivna fartyg för transport på inre vattenvägar. 
 

C.IV-07 Konvojkilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av en konvoj en kilometer på en inre vattenväg. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. Förflyttningar av tomma 
enskilda fartyg eller konvojer ingår. 
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C.IV-08 Erbjuden tonkilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett ton, i ett fartyg för transport på inre vattenvägar 
som används till det som det huvudsakligen är avsett för, en kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. 

 

C.IV-09 Erbjuden platskilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av en plats, som finns tillgänglig i ett passagerarfartyg 
för transport på inre vattenvägar som används för det som det huvudsakligen är avsett för, en 
kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. 
 

C.IV-10 Inresa för ett fartyg för transport på inre vattenvägar 

Varje lastat eller tomt fartyg för transport på inre vattenvägar som har kommit in i landet via en 
inre vattenväg. 
 
Om ett fartyg för transport på inre vattenvägar kommer in i landet med hjälp av ett annat 
transportmedel, anses endast det aktiva transportmedlet ha kommit in i landet. 
 

C.IV-11 Utresa för ett fartyg för transport på inre vattenvägar 

Varje lastat eller tomt fartyg för transport på inre vattenvägar som lämnade landet via en inre 
vattenväg. 
 
Om ett fartyg för transport på inre vattenvägar lämnar landet med hjälp av ett annat 
transportmedel, anses endast det aktiva transportmedlet ha lämnat landet. 
 

C.IV-12 Transit för ett fartyg för transport på inre vattenvägar 

Varje lastat eller tomt fartyg för transport på inre vattenvägar som kommer in och lämnar 
landet vid olika platser oavsett transportmedel, förutsatt att hela resan inom landet sker via de 
inre vattenvägarna och att det inte sker någon lastning eller lossning i landet. 
 
Fartyg för transport på inre vattenvägar som lastas på/lossas från ett annat transportmedel vid 
landets gräns ingår. 
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C.V. TRANSPORTMÄTNING 

C.V-01 Transport på inre vattenväg 

Varje förflyttning av gods och/eller passagerare med hjälp av fartyg för transport på inre 
vattenvägar som sker helt eller delvis på farbara inre vattenvägar. 
 
Bränsle- och proviantförsörjning för fartyg i hamn omfattas inte. Då ett fartyg för transport på 
inre vattenvägar transporteras på ett annat fordon räknas endast det transporterande 
fordonets förflyttning (aktivt transportmedel). 
 

C.V-02 Inrikes transport på inre vattenvägar 

Varje förflyttning av gods och/eller passagerare med hjälp av fartyg för transport på inre 
vattenvägar mellan två platser (platsen för lastning/påstigning och platsen för 
lossning/avstigning) inom ett nationellt territorium oberoende av vilket land som fartyget för 
transport på inre vattenvägar är registrerat i. Den kan omfatta transitering genom ett andra 
land, för vilket denna transport måste rapporteras som transitering. 

 

C.V-03 Inlandsförflyttning 

Varje förflyttning av gods och/eller passagerare till och från inlandshamnar som är förbundna 
via vattenvägar som kan vara farbara genom två eller flera slussanläggningar. 
 

C.V-04 Cabotagetransport på inre vattenvägar 

Inrikes transport på inre vattenvägar som utförs av ett fartyg för transport på inre vattenvägar 
som är registrerat i ett annat land. 
 

C.V-05 Internationell transport på inre vattenvägar 

Transport på inre vattenvägar mellan två platser (platsen för lastning/ombordstigning och 
platsen för lossning/landstigning) som är belägna i två olika länder. Denna transport kan 
omfatta transitering genom ett eller flera ytterligare länder. För de senare länderna måste 
denna transport rapporteras som transitering. 
 

C.V-06 Tredjelandstrafik på inre vattenvägar 

Transport på inre vattenvägar som utförs av ett företag från ett land mellan en plats för 
lastning/påstigning i ett andra land och en plats för lossning/avstigning i ett tredje land. 
 
Denna transport kan omfatta transitering genom ett eller flera ytterligare länder. 
 

C.V-07 Transport på inre vattenvägar och till havs 

En transport som delvis sker på inre vattenvägar och delvis till havs, utan omlastning. Den kan 
ske med hjälp av fartyg för inre vattenvägar eller havsgående fartyg. 
 
Varje fartyg för transport på inre vattenvägar som utför sådan transport måste ha lämpligt 
tillstånd som tillåter att det används till havs. 
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C.V-08 Transittransport på inre vattenvägar 

Transport på inre vattenvägar genom ett land mellan två platser (platsen för 
lastning/påstigning och platsen för lossning/avstigning) som båda är placerade i andra länder, 
förutsatt att hela resan inom landet sker på inre vattenvägar och att det inte förekommer någon 
lastning/påstigning eller lossning/avstigning i landet. 
Fartyg för transport på inre vattenvägar som lastas på/lossas från ett annat transportmedel vid 
landets gräns ingår. 

 

C.V-09 Transport på inre vattenvägar inom tätortsområde 

Transport som sker på inre vattenvägar som är belägna inom gränserna för ett tätortsområde. 
 
Endast transport som sker huvudsakligen eller uteslutande på inre vattenvägar som är 
belägna inom gränserna för ett tättbebyggt område räknas som tätortstransport. 
 

C.V-10 Passagerare på inre vattenväg 

Varje person som gör en resa ombord på ett fartyg för transport på inre vattenvägar. 
Servicepersonal som tillhör fartyg för transport på inre vattenvägar räknas inte som 
passagerare. 
 

C.V-11 Passagerarkilometer för inre vattenvägar 

Måttenhet som motsvarar transport av en passagerare på inre vattenvägar en kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är den sträcka som passageraren faktiskt tillryggalägger. 
 

C.V-12 Ombordstigande passagerare på inre vattenväg 

Passagerare som går ombord på ett fartyg för transport på inre vattenvägar för att 
transporteras med det. 
 
Ett byte från ett fartyg för transport på inre vattenvägar till ett annat betraktas som 
ombordstigning efter landstigning. 
 

C.V-13 Landstigande passagerare på inre vattenväg 

En passagerare som stiger iland från ett fartyg för transport på inre vattenvägar som personen 
har transporterats med. 
 
Ett byte mellan ett fartyg för transport på inre vattenvägar till ett annat betraktas som 
landstigning före ny ombordstigning. 
 

C.V-14 Transportförbindelse för passagerare via inre vattenvägar 

Kombinationen mellan platsen för ombordstigning och platsen för landstigning för passagerare 
som transporteras på inre vattenvägar, oavsett vilken resväg som följs. 
 
Platserna definieras med hjälp av internationella klassificeringssystem såsom Nuts 
(Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter – Eurostat). 
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C.V-15 Påstigningsplats 

Platsen som ska rapporteras är platsen där passageraren stiger ombord på ett fartyg för 
transport på inre vattenvägar för att transporteras med det. 
 
Ett byte från ett fartyg för transport på inre vattenvägar till ett annat betraktas som 
ombordstigning efter landstigning. 
 

C.V-16 Landstigningsplats 

Platsen som ska rapporteras är platsen där passageraren stiger iland från ett fartyg för 
transport på inre vattenvägar efter att ha transporterats med det. 
 
Ett byte mellan ett fartyg för transport på inre vattenvägar till ett annat betraktas som 
landstigning före ny ombordstigning. 
 

C.V-17 Gods som transporteras på inre vattenvägar 

Varje gods som transporteras med ett fraktfartyg för transport på inre vattenvägar. 
 

Detta omfattar allt emballage och all transportutrustning såsom containrar, växelflak eller 
lastpallar. 

 

C.V-18 Godsets brutto-bruttovikt 

Den totala vikten för det transporterade godset, allt emballage och taravikten på lastenheten 
(t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods samt vägfordon för 
varutransporter, vagnar eller pråmar som transporteras av fartyget). 
 

C.V-19 Godsets bruttovikt 

Den totala vikten för det transporterade godset, inklusive emballage men exklusive taravikten 
på lastenheten (t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods, samt 
vägfordon för varutransporter som transporteras av fartyget). 
 

C.V-20 Taravikt 

Vikten för en lastenhet (t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods, samt 
vägfordon för varutransport, som transporteras av fartyget) innan något gods har lastats. 
 

C.V-21 Tonkilometer för inre vattenvägar 

Måttenhet som motsvarar transport av ett ton gods på inre vattenvägar en kilometer. 
 
Sträckan som ska beaktas är sträckan som sker i det rapporterande landet. 
 

C.V-22 TEU-km på inre vattenvägar 

Måttenhet för godstransport via containrar som motsvarar transport av en TEU en kilometer. 
 
Vid rapportering av TEU-km ska endast den sträcka som tillryggaläggs på farbara inre 
vattenvägar i det rapporterade landet beaktas. 
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C.V-23 Typer av gods som transporteras på inre vattenvägar 

Gods som transporteras kan klassificeras enligt typ. 
 
Exempel på klassificeringssystem är NST 2007 (Varunomenklaturen för Europeiska 
gemenskapernas transportstatistik) som ersätter CSTE-nomenklaturen (varuklassificering som 
används för transportstatistik – Unece) och NST/R-nomenklaturen (den reviderade utgåvan av 
Varunomenklaturen för Europeiska gemenskapernas transportstatistik – Eurostat). 

 

C.V-24 Farligt gods 

Klasserna för farligt gods som transporteras på inre vattenvägar är de som fastställts i den 
femtonde reviderade utgåvan av FN:s rekommendationer om farligt gods, Förenta nationerna, 
Genève 2007. 
 
- Klass 1: Explosiva ämnen och föremål 
- Klass 2: Gaser 
- Klass 3:  Brandfarliga vätskor 
- Klass 4:  Brandfarliga fasta ämnen, självantändande ämnen, ämnen som utvecklar 

brandfarlig gas vid kontakt med vatten 
- Klass 5:  Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
- Klass 6:  Giftiga och smittförande ämnen 
- Klass 7:  Radioaktiva ämnen 
- Klass 8:  Frätande ämnen 
- Klass 9:  Övriga farliga ämnen och föremål 

 

C.V-25 Lastat gods 

Gods som placerats på ett fartyg för transport på inre vattenvägar och som transporteras via 
de inre vattenvägarna. 
 
Omlastning från ett fartyg för transport på inre vattenvägar till ett annat betraktas som lastning 
efter lossning. Det samma gäller byte av skjutbogserfartyg eller bogserfartyg. 
 

C.V-26 Lossat gods 

Gods som lossas från ett fartyg för transport på inre vattenvägar efter transport på inre 
vattenvägar. 
 
Omlastning från ett fartyg för transport på inre vattenvägar till ett annat betraktas som lossning 
före omlastning. Det samma gäller byte av skjutbogserfartyg eller bogserfartyg. 
 

C.V-27 Transportförbindelse för gods via inre vattenvägar 

Kombinationen av platsen för lastning och platsen för lossning av godset som transporteras 
via inre vattenvägar oavsett vilken resväg som används. 
 
Platserna definieras med hjälp av internationella klassificeringssystem såsom Nuts 
(Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter – Eurostat). 
 

C.V-28 Lastningsplats 

Den plats där godset lastades på ett fraktfartyg för transport på inre vattenvägar eller där byte 
av skjutbogserfartyg och bogserfartyg har skett. 
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C.V-29 Lossningsplats 

Den plats där godset lossades från ett fraktfartyg för transport på inre vattenvägar eller där 
byte av skjutbogserfartyg och bogserfartyg har skett. 
 

C.V-30 Land/region för lastning/påstigning 

Det land eller region av hamnar där det transporterade godset lastas eller passagerare stiger 
ombord på ett fartyg. 

 

C.V-31 Land/region för lossning/avstigning 

Det land eller region av hamnar där det transporterade godset lossas eller passagerare stiger 
av ett fartyg. 
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C.VI. ENERGIFÖRBRUKNING 

C.VI-01 Energiförbrukning vid transport på inre vattenvägar 

Slutlig energiförbrukning för fartyg för transport på inre vattenvägar. 
 
Detta omfattar den slutliga energiförbrukningen för tomma fartyg för transport på inre 
vattenvägar. 
 

C.VI-02 Ton oljeekvivalenter (toe) 

Måttenhet för energiförbrukning: 1 toe = 0,041868 TJ. 
 
Omvandlingsfaktorerna som antagits av internationella energiorganet (IEA) för 1991 är 
följande: 
 
- Motorbensin  1,070 
- Gasolja/dieselolja  1,035 
- Tung eldningsolja  0,960 
- Gasol (LPG)  1,130 
- Naturgas   0,917 

 
Omvandlingsfaktorn som IEA använder för elektricitet är följande: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 

C.VI-03 Joule 

Måttenhet för energiförbrukning: 
1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 terajoule = 23,88459 toe 
 

C.VI-04 Motorbensin (bensin) 

Lättolja för användning i förbränningsmotorer, förutom sådan som är avsedd för flygplan. 
 
Motorbensin destilleras mellan 35 °C och 215 °C och används som bränsle för landbaserade 
motorer med gnisttändning. Motorbensin kan innehålla tillsatser, oxygenater och 
oktanförstärkare, inklusive blyblandningar t.ex. tetraetylbly eller tetrametylbly. 
 
Värmevärde: 44,8 TJ/1 000 t 

C.VI-05 Gasolja/dieselolja (eldningsoljedestillat) 

Olja som fås från den lägsta fraktionen vid atmosfärisk destillation av råolja. 
 
Gasolja/dieselolja omfattar tunga gasoljor som fås vid vakuumomdestillation av återstoden från 
den atmosfäriska destillationen. Gasolja/dieselolja destilleras mellan 200 °C och 380 °C, varav 
mindre än 65 volymprocent vid 250 °C, inkl. förluster, och 80 procent eller mer vid 350 °C. 
Flampunkten ligger alltid över 50 °C och den relativa densiteten är högre än 0,81. Tungoljor 
som erhålls genom blandning klassificeras som gasoljor förutsatt att deras kinematiska 
viskositet inte överstiger 25 cSt vid 40 °C. 
Värmevärde: 43,3 TJ/1 000 t. 
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C.VII. OLYCKOR PÅ INRE VATTENVÄGAR 
 

C.VII-01 Olycka 

Oönskad eller oavsiktlig plötslig händelse eller en särskild kedja av sådana händelser som 
leder till skadliga konsekvenser. 
 

C.VII-02 Olycka på inre vattenvägar 

En olycka på inre vattenvägar är en särskild, identifierbar, oväntad, onormal och oavsiktlig 
extern händelse som orsakas av, eller i samband med, användningen av ett fartyg för inre 
vattenvägar som leder till en olycka eller ett tillbud med ett fartyg för inre vattenvägar som sker 
vid en särskild tid och på en särskild plats, utan någon uppenbar orsak men med en påtaglig 
effekt. 
 
Per definition omfattas inte självmord eftersom de utgör en avsiktlig handling. Av detta skäl tas 
ingen hänsyn till dessa vare sig av UIC i sin statistik över järnvägsolyckor eller i någon 
internationell statistik över vägolyckor. 
På grund av dess betydelse ska självmordsstatistik samlas in separat. Terroristattacker och 
brottsliga gärningar omfattas inte. 
 

C.VII-03 Olycka med personskador 

Varje olycka som omfattar minst ett fartyg för transport på inre vattenvägar i rörelse på en inre 
vattenväg som leder till minst en skadad eller omkommen person. 
 
Ett självmord eller ett självmordsförsök är inte en olycka utan ett tillbud som orsakas av en 
avsiktlig självdestruktiv handling. Om ett självmord eller ett självmordsförsök leder till skador 
hos en annan på ett fartyg för transport på inre vattenvägar ska tillbudet betraktas som en 
olycka med personskada. 
 
 Olyckor med personskador omfattar inte olyckor med endast materiella skador. 
 

C.VII-04 Olycka med dödlig utgång 

Varje olycka med personskador som leder till att en person dör. 
 

C.VII-05 Olycka utan dödlig utgång 

 
Varje olycka med personskador som inte är en olycka med dödlig utgång. 
 

C.VII-06 Omkommen person 

Varje person som omedelbart avlidit eller avlider inom 30 dagar till följd av en olycka med 
personskador exklusive självmord. 
 
En omkommen person omfattas inte om den behöriga myndigheten anger att dödsorsaken är 
självmord, dvs. en avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden. 
För länder som inte tillämpar denna definition görs en uppskattning av 
omvandlingskoefficienter, så att jämförelser baserade på 30-dagarsdefinitionen kan göras. 
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C.VII-07 Skadad person 

Varje person som inte avlidit omedelbart till följd av en olycka med personskador eller avlider 
inom 30 dagar, men som fått skador som normalt kräver medicinsk vård, exklusive 
självmordsförsök. 
 
Personer med lättare blessyrer, såsom mindre skärsår och blåmärken registreras normalt inte 
som skadade. 
 
En skadad person omfattas inte om den behöriga myndigheten anger att orsaken till skadan är 
ett självmordsförsök, dvs. en avsiktlig självdestruktiv handling som leder till personskador men 
inte till döden. 
 

C.VII-08 Allvarlig skada 

En skada som en person drabbas av i en olycka som leder till förlust av arbetsförmåga i mer 
än 72 timmar med början inom sju dagar från datumet för skadan. 
 

C.VII-09 Svårt skadad person 

 
Varje skadad person som lagts in på sjukhus i mer än 24 timmar. 
 

C.VII-10 Lindrigt skadad person 

 
Varje skadad person förutom personer som är svårt skadade. 
 
Personer med lättare blessyrer, såsom mindre skärsår och blåmärken registreras normalt inte 
som skadade. 
 

C.VII-11 Olycka på inre vattenväg  

En händelse som har lett till något av följande: 
 
1. Dödsfall eller allvarlig skada för en person som orsakades av eller i samband med 

användningen av ett fartyg för transport på inre vattenvägar. 
2. Förlust av en person från ett fartyg för transport på inre vattenvägar som orsakades av 

eller i samband med användningen av ett fartyg för transport på inre vattenvägar. 
3. Förlust, förmodad förlust eller övergivande av ett fartyg för transport på inre vattenvägar. 
4. Materiell skada på ett fartyg för transport på inre vattenvägar. 
5. Strandning eller urståndsättning av ett fartyg för transport på inre vattenvägar eller ett 

fartyg för transport på inre vattenvägar som är inblandat i en kollision. 
6. Materiell skada som orsakas av eller i samband med användningen av ett fartyg för 

transport på inre vattenvägar. 
7. Skada på miljön som beror på skadan hos ett eller flera fartyg för transport på inre 

vattenvägar som orsakas av eller i samband med användningen av ett eller flera fartyg för 
transport på inre vattenvägar. 
 

 

C.VII-12 Mycket allvarlig olycka 

En olycka med ett fartyg för transport på inre vattenvägar som omfattar total förlust av fartyget, 
förlust av liv eller svår förorening. 
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C.VII-13 Allvarlig olycka 

En olycka som inte anses utgöra en mycket allvarlig olycka och som omfattar 
 
− brand, explosion, grundkänning, kontakt, skada på grund av hårt väder, skada på grund av 

is, spricka i skrov eller misstänkt fel på skrovet etc. som leder till 
− skada på konstruktionen som gör fartyget för transport på inre vattenvägar 

manöverodugligt, såsom inträngning i skrovet under vattenlinjen, att huvudmotorerna 
stannar, omfattande skada på bostadsutrymmen etc. eller 

− miljöförstöring (oberoende av mängden) och/eller 
− haveri som kräver bogsering eller bankkrediter. 
 

C.VII-14 Tillbud på inre vattenväg 

En tilldragelse eller händelse som orsakas av eller i samband med användningen av ett fartyg 
för transport på inre vattenvägar vid vilken fartyget för transport på inre vattenvägar eller 
någon person hotas, eller vilket kan leda till allvarlig skada på fartyget för transport på inre 
vattenvägar eller dess struktur eller att miljön skadas. 
 

C.VII-15 Orsaker till en olycka på inre vattenvägar 

Handlingar, försummelser, händelser, befintliga eller redan förekommande förhållanden eller 
en kombination därav som ledde till en olycka eller ett tillbud med ett fartyg för transport på 
inre vattenvägar. 
 

C.VII-16 Dagsljus 

Enligt rapport från polis eller andra myndigheter. 
 

C.VII-17 Mörker 

Enligt rapport från polis eller andra myndigheter. 
 

C.VII-18 Gryning/skymning (eller uppgift saknas) 

Enligt rapport från polis eller andra myndigheter. 
 
En resterande kategori som omfattar fall där dagsljusförhållandena var mycket dåliga eller då 
ingen information om ljusförhållandena fanns tillgänglig. 
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D.I. INFRASTRUKTUR 
 

D.I-01 Olje- och gasledningar 

En sluten ledning med pumpar, ventiler och manöverdon för transport av vätskor, gaser eller 
finfördelade fasta ämnen genom pumpning eller kompression. 
 
Endast enheter som faktiskt används under referensperioden ska rapporteras. ”Vilande” 
enheter eller enheter som ännu inte har påbörjat sin verksamhet omfattas inte. 

 

D.I-02 Rörledningsanläggning 

Nya och befintliga rörledningar, ledningsrätter och varje utrustning, anläggning eller byggnad 
som används vid transport av gas, farliga vätskor eller koldioxid, eller för behandling av gas 
under själva transporten. 
 

D.I-03 Rörledningsnät 

Alla rörledningar inom ett visst område. 
 
Det nationella territoriets rörledningar omfattar rörledningar på det berörda landets havsbotten. 

 

D.I-04 Oljeledning 

Alla delar av en rörledningsanläggning genom vilken olja eller petroleumprodukter 
transporteras, inklusive men inte begränsat till ledningsrör, ventiler och andra tillbehör som är 
anslutna till ledningsrör, pumpaggregat, tillverkade enheter som hör samman med 
pumpaggregat, mätnings- och leveransstationer och tillverkade enheter däri, och 
uppsamlingstankar. 

 

D.I-05 Gasledning 

Alla delar av rörledningen, komplett med sådan utrustning som ventiler, kompressorstationer, 
kommunikationssystem och mätare för transport av naturgas och/eller kompletteringsgas från 
en punkt till en annan, normalt från en punkt i eller bortom produktionsfältet eller 
produktionsanläggningen till en annan rörledning eller användningspunkter. 

 

D.I-06 Typer av olje- och gasledningar 

I allmänhet kan rörledningarna klassificeras i tre huvudkategorier beroende på deras 
huvudsyfte. Dessa kategorier är följande: 

 
1. Samlingsrörledningar 
En grupp mindre sammankopplade rörledningar som bildar komplexa nätverk vars huvudsyfte 
är att transportera råolja eller naturgas från flera närbelägna källor till en behandlings- eller 
bearbetningsanläggning. 
 
I denna grupp är rörledningarna normalt korta, några hundratals meter, och har små 
diametrar. Även undervattensrörledningar för att hämta produkt från plattformar för 
djuphavsproduktion betraktas som samlingssystem. 
 
2. Transportrörledningar (stamledningar) 
I huvudsak långa rör med stora diametrar som transporterar produkter (olja, gas, raffinerade 
produkter) mellan städer, länder och till och med kontinenter. Dessa transportnätverk omfattar 
flera kompressorstationer i gasledningar eller pumpstationer för råoljeledningar och 
flerproduktsrörledningar. 
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Grenledningar, i den mån de uppfyller kraven för transportrörledningar, ingår liksom ledningar 
mellan fastlandet och borrplattformar till havs. Ledningar vars totala längd är mindre än 50 km 
eller vars innerdiameter är mindre än 15 cm och ledningar som endast används för militära 
ändamål eller som är placerade uteslutande inom gränserna för ett industriområde samt 
ledningar som uteslutande är havsbaserade (dvs. enbart belägna i havet) omfattas inte. 
Internationella oljeledningar vars totala längd är 50 km eller mer ingår även om den del som 
befinner sig i det rapporterande landet är mindre än 50 km. Rörledningar som består av två 
(eller flera) parallella rörledningar ska räknas två gånger (eller fler). 

 
3. Distributionsrörledningar 
Består av flera hopkopplade rörledningar med små diametrar som används för att transportera 
produkterna till slutkonsumenten. 

 
I huvudsak ingår matarledningar för att distribuera gas till hushåll och företag nedströms eller 
rörledningar vid terminaler för att distribuera slutprodukter till tankar och lagringsanläggningar i 
denna grupp. 
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D.II. TRANSPORTMEDEL (SE D.I) 
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D.III. FÖRETAG, EKONOMISKT RESULTAT OCH SYSSELSÄTTNING 

D.III-01 Företag 

Institutionell enhet eller minsta kombination av institutionella enheter som omfattar och direkt 
eller indirekt styr alla nödvändiga funktioner för att utföra sin produktionsverksamhet. 
 
Kravet på ett företag är att det har en ägare eller ledning. Det kan dock vara av heterogen 
karaktär när det gäller den ekonomiska verksamheten eller lokaliseringen. 

 

D.III-02 öretag för transport via rörledning 

Företag som bildats för att på en eller flera platser genomföra verksamhet som syftar till att 
tillhandahålla transporttjänster via olje- eller gasledningar och vars huvudsakliga verksamhet, 
enligt förädlingsvärdet, är transport av produkter via olje- eller gasledningar. 

 
Enligt näringsgrensindelningen omfattas följande undergrupper: 
Isic rev. 45: 4930 – Transporter i rörsystem 
Nace rev. 26: 49.50 – Transporter i rörsystem 

 

D.III-03 Offentligägt företag för transport via rörledning 

Företag för transport via rörledning som i huvudsak ägs (mer än 50 % av kapitalet) av staten 
eller offentliga myndigheter och deras företag. 

 

D.III-04 Sysselsatta 

Genomsnittligt antal personer som under en viss period arbetar hos ett företag för transport via 
rörledning samt personer som arbetar utanför företaget men som tillhör företaget och får betalt 
direkt av företaget. 

 

D.III-05 Omsättning 

Det totala belopp som företaget för transport via rörledning fakturerat under den period som 
granskas. Detta motsvarar marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man. 
Omsättningen omfattar alla avgifter och skatter på de varor eller tjänster, som företaget 
fakturerar, med undantag för mervärdesskatt som faktureras av enheten mot kund. Den 
omfattar också alla andra utgifter som förs vidare till kund. Sänkta priser, avdrag och rabatter 
måste dras av, men inte kassarabatter. 

 
Omsättningen omfattar inte försäljning av anläggningstillgångar. Driftsstöd från offentliga 
myndigheter räknas inte heller in. 

 

D.III-06 Investeringsutgifter för infrastrukturen 

Utgifter för nybyggnad och utvidgning av existerande infrastruktur, inkl. ombyggnad, 
renovering och större reparationer av infrastrukturen. 

 
Utgifter för pump- och kompressionsanläggningarna ingår. 

 

D.III-07 Underhållsutgifter för infrastrukturen 

Utgifter för att hålla infrastrukturen i användbart skick. 
 

Utgifter för pump- och kompressionsanläggningarna ingår. 

                                                
5 Isic rev. 4 – Internationell standard för näringsgrensindelning, Statistical Papers, Förenta nationerna, 200X 
6 Nace rev. 2 – Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen, EUT L 393, 30.12.2006, s. 1. 
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D.IV. TRAFIK (SE D.V) 
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D.V. TRANSPORTMÄTNING 
 

D.V-01 Transport via rörledning 

Varje transport av obearbetade eller raffinerade flytande petroleumprodukter i ett visst 
rörledningsnät för olja eller gas. 

 

D.V-02 Inrikes transport av olja via rörledning 

Transport av olja via rörledning mellan två platser (en inpumpningsplats och en 
utpumpningsplats) belägna i samma land eller på den del av havsbotten som tilldelats landet. 
Denna transport kan omfatta transitering genom ett annat land. 

 

D.V-03 Inrikes transport av gas via rörledning 

Transport av gas via rörledning mellan två platser (en första kompressionsanläggning och en 
dekompressionsanläggning) belägna i samma land eller på den del av havsbotten som 
tilldelats landet. Denna transport kan omfatta transitering genom ett annat land. 

 

D.V-04 Internationell transport av olja via rörledning 

Transport av olja via rörledning mellan två platser (en inpumpningsplats och en 
utpumpningsplats) belägna i två olika länder eller på de delar av havsbotten som tilldelats 
länderna. Denna transport kan omfatta transitering genom ett eller flera ytterligare länder. 

 

D.V-05 Internationell transport av gas via rörledning 

Transport av gas via rörledning mellan två platser (en första kompressionsanläggning och en 
dekompressionsanläggning) belägna i två olika länder eller på de delar av havsbotten som 
tilldelats landet. Denna transport kan omfatta transitering genom ett eller flera ytterligare 
länder. 

 

D.V-06 Rörledningens transportkapacitet 

Den maximala kvantiteten av produkten som kan transporteras i rörledningen under en viss 
period. 

 
Vid flerproduktsrörledningar ska antingen produkternas medeldensitet eller densiteten för den 
produkt som huvudsakligen transporteras genom rörledningen används för att omvandla 
kapaciteten – som normalt mäts i fat eller kubikmeter för en viss period – till ton. 

 

D.V-07 Gods som transporteras via rörledningen 

Varje gas, naturlig eller framställd, kondenserad eller i gasform7, råolja8 eller raffinerad 
petroleumprodukt9 som transporteras i rörledningar. 

D.V-08 Råolja 

En blandning av kolväten som förekommer i flytande fas i naturliga underjordiska reservoarer 
och förblir flytande vid atmosfärstryck efter att den har passerat genom 
ytseparationsanläggningar. 

 
                                                
7 SITC/Rev. 4, Division 34. Standardklassificeringen för internationell handel, Statistical Papers, serie M, nr 34/rev. 4, Förenta 
nationerna, 2006. 
8SITC/Rev. 4, Class 333. Standardklassificeringen för internationell handel, Statistical Papers, serie M, nr 34/rev. 4, Förenta nationerna, 
2006. 
9 SITC/Rev. 4, Class 334. Standardklassificeringen för internationell handel, Statistical Papers, serie M, nr 34/rev. 4, Förenta nationerna, 
2006. 
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D.V-09 Raffinerade petroleumprodukter 

Raffinerade petroleumprodukter omfattar men är inte begränsade till bensin, fotogen, destillat 
(inklusive eldningsolja nr 2), gasol (LPG), asfalt, smörjoljor, dieselbränsle och 
återstodsbränslen. 
 

D.V-10 Kondenserad naturgas (LNG) 

Naturgas består i huvudsak av metan som förekommer naturligt i underjordiska fyndigheter, 
som hör samman med råolja eller gas som återvunnits ur kolgruvor (gruvgas). För att 
underlätta transporten kan naturgas omvandlas till flytande form genom att dess temperatur 
minskas till -160 °C vid atmosfärstryck. Den blir då kondenserad naturgas (LNG). 

 
Densiteten för LNG ligger mellan 0,44 och 0,47 ton/m3, beroende på sammansättningen. 

 

D.V-11 Gasol (LPG) 

Består av propan och butan och härrör normalt från naturgas. 
 

På sådana platser där det inte finns någon naturgas och där bensinförbrukningen är låg 
omvandlas nafta till LPG genom katalytisk reformering. 

 

D.V-12 Tonkilometer via rörledning 

Måttenhet som motsvarar transport av ett ton gods via rörledningen en kilometer. 
 

Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. 
 

D.V-13 Gods som har lämnat landet via rörledning (annat än gods i uteslutande transittrafik via 
rörledning) 

Gods som när det har matats in i en rörledning via pumpning eller kompression i ett land eller 
den del av havsbotten som har tilldelats landet, lämnat landet via rörledningen och levererats i 
ett annat land. 

 

D.V-14 Gods som har kommit in i landet via rörledning (annat än gods i uteslutande 
transittrafik via rörledning) 

Gods som när det har matats in i en rörledning via pumpning eller kompression i ett annat land 
eller den del av havsbotten som har tilldelats landet, kommit in i landet via rörledningen och 
levererats där. 

 

D.V-15 Transittransport via rörledning 

Gods som har kommit in i landet via rörledning och lämnat landet via rörledning vid en punkt 
som skiljer sig från den punkt där det kom in, efter att det har transporterats genom landet 
uteslutande via rörledning. 

 
Gods som har kommit in i och/eller lämnat landet i fråga via fartyg efter att det via pumpning 
eller kompression har matats in i eller levererats från en rörledning vid gränsen ingår. 
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D.V-16 Transportförbindelse för gods via rörledning 

Kombinationen av platsen för inmatning via pumpning eller kompression och leverans av gods 
som transporteras via rörledning, oavsett vilken transportväg som används. 

 
Platserna definieras med hjälp av internationella klassificeringssystem såsom Nuts 
(Nomenklaturen för statistiska territoriella enheter – Eurostat). 

 

D.V-17 Den ursprungliga inpumpningsplatsens eller kompressionsstationens placering 

Den plats som ska rapporteras är platsen där godset först pumpades in eller komprimerades 
in i en rörledning. 

 

D.V-18 Utpumpningsplats eller plats för gasleverans 

Den plats som ska rapporteras är platsen där godset pumpades ut ur eller levererades från en 
rörledning. 
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D.VI. ENERGIFÖRBRUKNING 

 

D.VI-01 Energi som förbrukas för transport via rörledning 

Slutlig energi som förbrukas för transport av produkter via rörledning. 
 

D.VI-02 Ton oljeekvivalenter (toe) 

Måttenhet för energiförbrukning: 1 toe = 0,041868 TJ. 
 

De faktorer som antagits av internationella energiorganet (IEA) för att omvandla ett metriskt 
ton oljeprodukt till en toe är följande: 
 
- Motorbensin  1,070 
- Gasolja/dieselolja  1,035 
- Tung eldningsolja  0,960 
- Gasol (LPG)  1,130 
- Naturgas   0,917 

 
Omvandlingsfaktorn som IEA använder för elektricitet är följande: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 

 

D.VI-03 Joule 

Måttenhet för energiförbrukning: 
1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 terajoule = 23,88459 toe 

 

D.VI-04 Motorbensin (bensin) 

Lättolja för användning i förbränningsmotorer, förutom sådan som är avsedd för flygplan. 
 

Motorbensin destilleras mellan 35 °C och 215 °C och används som bränsle för landbaserade 
motorer med gnisttändning. Motorbensin kan innehålla tillsatser, oxygenater och 
oktanförstärkare, inklusive blyblandningar t.ex. tetraetylbly eller tetrametylbly. 

 
Värmevärde: 44,8 TJ/1 000 t. 

 

D.VI-05 Gasolja/dieselolja (eldningsoljedestillat) 

Olja som fås från den lägsta fraktionen vid atmosfärisk destillation av råolja. 
 

Gasolja/dieselolja omfattar tunga gasoljor som fås vid vakuumomdestillation av återstoden 
från den atmosfäriska destillationen. Gasolja/dieselolja destilleras mellan 200 C och 380 C, 
varav mindre än 65 volymprocent vid 250 C, inkl. förluster, och 80 procent eller mer vid 
350 °C. Flampunkten ligger alltid över 50 C och den relativa densiteten är högre än 0,81. 
Tungoljor som erhålls genom blandning klassificeras som gasoljor förutsatt att deras 
kinematiska viskositet inte överstiger 25 cSt vid 40 °C. 
 
Värmevärde: 43,3 TJ/1 000 t. 
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D.VI-06 Gasol (LPG) 

Lätta kolväten från alkangruppen som uteslutande härrör från destillation av råolja. 
 

LPG utgörs av propan, butan eller en blandning av dessa två kolväten. De kan kondenseras 
vid lågt tryck (5–10 atm). I sitt flytande tillstånd och vid en temperatur på 38 °C har de ett 
relativt ångtryck som är mindre än eller lika med 24,5 bar. Den relativa densiteten ligger 
mellan 0,50–0,58. 

 

D.VI-07 Kondenserad naturgas (LNG) 

Naturgas består i huvudsak av metan som förekommer naturligt i underjordiska fyndigheter, 
som hör samman med råolja eller gas som återvunnits ur kolgruvor (gruvgas). För att 
underlätta transporten kan naturgas omvandlas till flytande form genom att dess temperatur 
minskas till -160 °C vid atmosfärstryck. Den blir då kondenserad naturgas (LNG). 

 
Densiteten för LNG ligger mellan 0,44 och 0,47 ton/m3, beroende på sammansättningen. 
 

D.VI-08 Våtgas (NGL) 

NGL är flytande eller kondenserade kolväten som har återvunnits från naturgas i 
separationsanläggningar eller gasförädlingsanläggningar. Våtgas omfattar etan, propan, butan 
(normal- och isobutan), (iso)-pentan och pentan eller högre alkaner (som ibland kallas 
naturbensin eller kondensat). 

 

D.VI-09 Elenergi 

Energi som produceras av konventionella värmekraftverk, kärnkraftverk, vattenkraftverk, 
geotermiska kraftverk eller andra förnybara källor, förutom energi som produceras av 
pumpstationer i vattenkraftverk, mätt som energivärdet för elektricitet (3,6 TJ/GWh). 



 

E. SJÖTRANSPORT 
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E.I. INFRASTRUKTUR 

E.I-01 Havskustområde 

Ett havskustområde definieras normalt som en sträcka intill kustlinjen tillsammans med öar 
utanför kusten. Det definieras antingen i form av ett eller flera områden med hamnar längs 
kustlinjen eller i form av latitud och longitud för den eller de yttersta gränserna för kustområdet. 
 
Flodstränder ingår. För vissa länder kan två separata kustlinjesträckor räknas som ett 
havskustområde, såsom Mexikos Atlant- och Stilla havskustlinjer. 

 

E.I-02 Hamn 

En plats med anläggningar där handelsfartyg kan lägga till och lasta eller lossa gods eller där 
passagerare kan gå iland eller tas ombord på fartyg, normalt direkt vid en kaj eller pir. 
 

E.I-03 Statistisk hamn 

En statistisk hamn består av en eller flera hamnar som normalt kontrolleras av en enskild 
hamnmyndighet, som kan registrera fartygs- och godsrörelser. 
 

E.I-04 Knutpunktshamn 

En hamn som trafikeras av transocean sjöfart och närsjöfart i linjetrafik. 
 

E.I-05 UN/Locode 

En kod bestående av fem tecken där de första två tecknen är landskoden enligt ISO 3166 
medan de tre återstående härrör från rekommendation 16 från Unece i Genève, tillsammans 
med koder från Eurostat för hamnar som ännu inte ingår i FN-systemet. 
 

E.I-06 Hamntillgänglighet 

Hamntillgängligheten definieras genom följande egenskaper: 
 
a) Maximal fartygslängd som kan tas emot i hamnen – meter 
b) Maximalt djupgående för fartyg som kan tas emot i hamnen – meter 
c) Hamninloppets bredd och djup över lågvatten – meter 
d) Inseglingsledens bredd och djup över lågvatten – meter 
e) Tidvattenperiod i timmar då fartyg med maximalt djupgående kan komma in och lämna 
hamnen 
f) Höjdbegränsningar över högvatten – meter (med avseende på broar) 
g) Tidvattenhöjd – meter 
 

E.I-07 Anläggningar i land 

) Totalt markområde i hamnen – m2 
b) Lagringsområden för råolja och petroleumprodukter – m2 
c) Övriga bulkmateriallagrings- och staplingsområden – m2 
d) Containerstaplingsområde – i m2 och TEU 
e) Övriga områden – m2 
f) Vägar – meter 
g) Järnvägsspår – meter 
h) Passagerarterminaler – antal och antal fartyg som kan förtöjas per terminal 
 
Bulkmateriallagrings- och staplingsområdet omfattar anläggningar för torrbulk, timmer, papper, 
semibulk osv. Järnvägsspåren omfattar sidospår. 
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E.I-08 Lagringsområden i hamnen 

Yta i m2 i hamnar för lagring efter typ av anläggning. Höjd i meter för täckta områden. 
 
a) Öppet, inte säkert inhägnat  
b) Öppet och säkert inhägnat 
c) Täckt men inte inhägnat 
d) Täckt, inhägnat 
 
Ett säkert inhägnat område har staket, väggar och/eller övervakningssystem. 
 

E.I-09 Kajlängder efter användning 

a) Total kajlängd i meter 
b) Kajlängd i meter med avseende på användning 

- Kajer för flera serviceområden 
- Specialkajer 

1 Ro-ro 
2 Containrar 
3 Övrigt styckegods 
4 Torrt 
5 Flytande 
6 Passagerare 
7 Fiske 

- Övriga 
 

E.I-10 Kajlängd efter vattendjup 

Kajlängd i meter som finns tillgänglig med avseende på vattendjupet för fartyg som är förtöjda i 
längdriktningen vid lågvatten. 
 
Möjliga djupintervall för insamling av uppgifter är följande: 
 
a) Upp till 4 meter 
b) Mer än 4 meter och upp till 6 meter 
c) Mer än 6 meter och upp till 8 meter 
d) Mer än 8 meter och upp till 10 meter 
e) Mer än 10 meter och upp till 12 meter 
f) Mer än 12 meter och upp till 14 meter 
g) Mer än 14 meter 

E.I-11 Ro-ro-kajplats  

En plats där ett ro-ro-fartyg kan förtöja och lasta och lossa motorfordon och andra mobila ro-
ro-enheter via ramper från fartyget till kajen och tvärtom. 
 

E.I-12 Hamnkranar efter lyftkapacitet  

Antal kranar som finns tillgängliga i hamnarna efter lyftkapacitet. 
 
Möjliga klasser för lyftkapacitet är följande: 
 
a) 10 ton eller mindre 
b) Mer än 10 ton och upp till 20 ton 
c) Mer än 20 ton och upp till 40 ton 
d) Mer än 40 ton 
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E.I-13 Hamnkranar efter typ 

Antal kranar som finns tillgängliga i hamnarna efter typ. 
 
a) Mobila containerkranar 
b) Övriga containerkranar 
c) Övriga kranar 
 

E.I-14 Reparationsanläggningar i hamn 

Reparationsanläggningar i hamnarna efter antal och efter maximal fartygsstorlek som kan tas 
omhand. 
 
a) Torrdockor 
b) Flytdockor 
c) Slipar 
d) Specialkajer för fartygsreparationer 
 

E.I-15 Navigeringshjälpmedel och navigeringstjänster i hamn 

Tillgång till eller avsaknad av navigeringshjälpmedel och navigeringstjänster i a) hamnarna och 
i b)  
 
a) Lotsningstjänster 
b) Ljus och fyrar 
c) Radar och radiofyrar 
d) Vessel Traffic System (VTS) i hamnen och kustnavigeringstjänster runt hamnen 
e) Bogserfartyg för manövrering i hamnen – antal 
f) Eskortbogserbåtar för tankfartyg – antal 
g) Bunkringsanläggningar 
h) Förtöjningstjänster 

 

E.I-16 Förbindelser i inlandet innanför hamnarna och närsjöfart 

Tillgång till närsjöfart samt tillgång och avstånd till förbindelser i inlandet från närmaste 
hamninlopp i km. 
 
a) Närsjöfart 
b)  Ändstation för passagerare 
c) Ändstation för gods 
d) Motorvägspåfart 
e) Förbindelser till inre vattenvägar 
f) Flygplats 
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E.II. TRANSPORTMEDEL  

E.II.A FARTYG 

E.II.A-01 Havsgående fartyg 

Flytande sjökonstruktion med ett eller flera deplacementskrov. 
 
Bärplansbåtar, luftkuddefarkoster (svävare), katamaraner (höghastighetsfartyg), oljeriggar, 
fyrskepp och havsgående pråmar ingår. Fartyg under reparation ingår. Fartyg som endast 
seglar på inre vattenvägar eller på eller i nära anslutning till skyddade vatten samt inom 
områden som omfattas av hamnföreskrifter omfattas inte.  

 

E.II.A-02 Fartygets konstruktionsår 

Det år då ett fartyg var färdigbyggt. 
 

E.II.A-03 År för senaste större reparation eller ändring 

 
Det år då ett fartyg senast genomgick en större ändring eller reparation som påverkade dess 
konstruktion. 
 

E.II.A-04 Havsgående torrlastpråm 

Denna kategori omfattar däckslastpråmar, bottentippningspråmar, pråmar för lashfartyg, 
öppna torrlastpråmar, täckta torrlastpråmar och andra torrlastpråmar. 

 

E.II.A-05 Fartyg (båt) 

Havsgående deplacementfartyg med egen framdrivning. 
 

Katamaraner (höghastighetsfartyg) ingår. Bärplansbåtar, luftkuddefarkoster (svävare), 
submersibler och ubåtar omfattas inte. Ett havsgående fartyg är ett fartyg som verkligen 
används för havstrafik, dvs. utanför gränsen där de tekniska säkerhetsbestämmelserna för 
inre vattenvägar tillämpas, och utanför vilken fartygets operatörer måste uppfylla 
sjövärdighetsföreskrifterna.  

 

E.II.A-06 Handelsfartyg 

Fartyg som är avsett för transport av gods, passagerare eller som är särskilt utrustat för ett 
särskilt kommersiellt ändamål. 

 
Örlogsfartyg och fartyg som används av den offentliga förvaltningen och i offentlig tjänst 
omfattas inte. Handelsfartygen delas in i fartyg för gods- och persontransport och fartyg för 
diverse verksamheter som är särskilt utrustat för ett särskilt ändamål. Fartyg för diverse 
verksamheter omfattar fiskefartyg och fiskberedningsfartyg, bogserfartyg, mudderverk, 
forsknings-/undersökningsfartyg och fartyg som används vid offshoreproduktion och 
offshorehjälpfartyg. 
 
Samtidigt som följande särskilda typer kan definieras, på grundval av Eurostat-klassificeringen 
(ICST-COM) som är harmoniserad med Unctads internationella klassificering av fartygstyper, 
behandlas pråmar separat och ingår inte i definitionen för ett handelsfartyg: 
 
a) Bulkfartyg för flytande last 

Denna kategori omfattar oljetankfartyg, kemikalietankfartyg, gastankfartyg, tankpråmar 
och andra tankfartyg. Bulkfartyg för flytande last bör vidare delas upp i 



E. Sjötransport 
 

- 107 - 

a. bulkfartyg för flytande last med enkelskrov, 
b. bulkfartyg för flytande last med dubbelskrov. 

 
b) Torrlastfartyg 
 Denna kategori omfattar bulk-/oljetankfartyg och bulkfartyg. 
 
c) Containerfartyg 

Fartyg som genomgående är utrustat med fasta eller rörliga cellstyrskenor för transport 
av uteslutande containrar.  

 
d) Specialfartyg 

Fartyg som är särskilt avsett för transport av specialgods. 
Denna kategori omfattar transportfartyg för bilar, djur, bestrålat bränsle, lashfartyg och 
kemikalietankfartyg. 

 
e) Fartyg för icke-specialiserat styckegods 

Fartyg avsedda för transport av en rad olika gods. 
Denna kategori omfattar kyl- och frystransport, ro-ro-passagerare, ro-ro-containrar, övrig 
ro-ro-last, kombinationsfartyg för styckegods/passagerare och kombinationsfartyg för 
styckegods/container. 
Denna kategori bör delas upp ytterligare i 
a) höghastighetsfartyg för icke-specialiserat styckegods enligt kraven som anges i 

IMO-koden för höghastighetsfartyg punkt 1.4.30, 
b) övriga fartyg för icke-specialiserat styckegods. 

 
f) Torrlastpråm 

Denna kategori omfattar däckslastpråmar, bottentippningspråmar, pråmar för lashfartyg, 
öppna torrlastpråmar, täckta torrlastpråmar och andra torrlastpråmar. 

 
g) Passagerarfartyg 

Fartyg som är särskilt avsett för att transportera mer än 12 betalande passagerare, med 
eller utan kojplatser. 

  Denna kategori bör delas upp ytterligare i  
a) specialiserat höghastighetspassagerarfartyg enligt kraven som anges i IMO:s 

HSS-kod punkt 1.4.30, 
b) övriga passagerarfartyg. 

Ett fartyg med ett eller flera däck som är särskilt avsedda för persontransport och 
där det antingen inte finns några hytter alls för passagerarna (utan kojplats) eller 
där inte alla passagerare har hytter där sådana finns, kallas ibland för färja. 
Ro-ro-passagerarfartyg omfattas inte.  

 
h) Fiske 
  Denna kategori omfattar fiskefartyg och fiskberedningsfartyg. 
 
i) Offshore 
  Denna kategori omfattar fartyg för borrning och prospektering och försörjningsfartyg 
inom offshoresektorn. 
 
j) Bogserfartyg 

Fartyg avsett för att bogsera och/eller skjuta på fartyg eller andra flytande 
konstruktioner. Hamnbogserfartyg ingår. 

 
k) Övrigt 

Denna kategori omfattar mudderverk, forsknings-/undersökningsfartyg och övriga fartyg. 
Enligt definitionen om rapportering i direktiv 95/64/EG om sjöfartsstatistik ingår 
fartygstyper såsom bulkfartyg för flytande last, torrlastfartyg, containerfartyg, 
specialfartyg, fartyg för icke-specialiserat styckegods och passagerarfartyg 
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E.II.A-07 IMO-nummer för fartyg 

Ett permanent nummer som tilldelas varje fartyg för identifiering. Numret förblir oförändrat om 
fartyget byter flagg och det förs in i fartygets certifikat. IMO-numret för fartygsidentifiering 
består av de tre bokstäverna ”IMO” följt av ett sjusiffrigt nummer som tilldelas alla fartyg av 
Lloyd's Register Fairplay då de byggs. Detta är ett unikt sjusiffrigt nummer, som tilldelas vid 
kölsträckningen av havsgående handelsfartyg med eget framdrivningsmaskineri och en 
bruttodräktighet lika med eller över 100, med undantag av följande:  
 
− Fartyg som enbart används för fiske  
− Fartyg som saknar medel för mekanisk framdrivning  
− Fritidsbåtar  
− Fartyg som används för särskilda ändamål (t.ex. fyrskepp, sjöräddningsfartyg)  
− Bottentippningspråmar  
− Bärplansbåtar, luftkuddefarkoster  
− Flytdockor och konstruktioner som klassificeras på ett liknande sätt  
− Krigsfartyg och trupptransportfartyg  
− Träbåtar 

 

E.II.A-08 Kryssningsfartyg 

Ett passagerarfartyg avsett att ge passagerarna en fullständig turistupplevelse. Alla 
passagerarna har hytter. Anläggningar för underhållning ombord ingår. 

 
Fartyg som bedriver normal färjeverksamhet omfattas inte även om vissa passagerare 
betraktar verksamheten som en kryssning. Lastfartyg som även kan transportera ett mycket 
begränsat antal passagerare, som har egna hytter, ingår inte heller. Fartyg som uteslutande är 
avsedda för dagsutflykter ingår inte heller. 

 

E.II.A-09 Registreringsland för havsgående fartyg (flaggstat) 

Land och/eller territorium som godkänner registreringen av ett havsgående fartyg. 
 

Ett havsgående fartyg omfattas av sjöbestämmelserna beträffande bemanningsgrad, 
säkerhetsnormer och konsulär representation utanför det land och/eller territorium som det är 
registrerat i. Vissa länder, till exempel Norge och Danmark, står för ”internationella” eller 
”öppna” register för vilka kraven skiljer sig från dem i de ”nationella” registren. 

 

E.II.A-10 Havsgående fartyg under nationell flagg 

Havsgående fartyg som är registrerat i det rapporterande landet. 
 

E.II.A-11 Havsgående fartyg under utländsk flagg 

Havsgående fartyg som är registrerat i ett annat land än det rapporterande landet. 
 

E.II.A-12 Handelsflotta  

Antal handelsfartyg över 100 ton som är registrerade vid ett visst datum i ett land. 
 

Ändringar i flottan hänför sig till ändringar, sammanlagt eller för en viss fartygstyp, för den 
havsgående flottan i det rapporterande landet, som beror på nybyggnad, ändring av typ eller 
kapacitet, överföring till eller från en annan flaggstat, skrotning, haverier eller överföring till 
eller från fartygsregistret. Fartyg under reparation ingår. 
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E.II.A-13 Dödvikt (DWT) 

Dödvikten för ett fartyg är skillnaden uttryckt i ton mellan å ena sidan ett fartygs deplacement 
vid nedlastning till sommarfribord i vatten med en densitet på 1,025 g/cm³ och å andra sidan 
vikten av det tomma fartyget, dvs. fartygets deplacement, uttryckt i ton, utan last, bränsle, 
smörjolja, vattenbarlast, färskvatten och dricksvatten i tankar, proviant samt utan passagerare, 
besättning och deras tillhörigheter. 

 

E.II.A-14 Bruttodräktighet 

Bruttodräktigheten är ett fartygs totala volym fastställd enligt bestämmelserna i 1969 års 
internationella konvention om skeppsmätning. 

 
Innan den internationella konventionen antogs, gällde Oslo-konventionen (1947) vilket gav 
upphov till en avsevärd mängd olika siffror för bruttodräktigheten för vissa fartyg. I vissa fall är 
bruttodräktigheten för ett fartyg endast tillgänglig på grundval av denna tidigare konvention. 

 

E.II.A-15 Automatiskt identifieringssystem 

Ett automatiskt identifieringssystem är ett system som 
 
- automatiskt förser vederbörligt utrustade landstationer, andra fartyg och luftfartyg med 

information, däribland om fartygets identitet, typ, position, kurs, hastighet, navigerings- och 
manöverförmåga och annan säkerhetsrelaterad information, 

- automatiskt mottar sådan information från fartyg som är utrustade på liknande sätt, 
- övervakar och spårar fartyg, 
- utbyter information med landbaserade anläggningar. 
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E.II.B CONTAINRAR 

E.II.B-01 Lastenhet 

Container, växelflak. 
 
”Flak” (se E.II.A-04 nedan) som används för sjötransport betraktas som en särskild typ av 
container. 

 

E.II.B-02 Intermodal lastenhet (ILE) 

Container, växelflak eller påhängsvagn/vägmotorfordon för varutransport som lämpar sig för 
intermodal transport.  

 

E.II.B-03 Containerstorlekar 

Särskild behållare för transport av gods, förstärkt och stapelbar och som kan förflyttas 
horisontellt och vertikalt. En mer formell teknisk definition av en container är följande:  
 
Transportutrustningsenhet som 
 
a) är av varaktig art och följaktligen tillräckligt hållbar för att tåla upprepad användning, 
b) är utformad för att underlätta transport av gods med ett eller flera transportslag utan 

mellanliggande omlastning, 
c) är utrustad med anordningar som möjliggör enkel hantering, i synnerhet överflyttning från 

ett transportslag till ett annat, 
d) är utformad så att den lätt kan fyllas och tömmas, 
e) är stapelbar och 
f) har en invändig volym på 1 m3 eller mer. 
 
Växelflak omfattas inte.  
 
Även om flak inte har någon invändig volym och därför inte uppfyller kriterium f) ovan bör flak 
(se E.II.A-04 nedan) som används för sjötransport betraktas som en särskild typ av container 
och bör därför ingå här. 

 

E.II.B-04 Containerstorlekar 

De viktigaste containerstorlekarna är följande: 
 

a) 20-fots ISO-container (längd 20 fot och bredd 8 fot) 
b) 40-fots ISO-container (längd 40 fot och bredd 8 fot) 
c) ISO-containrar över 20 fots och under 40 fots längd 
d) ISO-containrar över 40 fots längd 
e) Super high cube-container (container som är högre och/eller längre) 
f) Flygcontainer (container som stämmer överens med standarderna som fastställts för 
lufttransport) 

 
Containrarna är normalt 8 fot höga men det finns även andra höjder. Med ”high cube-
container” menas en container med en höjd på 9,5 fot. Med ”super high cube-container” 
menas en container som överstiger ISO-dimensionerna. De omfattar containerlängder på 
45 fot, 48 fot och 53 fot.  
Containerstorlekar som klassificeras enligt punkt a till e kallas storcontainrar. 
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E.II-02 Containerns taravikt 

 
Taravikten för en container ingår i den totala vikten för godset som transporteras i containrar, 
även kallad godsets brutto-bruttovikt. Bruttovikten för godset som transporteras i containrar 
kan beräknas ur brutto-bruttovikten genom subtraktion av taravikten och tvärtom. Om 
information om taravikten saknas kan taravikten uppskattas med hjälp av medelvärdena 
nedan. 
 
Taravikten för en container kan uppskattas enligt följande: 
 
20-fots ISO-container  2,3 ton 
40-fots ISO-container  3,7 ton 
ISO-containrar över 20 fots och under 40 fots längd  3,0 ton 
ISO-container över 40 fots längd 4,7 ton 

 

E.II.A-01 Typer av containrar 

De viktigaste typerna av containrar enligt definitionerna i ISO-standardhandboken om 
fraktcontainrar är följande: 

 
1. Styckegodscontainrar 
 
2. Specialcontainrar 

− stängd, ventilerad container 
− container utan tak 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida och fullständig överbyggnad 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida, ofullständig överbyggnad 

och fasta gavlar 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida, ofullständig överbyggnad 

och fällbara gavlar 
− containerflak 

 
3. Särskilda lastcontainrar 

− termocontainer 
− isolerad container 
− kyl- och fryscontainer – (förbrukningsbart kylmedel) 
− mekaniskt kyld container 
− uppvärmd container 
− kyld och uppvärmd container 
− tankcontainer 
− torrbulkcontainer 
− namngiven lastcontainer (såsom bil-, djur-, osv.) 
− flygcontainer 

E.II.A-02 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) 

En statistisk enhet baserad på en ISO-container med en längd på 20 fot (6,10 m) som fungerar 
som ett standardiserat mått för containrar med olika kapaciteter och som används för att 
beskriva kapaciteterna för containerfartyg eller containerterminaler. En 20-fots ISO-container 
är lika med 1 TEU.  
 
En 40-fots ISO-container är lika med 2 TEU. 
En container med en längd mellan 20 och 40 fot är lika med 1,50 TEU. 
En container med en längd över 40 fot är lika med 2,25 TEU. 
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E.II.A-03 Växelflak 

En frakttransporterande enhet som är optimerad för dimensionerna hos vägfordon och som är 
utrustad med hanteringsanordningar för överflyttning från ett transportslag till ett annat, 
normalt väg/järnväg. 
 
Sådana enheter var från början inte konstruerade för att staplas, då de är fullastade, eller för 
att lyftas ovanifrån. Detta klarar numera många enheter, dock inte i samma utsträckning som 
containrar. Den mest utmärkande egenskapen som skiljer dem från containrar är att de är 
optimerade för dimensionerna hos vägfordon. En sådan enhet skulle behöva ett UIC-
godkännande för att få användas på järnväg. Vissa växelflak är utrustade med fällbara ben 
som enheten står på när den inte befinner sig på ett fordon. 

E.II.A-04 Flak 

Ett lastbart flak utan någon form av överbyggnad men som har samma längd och bredd som 
botten på en container och som är utrustad med hörnfästen/förankringsfästen upptill och 
nedtill. 
 
Detta är en alternativ term som används för vissa typer av containrar för särskilda ändamål, 
nämligen containerflak och flakbaserade containrar med ofullständiga överbyggnader. 

E.II.A-05 Lastpall 

Upphöjd plattform avsedd för att underlätta vid lyftning och stapling av gods.  
 
Lastpallar är oftast av trä och har följande standardmått: 
1 000 mm x 1 200 mm (ISO) och 800 mm x 1 200 mm (CEN). 
 

E.II.A-06 Ro-ro-enhet 

Utrustning på hjul som är avsedd för transport av gods, såsom lastbil, släpfordon eller 
påhängsvagn som kan köras eller dras ombord på ett fartyg eller ett tåg. 
 
Släpfordon som tillhör hamnarna eller fartygen omfattas av denna definition. 
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E.III. FÖRETAG, EKONOMISKT RESULTAT OCH SYSSELSÄTTNING 

E.III-01 Transport för annans räkning 

Transport mot ersättning, av personer eller gods, för tredje mans räkning. 
 

E.III-02 Transport för egen räkning 

Transport som inte är för annans räkning. 
 

Sådan transport är ett företags förflyttning av sitt eget gods utan någon tillhörande finansiell 
transaktion. 

 

E.III-03 Företag 

Institutionell enhet eller minsta kombination av institutionella enheter som omfattar och direkt 
eller indirekt styr alla nödvändiga funktioner för att utföra sin produktionsverksamhet. 
 
Kravet på ett företag är att det har en ägare eller ledning. Det kan dock vara av heterogen 
karaktär när det gäller den ekonomiska verksamheten eller lokaliseringen. Även företag utan 
avlönade anställda ingår. Endast enheter som är verksamma i praktiken under 
referensperioden ska rapporteras. ”Vilande” enheter eller enheter som ännu inte har påbörjat 
sin verksamhet omfattas inte. 

 

E.III-04 Sjötransportföretag (rederiföretag) 

Företag som på en eller flera platser genomför verksamhet som syftar till att tillhandahålla 
sjötransporttjänster och vars huvudsakliga verksamhet, enligt förädlingsvärdet, är sjötransport. 

 
Enligt näringsgrensindelningen omfattas följande undergrupper: 
 
Isic rev. 4:  Grupp: 501 – Havs- och kustsjöfart 
Nace rev. 2:  Grupp 50.1 – Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 
   Grupp 50.2 – Havs- och kustsjöfart, godstrafik 
 
Företag som bedriver verksamhet med handelsfartyg för sina ägares eller leasingtagares 
räkning ingår. Hamnar och andra enheter som sörjer för stödtjänster till transport omfattas inte. 
Dessa omfattas av avsnitt E.III-06 nedan. 

 

E.III-05 Offentligägt sjötransportföretag 

Sjötransportföretag som i huvudsak ägs (mer än 50 % av kapitalet) av staten eller offentliga 
myndigheter och deras företag. 

 

E.III-06 Hamnföretag 

Företag som på en eller flera platser genomför verksamhet som syftar till att tillhandahålla 
hamntjänster och vars huvudsakliga verksamhet, enligt förädlingsvärdet, är hamntjänster. 
Fritidshamnsanläggningar omfattas inte. 

 
Hamnföretagen själva förutom fritidshamnsanläggningar ingår. Enligt näringsgrensindelningen 
omfattas följande undergrupper: 
 
Isic rev. 4 Utkast  Undergrupp: 5222 – Stödtjänster till sjötransport 
Nace rev 2:  Undergrupp 52.22 – Stödtjänster till sjötransport 
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E.III-07 Offentligägt hamnföretag 

 
Hamnföretag som i huvudsak ägs (mer än 50 % av kapitalet) av staten eller offentliga 
myndigheter och deras företag. 

 

E.III-08 Klassificeringssällskap 

 
Ett företag som fastställer normer för design och konstruktion av havsgående fartyg och för 
bibehållandet av dessa normer under fartygets livslängd genom övervakning för att, till gagn 
för samhället, säkerställa höga tekniska normer för design, tillverkning, konstruktion, underhåll, 
drift och prestanda, i syfte att förbättra säkerheten för människor och egendom till sjöss. 
 
Enligt näringsgrensindelningen omfattas följande undergrupper: 
 
Isic rev. 4 Utkast  Undergrupp: 5229 – Övriga stödtjänster till transport 
Nace rev 2:  Undergrupp 52.29 – Övriga stödtjänster till transport 

 

E.III-09 Omsättning 

 
Det totala belopp som ett företag fakturerat under den period som granskas. Detta motsvarar 
marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man. I omsättningen ingår ”övriga 
rörelseintäkter” t.ex. intäkter från koncessioner, patent, varumärken och liknande värden. 
Omsättningen omfattar alla avgifter och skatter på de varor eller tjänster som företaget 
fakturerar, med undantag för mervärdesskatt som faktureras av företaget mot kund. Den 
omfattar också alla andra utgifter som förs vidare till kunden. Sänkta priser, avdrag och 
rabatter samt värdet av återsända emballage måste dras av, men inte kassarabatter. 
 
Omsättningen omfattar endast reguljär verksamhet och omfattar därför inte försäljning av 
anläggningstillgångar. Driftsstöd från offentliga myndigheter, däribland Europeiska unionens 
institutioner, räknas inte heller in. 

 

E.III-10 Sysselsatta 

 
Med sysselsättning menas antalet sysselsatta dvs. det totala antalet personer som arbetar i 
företaget (inkl. arbetande ägare, delägare som arbetar regelbundet i företaget och obetalda 
familjemedlemmar), samt personer som arbetar utanför företaget men som tillhör företaget och 
får betalt direkt av det (t.ex. försäljare, leveranspersonal, grupper för reparations och 
underhåll). Här ingår även personer som är frånvarande under kortare tid (t.ex. sjukskrivning, 
tjänstledighet med betalning eller ledighet av särskild anledning) och även strejkande, men 
inte dem som är frånvarande på obestämd tid. Det omfattar också deltidsarbetare som 
betraktas som sådana enligt det berörda landets lagstiftning och som står upptagna på 
lönelistan, jämte säsongsarbetare, lärlingar och avlönade hemmaarbetande. 
 
Antalet anställda omfattar inte personer som tillhandahålls företaget av andra företag, 
personer som utför reparations- och underhållsarbeten i företaget i fråga för andra företags 
räkning samt dem som fullgör obligatorisk militärtjänst. Å andra sidan bör personer som står till 
företagets förfogande av kommersiella skäl på grundval av ett långtidskontrakt (dvs. 
försäljningspersonal på passagerarfärjor) registreras som anställda i det företag där de arbetar 
snarare än i det företag som deras anställningskontrakt gäller. 

 
Med obetalda familjemedlemmar avses personer som bor tillsammans med företagets ägare 
och regelbundet arbetar för företaget men inte har något anställningskontrakt och inte tar emot 
ett fastlagt belopp för det arbete de utför. Detta omfattar endast de personer som inte står 
upptagna på ett annat företags lönelista där de har sin huvudsysselsättning. 
 
Antalet sysselsatta motsvarar antalet arbetstillfällen enligt definition i Europeiska 
nationalräkenskapssystemet (ENS) 1995 och mäts som ett årsmedelvärde. 
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E.III-11 Anställningskategori – sjötransportföretagets personal 

Sysselsättningen i ett sjötransportföretag kategoriseras enligt följande:  
 
- Befäl 
- Manskap 
- Elever och praktikanter 
- Övrig fartygsbaserad personal inklusive restaurang- och underhållningspersonal 
- Landbaserad personal som har hand om förvaltning, försäljning, passagerar- och 

lasthantering osv. 
 

E.III-12 Anställningskategori – personal i hamnföretag 

Sysselsättningen i ett hamnföretag kategoriseras enligt följande:  
- Hamnförvaltning och administrativ personal 
- Lotsar och övrig fartygsbaserad personal 
- Hamnarbetare 
- Teknisk personal och underhållspersonal 
- Övriga 
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E.IV. TRAFIK 

E.IV-01 Sjöfart 

Varje förflyttning av ett havsgående fartyg till sjöss. 
 
Enhamnstrafik (förflyttning av havsgående fartyg till offshoreanläggningar eller för dumpning till 
sjöss eller från havsbotten till hamnarna) ingår. Förflyttningar på de inre vattenvägarna för 
havsgående fartyg ingår. Förflyttningar på inre vattenvägar mellan kusthamnar och 
inlandshamnar omfattas inte och omfattas i stället av trafik på inre vattenvägar. Interna 
förflyttningar av havsgående fartyg, mellan olika hamnbassänger eller dockor i samma hamn 
omfattas inte. 

 

E.IV-02 Reguljär sjöfart 

En tjänst som tillhandahålls av havsgående fartyg och som är schemalagd och utförs enligt en 
publicerad tidtabell eller är så reguljär eller frekvent att den utgör en igenkännlig systematisk 
serie. 

 

E.IV-03 Icke-reguljär sjöfart 

Annan sjöfart än reguljär sjöfart. 
 

E.IV-04 Sjöresa 

Sjöfart från en specificerad utgångsort till en specificerad bestämmelseort. 
 

En resa kan delas upp i en rad etapper eller avsnitt. Enhamnsresor från en kusthamn till en 
offshoreanläggning eller plats till sjöss ingår. I sjöfartssammanhang talas även om överfart. 

 

E.IV-05 Sjöetapp 

En sjöetapp är förflyttningen av ett fartyg direkt från en hamn till en annan utan anlöp i en 
mellanliggande hamn. 
 

E.IV-06 Lastresa 

En sjöresa som omfattar förflyttning av last mellan en plats för lastning och en plats för 
lossning. 

 
En sjöresa kan omfatta anlöp till en rad hamnar mellan den specificerade utgångsorten och 
den specificerade bestämmelseorten och omfattar en rad lastresor med lastning och lossning 
av last i en rad hamnar. 

 

E.IV-07 Avstånd från hamn till hamn 

För statistiska ändamål är avståndet från hamn till hamn den faktiskt tillryggalagda sträckan. 
 

En uppskattning av det faktiska avståndet kan anges. 
 

E.IV-08 Fartygskilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett fartyg en kilometer. 
 

Sträckan som ska beaktas är den faktiska tillryggalagda sträckan. Förflyttningar av tomma 
fartyg ingår. 
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E.IV-09 Ett handelsfartygs anlöp av hamn 

Ett handelsfartyg anlöper en hamn när det ankrar eller förtöjer för att lasta och/eller lossa last, 
låta passagerare stiga ombord och/eller iland eller underlätta vid passagerarutfärder. 
 
Ankring utan förflyttning av last eller passagerare och förflyttning genom hamnen omfattas 
inte. 

 

E.IV-10 Anlöp för bunkring 

Ett last- och passagerarfartyg anlöper för bunkring när det ankrar eller förtöjer i en hamn för att 
ta ombord bunkerolja eller förnödenheter. 

 

E.IV-11 Övriga anlöp 

När ett last- och passagerarfartygs anlöper en hamn av annan anledning än anlöp av hamn 
eller för bunkring. 
 

E.IV-12 Handelsfartygs ankomst 

Varje handelsfartygs ankomst i en hamn på det rapporterande landets territorium. 
 

E.IV-13 Handelsfartygs avgång 

Varje handelsfartygs avgång från en hamn på det rapporterande landets territorium. 
 

E.IV-14 Upplagt handelsfartyg 

Ett handelsfartyg är upplagt när det är förtöjt i en hamn på grund av brist på arbete. 
 

E.IV-15 Hamnstatskontroll 

Inspektion i hamn av handelsfartyg, som utförs av den stat som hamnen ligger i, för att 
kontrollera sjövärdigheten. 

 

E.IV-16 Kvarhållande i enlighet med hamnstatskontroll 

Kvarhållande i hamn, i enlighet med hamnstatskontrollen, av ett handelsfartyg som befunnits 
sjöovärdigt. 
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E.V. TRANSPORTMÄTNING 

E.V-01 Sjötransport 

 
Varje förflyttning av gods och/eller passagerare med hjälp av handelsfartyg på resor som sker 
helt eller delvis till sjöss. 

 
Enhamnstransport (förflyttning av gods som skeppas till offshoreanläggningar eller för 
dumpning till sjöss eller återvinns från havsbotten och lossas i hamnarna) ingår. Samtidigt som 
bränsle- och proviantförsörjning för fartyg i hamn inte omfattas, ingår bunkerolja som 
transporteras till fartyg till sjöss. 

 
Förflyttning av gods på de inre vattenvägarna med hjälp av handelsfartyg ingår. Förflyttning av 
gods på fartyg för inre vattenvägar mellan kusthamnar och inlandshamnar omfattas inte. (De 
ingår i transport på inre vattenvägar.) Interna förflyttningar av gods, mellan olika 
hamnbassänger eller dockor i samma hamn omfattas inte. 

 

E.V-02 Kommersiell sjötransport 

 
Sjötransport som sker i kommersiellt syfte, antingen mot betalning (dvs. hyra och ersättning) 
eller på företagets egen bekostnad som en del i en större ekonomisk verksamhet. 

 

E.V-03 Inrikes sjöfart 

Sjöfart mellan två hamnar inom ett nationellt territorium eller enhamnssjöfart inom ett nationellt 
territorium. 

 
I sjöfartssammanhang kallas inrikes sjöfart även cabotage. Inrikes sjöfart kan ske med ett 
handelsfartyg som är registrerat i det rapporterande landet eller i ett annat land. 

 

E.V-04 Utrikes sjöfart 

Annan sjöfart än inrikes sjöfart. 
 

Utrikes enhamnssjöfart ingår. 
 

E.V-05 Tredjelandstrafik till sjöss 

Internationell sjöfart mellan två länder som utförs av ett handelsfartyg som är registrerat i ett 
tredje land. 

 
Ett tredje land är ett annat land än landet för lastning/ombordstigning eller landet för 
lossning/landstigning, 

 

E.V-06 Närsjöfart 

Förflyttning av last till sjöss mellan två hamnar som är belägna inom ett relativt begränsat 
geografiskt område. 

 
I sådana förflyttningar ingår färje- och matartrafik. För Europa innefattar närsjöfart förflyttning 
av last till sjöss mellan hamnar i Europa liksom mellan hamnar i Europa och hamnar i icke-
europeiska länder som har en kustlinje längs haven som gränsar till Europa. 
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E.V-07 Transocean sjöfart 

Godstransport till sjöss som inte är närsjöfart. 

E.V-08 Transport av enhetsgods 

Transport av enhetsgods är transport av gods i intermodala lastenheter såsom containrar eller 
rörliga (ro-ro) enheter. 

 
Transport på växelflak ingår också. 

 

E.V-09 Transport av icke-enhetsgods 

Annan transport än transport av enhetsgods. 
 

Sådan transport omfattar transport av flytande och torrt bulkmaterial, skogsprodukter och 
styckegods. 

 

E.V-10 Tonkilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett ton last i ett handelsfartyg en kilometer. 
 

E.V-11 Erbjuden tonkilometer 

En tonkilometer erbjuds då ett ton lastkapacitet i ett handelsfartyg transporteras en kilometer. 
Erbjudna tonkilometer är lika med ett fartygs lastkapacitet multiplicerat med avståndet från 
hamn till hamn för alla sjöresor. Transport på pråmar ingår. 

 

E.V-12 Presterade tonkilometer 

Presterade tonkilometer beräknas som summan över alla resor av produkten av det totala 
antalet ton last som transporteras och avståndet från hamn till hamn för varje resa. 

 

E.V-13 Lastkapacitetsutnyttjande  

Andelen presterade tonkilometer i förhållande till erbjudna tonkilometer. 
 

E.V-14 Ton ombord 

Ton gods ombord på ett handelsfartyg när det ankommer till eller avgår från en hamn. 
 

E.V-15 TEU-kilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av en TEU en kilometer. 
 

E.V-16 Erbjuden TEU-kilometer 

En erbjuden TEU-kilometer är förflyttningen av en TEU i ett containerfartyg en kilometer. 
Erbjudna TEU-kilometer är lika med ett fartygs TEU-lastkapacitet multiplicerat med avståndet 
från hamn till hamn för alla sjöresor. 

 
TEU-lastkapaciteten är den angivna kapaciteten som registrerats i klassificeringssällskapets 
register. 
 

E.V-17 Presterade TEU-kilometer  

Presterade TEU-kilometer beräknas som summan över alla resor av produkten av det totala 
antalet TEU som transporteras och avståndet från hamn till hamn för varje sjöresa. 
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E.V-18 TEU-kapacitetsutnyttjande 

Andelen presterade TEU-kilometer i förhållande till erbjudna TEU-kilometer. 
 

E.V-19 TEU ombord 

TEU ombord på ett handelsfartyg när det ankommer till eller avgår från en hamn. 
 

E.V-20 Fartygspassagerare 

Varje person som gör en sjöresa på ett handelsfartyg. 
 

Servicepersonal som tillhör handelsfartyg betraktas inte som passagerare. Icke-betalande 
besättningsmedlemmar som reser men som inte är i tjänst och småbarn utan egen plats 
omfattas inte. 

 

E.V-21 Kryssningspassagerare 

En fartygspassagerare som gör en sjöresa ombord på ett kryssningsfartyg. 
 
Passagerare på dagsutflykter omfattas inte. 

 

E.V-22 Sjöresa för passagerare 

Förflyttningen av en passagerare från hamnen där resan påbörjas till hamnen där den 
avslutas. För vissa passagerare, särskilt kryssningspassagerare, kan detta vara samma hamn. 

 
Sträckan som ska beaktas är den sträcka som passageraren faktiskt tillryggalägger. 

 

E.V-23 Personkilometer  

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av en passagerare på ett handelsfartyg en kilometer. 
 

E.V-24 Erbjuden personkilometer 

En personkilometer erbjuds när en enhet passagerarkapacitet transporteras en kilometer. 
 

Erbjudna personkilometer är lika med summan av produkterna som fås genom att multiplicera 
fartygets godkända passagerarkapacitet med avståndet från hamn till hamn för alla resor. 
Persontransportförmågan är den angivna kapaciteten som registrerats i 
klassificeringssällskapets register.  

 

E.V-25 Passagerare ombord 

Antalet passagerare ombord på ett handelsfartyg när det ankommer till eller avgår från en 
hamn. 

 

E.V-26 Presterade personkilometer 

 
Summan av produkterna som erhålls vid multiplicering av antalet fartygspassagerare som 
transporteras på varje resa med avståndet från hamn till hamn. 

 

E.V-27 Passagerarkapacitetsutnyttjande 

Andelen presterade personkilometer i förhållande till erbjudna personkilometer. 
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E.V-28 Syftet med fartygspassagerarens resa 

Anledningarna till att resa är följande: 
 
- Arbete och utbildning (pendling) 
- Affärer 
- Semester 
- Annan (shopping, fritid, familj) 

 

E.V-29 Ombordstigande fartygspassagerare 

Passagerare som går ombord på ett handelsfartyg för att göra en sjöresa. 
 

Ett byte från ett handelsfartyg till ett annat betraktas som ombordstigning efter landstigning. 
Kryssningspassagerare på en utflykt för kryssningspassagerare omfattas inte. 

 

E.V-30 Landstigande fartygspassagerare 

En passagerare som stiger iland från ett handelsfartyg vid slutet av en sjöresa. 
 

Ett byte från ett handelsfartyg till ett annat betraktas som landstigning före ny ombordstigning. 
Kryssningspassagerare på en utflykt för kryssningspassagerare omfattas inte. 

 

E.V-31 Utflykt för kryssningspassagerare 

En kryssningspassagerare som gör ett kort besök vid en turistattraktion samtidigt som 
passageraren har en hytt ombord. 

 

E.V-32 Transportförbindelse för fartygspassagerare 

Kombinationen mellan avgångshamnen och ankomsthamnen för passagerare som 
transporteras till sjöss, oavsett vilken resväg som följs. 
 
Dessa hamnar är kusthamnar (förutom vid transport på inre vattenvägar där de kan vara 
inlandshamnar), kodade enligt internationella klassificeringssystem såsom UN/Locode 
(kodning för hamnar och andra platser). 
Dessa hamnar kan grupperas enligt deras geografiska placering med hjälp av internationella 
klassificeringssystem såsom Nuts (Nomenklatur för statistiska territoriella enheter – Eurostat). 
Då avgångs- och ankomsthamnen är densamma, finns ingen transportförbindelse till sjöss. 

 

E.V-33 Avgångshamn 

Den hamn där en passagerare påbörjade sin resa. 
 
Ett byte från ett handelsfartyg till ett annat betraktas som ombordstigning efter landstigning. 
Kryssningspassagerare på en utflykt för kryssningspassagerare omfattas inte. 
 

E.V-34 Ankomsthamnen 

Den hamn där en passagerare avslutar sin resa. 
 

Ett byte från ett handelsfartyg till ett annat betraktas som landstigning före ny ombordstigning. 
Kryssningspassagerare på en utflykt för kryssningspassagerare omfattas inte. 
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E.V-35 Gods som transporteras till sjöss 

Varje gods som transporteras av handelsfartyg. 
 

Detta omfattar allt emballage och all transportutrustning såsom containrar, växelflak, lastpallar 
eller vägfordon för varutransport. Post ingår. Gods som transporteras på eller i vagnar, 
lastbilar, släpvagnar, påhängsvagnar eller pråmar ingår också. Å andra sidan omfattas inte 
följande: personfordon med förare, återvändande tomma nyttofordon och släpvagnar, 
fartygens drivmedel och förnödenheter, fisk som transporteras på fiskebåtar och 
fiskberedningsfartyg, gods som transporteras internt mellan olika hamnbassänger eller dockor 
i samma hamn. 
 

E.V-36 Godsets brutto-bruttovikt 

Den totala vikten för det transporterade godset, allt emballage och taravikten på lastenheten 
(t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods samt vägfordon för 
varutransporter, vagnar eller pråmar som transporteras av fartyget). 

 

E.V-37 Godsets bruttovikt 

Den totala vikten för det transporterade godset, inklusive emballage men exklusive taravikten 
på lastenheten (t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods, samt 
vägfordon för varutransporter, vagnar eller pråmar som transporteras av fartyget). 

 

E.V-38 Taravikt  

Vikten för en lastenhet (t.ex. containrar, växelflak och lastpallar som ska innehålla gods, samt 
vägfordon för varutransport, vagnar eller pråmar som transporteras av fartyget) innan något 
gods har lastats. 
 

E.V-39 Typer av last 

Fraktad last kan klassificeras både enligt designen på själva fartyget och enligt den 
hanteringsutrustning som krävs i hamn och på fartyget. Huvudkategorierna är följande: 
 
- Flytande bulk 
- Torr bulk 
- Containrar 
- Roll-on/roll-off (med egen framdrivning) 
- Roll-on/roll-off (utan egen framdrivning) 
- Annan last 

 

E.V-40 Lo-lo (lyfta på/lyfta av) 

Lastning/lossning med hjälp av fartygets egna lastbommar/lyftkranar eller landbaserade 
lyftkranar. 

E.V-41 Containerlast 

Containerlast består av containrar med eller utan last som lyfts på eller av det fartyg som 
transporterar dem till sjöss. 

 

E.V-42 Ro-ro (rulla på/rulla av) 

Lastning/lossning via fartygets luckor/ramper med hjälp av hjulförsedda fordon. 
 

Lastning eller lossning av levande djur ingår. 
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E.V-43 Ro-ro-last 

Ro-ro-last består av gods, i container eller inte, som är lastat på ro-ro-enheter och ro-ro-
enheter som rullas på eller av de fartyg som transporterar dem till sjöss. 

 

E.V-44 Kategorier av gods som transporteras till sjöss 

Kategorierna av gods som transporteras till sjöss är de som definieras i NST-nomenklaturen 
(Varunomenklaturen för Europeiska gemenskapernas transportstatistik – Eurostat) eller CSTE 
(varuklassificering som används för transportstatistik – Unece). 

 

E.V-45 Farligt gods 

Farligt gods klassificeras enligt definitionen i kapitel VII i den internationella 
sjösäkerhetskonventionen (SOLAS, 1974), i dess ändrade form och enligt IMDG-koden 
(internationell kod för sjötransport av farligt gods). 

 

E.V-46 Omlastning från fartyg till fartyg 

Lossning av last från ett handelsfartyg och lastning på ett annat för att fullfölja resan, även då 
lasten kan ha uppehållstid i land innan resan fortsätter. 

 
Omlastning till andra transportslag omfattas inte. 

 

E.V-47 Lastat gods 

Gods som placeras på ett handelsfartyg för transport till sjöss. 
 

Omlastning från ett handelsfartyg till ett annat betraktas som lastning efter lossning. Lastat 
gods omfattar inrikes gods, omlastat gods (inrikes eller utrikes gods som ankommer sjövägen 
till hamnen) och gods i transittrafik på väg (utrikes gods som ankommer till hamnen via väg, 
landsväg, flyg eller inre vattenvägar). 

 

E.V-48 Lossat gods 

Gods som lossas från ett handelsfartyg. 
 

Omlastning från ett handelsfartyg till ett annat betraktas som lossning före omlastning. Lossat 
gods omfattar inrikes gods, omlastat gods (inrikes eller utrikes gods som lämnar hamnen 
sjövägen) och gods i transittrafik på väg (utrikes gods som lämnar hamnen via väg, järnväg, 
flyg eller inre vattenvägar). 

 

E.V-49 Transportförbindelse för gods till sjöss 

Kombinationen av hamnen för lastning och hamnen för lossning av gods som transporterats till 
sjöss, oavsett vilken resväg som används. 

 
Dessa hamnar är kusthamnar (förutom vid transport på inre vattenvägar där de kan vara 
inlandshamnar), kodade enligt internationella klassificeringssystem såsom UN/Locode 
(kodning för hamnar och andra platser). 
Dessa hamnar kan grupperas enligt deras geografiska placering med hjälp av internationella 
klassificeringssystem såsom Nuts (Nomenklatur för statistiska territoriella enheter – Eurostat). 
 

E.V-50 Lastningshamn 

Den hamn där det avsända godset lastades på ett fartyg varifrån det lossades i den 
rapporterande hamnen. 

 
Omlastning från ett handelsfartyg till ett annat betraktas som lastning efter lossning. 
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E.V-51 Lossningshamn 

 
Den hamn där det avsända godset som lastats på ett fartyg i den rapporterande hamnen 
lossas från samma fartyg. 

 
Omlastning från ett handelsfartyg till ett annat betraktas som lossning före omlastning. 
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E.VI. ENERGIFÖRBRUKNING 

E.VI-01 Energiförbrukning för handelsfartyg 

Slutlig energiförbrukning för fartyg. 
 

Detta omfattar den slutliga energiförbrukningen för tomma fartyg. 
 

E.VI-02 Ton oljeekvivalenter (toe) 

Måttenhet för energiförbrukning (1 toe = 0,041868 terajoule (TJ)). 
 
Omvandlingsfaktorerna som antagits av internationella energiorganet (IEA) är följande: 
 
- Gasolja/dieselolja 1,035 
- Tung eldningsolja 0,960 

 

E.VI-03 Joule 

Måttenhet för energiförbrukning. 
 

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

 

E.VI-04 Gasolja/dieselolja (eldningsoljedestillat) 

Olja som fås från den lägsta fraktionen vid atmosfärisk destillation av råolja. 
 
Gasolja/dieselolja omfattar tunga gasoljor som erhålls vid vakuumomdestillation av återstoden 
från den atmosfäriska destillationen. Gasolja/dieselolja destilleras mellan 200 C och 380°C, 
varav mindre än 65 volymprocent vid 250°C, inkl. förluster, och 80 procent eller mer vid 
350 °C. Tungoljor som erhålls genom blandning klassificeras som gasoljor förutsatt att deras 
kinematiska viskositet inte överstiger 25 cSt vid 40 °C. 
 
Värmevärde: 43,3 TJ/1 000 t. 

 

E.VI-05 Tung eldningsolja (återstod) 

Tjockolja som utgör återstoden från destillationen. 
 

Detta omfattar alla återstående brännoljor (däribland de som fås vid blandning). Viskositeten 
för tung eldningsolja är mer än 25 cSt vid 40 °C. Flampunkten ligger alltid över 50 °C och den 
relativa densiteten är högre än 90. 
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F.I. INFRASTRUKTUR 

F.I-01 Flygplats  

Ett definierat land- eller vattenområde (inklusive eventuella byggnader, anläggningar och 
utrustning) som är avsett att användas antingen helt eller delvis för ankomst, avgång och 
rörelse på mark av luftfartyg och som är öppet för kommersiell lufttransportverksamhet. 

 
De flesta flygplatser har en Icao-kod bestående av fyra bokstäver, enligt förteckningen i Icaos 
dokument 7910. De flesta men inte alla har också koder som tilldelats av IATA. 
 

F.I-02 Internationell flygplats 

Varje flygplats som är fastställd, av det land i vars territorium den är belägen, som flygplats för 
ankomst och avgång för internationell flygtrafik, vid vilken formaliteter som är förenade med 
tull, immigration, folkhälsa, växtkarantän och liknande förfaranden utförs, oberoende om 
sådana möjligheter tillhandahålls på heltid eller deltid. 

 

F.I-03 Inrikesflygplats 

Varje flygplats som inte är avsedd för internationell trafik. 
 

F.I-04 Flygplatsterminal 

En fristående anläggning för hantering av passagerare och/eller frakt. 
 

- Passagerarterminal 
 

En flygplatsterminal med anläggningar för hantering av passagerare, däribland incheckning av 
passagerare, bagagehantering, säkerhet, ombordstigning och avstigning för immigranter. 

 
- Fraktterminal 

 
En flygplatsterminal som uteslutande är avsedd för att hantera fraktgods, inklusive 
godkännande och frigörande av frakt, säker förvaring, säkerhet och dokumentation. 
 

F.I-05 Bana på flygplats 

På flygplats avgränsad rektangulär yta, iordningsställd för luftfartygs landning och start med 
följande egenskaper: 

 
- Tillgänglig startsträcka 

 
Den längd av banan som är fastställd som tillgänglig och lämplig för markkörning för ett 
startande luftfartyg. 

 
- Tillgänglig landningssträcka 

 
Den längd av banan som är fastställd som tillgänglig och lämplig för markkörning för ett 
landande luftfartyg. 

F.I-06 Taxibana på flygplats 

En inom flygplats anvisad eller anlagd väg för luftfartygs taxning och avsedd som förbindelse 
mellan delar av flygplatsområdet. 
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F.I-07 Incheckningsdisk 

- Konventionell 
 

En konventionell incheckningsdisk där flygbolagspersonal sköter biljetthantering, 
bagagemärkning, inklusive snabb bagageinlämning (så kallad fast bag drop) och utfärdar 
boardingkort direkt. 

 
- Självbetjäningsautomat för incheckning 

 
En automat som tillhandahåller incheckningsmöjligheter och erbjuder automatisk 
biljetthantering, boardingkort och i vissa fall utskrift av bagageetiketter. 
 

F.I-08 Gate för passagerare 

Ett område i en passagerarterminal där passagerarna samlas innan de går ombord på 
luftfartyget. 

 
a) Med ombordstigningsbrygga (passagerarbrygga) 

 
En gate med en ombordstigningsbrygga som är ansluten till luftfartyget för att möjliggöra 
ombordstigning utan behov av att gå ned till marknivå och använda trappor för att gå ombord. 

 
b) Övriga 

 
Gater utöver sådana med ombordstigningsbryggor 

 

F.I-09 Flygplatsparkering 

Parkeringsmöjligheter som tillhandahålls vid flygplatsen. 
 

- Korttidsparkering 
 

Parkering där den högsta tillåtna parkeringstiden är mindre än 24 timmar. 

 
- Medel- och långtidsparkering 

 
Parkering där den högsta tillåtna parkeringstiden är mindre än 24 timmar eller mer. 

 
När det gäller avlägsna parkeringsområden ska endast de som kan nås med flygplatsens 
transferbuss ingå. 
 

F.I-10 Intermodala godstransportmöjligheter 

En fraktterminal inom flygplatsen med anslutningar till andra transportslag än vägtransport på 
landsidan. 
 

F.I-11 Anslutningar till andra transportslag 

Tjänster som tillhandahålls inom flygplatsen för anslutning till följande yttransportslag 
 

a) Höghastighetsjärnväg 
 

Tillgång till höghastighetsjärnvägstrafik 
 

b) Huvudjärnvägsbana 
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Tillgång till huvudjärnvägsbanetrafik 
 

c) Tunnelbana 
 

Tillgång till tunnelbanetrafik. 
 

d) Landsvägsbusstrafik 
 

Tillgång till snabbusstrafik och landsvägsbusstrafik 
 

e) Stadsbusstrafik 
 

Tillgång till stadsbusstrafik 
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F.II. TRANSPORTMEDEL (LUFTFARTYG) 

F.II-01 Luftfartyg 

Varje maskin som kan erhålla bärkraft i atmosfären genom luftens reaktioner med undantag av 
dess reaktioner mot jordytan. 

 
Styrbara luftskepp eller ballonger och yteffektfordon, såsom svävare, omfattas inte. Icao 
tillhandahåller beteckningar för luftfartygstyper i Icaos dokument 8643. Därutöver har Icao och 
CAST (Commercial Aviation Safety team) tillsammans utvecklat en ny taxonomi för en korrekt 
identifiering av luftfartyg. Mer information finns på följande webbplats: 
http://www.intlaviationstandards.org/. 

 

F.II-02 Luftfartygsflotta 

Luftfartyg registrerat vid ett givet datum i ett land. 
 

F.II-03 Operativ flotta 

Operativ flotta omfattar alla luftfartyg som är i bruk i kommersiellt syfte (inklusive alla luftfartyg 
som temporärt är oanvändbara på grund av större olyckor, ombyggnad eller statliga åtgärder 
såsom startförbud från tillsynsmyndigheter). 

 
Luftfartyg som uteslutande används för utbildning, kommunikationer och privatflygning ingår 
inte i den operativa flottan. 

 

F.II-04 Luftfartygstyper 

a) Passagerarluftfartyg 
 

Luftfartyg som är utformat för att transportera passagerare och deras bagage. Eventuell frakt, 
inklusive postförsändelser, transporteras i allmänhet i lastrummen i luftfartygets buk. 

b) Fraktluftfartyg 
 

Ett luftfartyg som uteslutande är utformat för transport av frakt och/eller post. 
 

Personer som ledsagar vissa typer av frakt, såsom djur, kan också transporteras. 

c) Kombinerat passagerar-/fraktluftfartyg 
 

Ett passagerarluftfartyg med förbättrade möjligheter att transporterar frakt på 
passagerardäcket. 

d) Luftfartyg för snabbt konfigurationsbyte 
 

Ett luftfartyg som är utformat för ett snabbt konfigurationsbyte från passagerare till last och 
tvärtom. 

e) Annat 
 

Ett luftfartyg som inte används för kommersiell lufttransport. 
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F.II-05 Luftfartyg efter bulleregenskaper 

f) Luftfartyg som saknar miljövärdighetsbevis (buller) 
 

Luftfartyg som inte är certifierat enligt internationella bullerkrav. 
 

g) Kapitel II-luftfartyg 
 

Luftfartyg som uppfyller specifikationerna i bilaga 16 kapitel II till Icaos Chicagokonvention. 
 

h) Kapitel III-luftfartyg 
 

Luftfartyg som uppfyller specifikationerna i bilaga 16 kapitel III till Icaos Chicagokonvention. 
 

i) Kapitel IV-luftfartyg 
 

Luftfartyg som uppfyller specifikationerna i bilaga 16 kapitel IV till Icaos Chicagokonvention. 
 

F.II-06 Luftfartygets ålder 

Antal år sedan ett luftfartyg registrerades första gången. 
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F.III. FÖRETAG, EKONOMISKT RESULTAT OCH SYSSELSÄTTNING  

F.III-01 Företag 

Institutionell enhet eller minsta kombination av institutionella enheter som omfattar och direkt 
eller indirekt styr alla nödvändiga funktioner för att utföra sin produktionsverksamhet. 

 
Kravet på ett företag är att det har en ägare eller ledning. Det kan dock vara av heterogen 
karaktär när det gäller den ekonomiska verksamheten eller lokaliseringen. 

 

F.III-02 Flygbolag (kommersiell lufttransportoperatör) 

Ett flygbolag som bedriver luftfart i kommersiellt syfte och (i) som utför reguljära eller icke-
reguljära luftfartstjänster, eller båda, som är tillgängliga för allmänheten för transport av 
passagerare, post och/eller last och (ii) som är certifierat för sådana ändamål av den civila 
luftfartsmyndigheten i det land där företaget är etablerat. 
 
Icao tillhandahåller en lufttransportoperatörskod bestående av tre bokstäver, som anges i 
Icaos dokument 8585, och som krävs för alla flygbolag som trafikerar internationella rutter. En 
flygbolagsbeteckning som består av två bokstäver tilldelas av IATA i enlighet med 
bestämmelserna i IATA:s resolution 762. Den tvåställiga flygbolagsbeteckningen används för 
bokningar, scheman, tidtabeller, telekommunikation, biljettering, lastdokumentation, rättsliga 
ändamål, priser och/eller andra kommersiella eller trafikrelaterade ändamål. Enligt 
näringsgrensindelningen omfattas följande undergrupper: 

 
Isic rev. 4 Utkast Huvudgrupp 51 Lufttransport 
Nace rev. 2  Huvudgrupp 51 Lufttransport 
 

F.III-03 Flygplatsoperatör 

 
Ett lufttransportföretag som driver en kommersiell flygplats. 

 
Enligt näringsgrensindelningen omfattas följande undergrupper: 
 
Isic rev. 4 Utkast  Undergrupp 5223 Stödtjänster till lufttransport 
Nace rev. 2  Undergrupp 52.23 Stödtjänster till lufttransport 

 

F.III-04 Leverantör av flygkontrolltjänster 

 
Ett lufttransportföretag som tillhandahåller flygkontrolltjänster. 
 
Enligt näringsgrensindelningen omfattas följande undergrupper: 

 
Isic rev. 4 Utkast  Undergrupp 5223 Stödtjänster till lufttransport 
Nace rev. 2  Undergrupp 52.23 Stödtjänster till lufttransport 

 

F.III-05 Leverantör av flygplatstjänster 

 
Ett företag som tillhandahåller flygplatstjänster såsom marktjänst för luftfartyg, 
bränslepåfyllning, underhåll och säkerhet, passagerartjänster såsom incheckning, 
bagagehantering, lasthantering och andra tjänster. 
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Enligt näringsgrensindelningen omfattas följande undergrupper: 
 
Isic rev. 4 Utkast  Undergrupp 5223 Stödtjänster till lufttransport 
    Undergrupp 5224 Godshantering 
Nace rev. 2  Undergrupp 52.23 Stödtjänster till lufttransport 
    Undergrupp 52.24 Godshantering 
 

F.III-06 Omsättning 

Det totala belopp som lufttransportföretaget fakturerat under den period som granskas. Detta 
motsvarar marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man. I omsättningen 
ingår ”övriga rörelseintäkter” t.ex. intäkter från koncessioner, franchiseavtal, patent, 
varumärken och liknande värden. Omsättningen omfattar alla avgifter och skatter på de varor 
eller tjänster som företaget fakturerar, med undantag för mervärdesskatt som faktureras av 
företaget mot kund. Den omfattar också alla andra utgifter som förs vidare till kunden. Sänkta 
priser, avdrag och rabatter måste dras av, men inte kassarabatter. 

 

Omsättningen omfattar endast reguljär verksamhet och omfattar därför inte försäljning av 
anläggningstillgångar. Driftsstöd från offentliga myndigheter räknas inte heller in 
 

F.III-07 Underhållskostnader – flygplatser 

Nödvändiga utgifter för att upprätthålla flygplatsverksamheten genom underhåll av den fasta 
infrastrukturen och nödvändig utrustning. 
Exempel är underhåll av banor, bagagehanteringsutrustning och frakthanteringsutrustning. 

 

F.III-08 Underhållskostnader – luftfartyg 

Nödvändiga utgifter för att hålla luftfartyg och deras motorer i ett luftvärdigt skick. 
 

Rutinunderhåll av flygkroppen och motorerna, oberoende om detta utförs internt eller externt, 
ingår. 

 

F.III-09 Sysselsatta 

Med sysselsättning menas antalet sysselsatta dvs. det totala antalet personer som arbetar i 
företaget (inkl. arbetande ägare, delägare som arbetar regelbundet i företaget och obetalda 
familjemedlemmar), samt personer som arbetar utanför företaget men som tillhör företaget och 
får betalt direkt av det (t.ex. försäljare, leveranspersonal, grupper som utför reparationer och 
underhåll). Här ingår även personer som är frånvarande under kortare tid (t.ex. sjukskrivning, 
tjänstledighet med betalning eller ledighet av särskild anledning) och även strejkande, men 
inte dem som är frånvarande på obestämd tid. Det omfattar också deltidsarbetare som 
betraktas som sådana enligt det berörda landets lagstiftning och som står upptagna på 
lönelistan, jämte säsongsarbetare, lärlingar och avlönade hemmaarbetande. 

 

Antalet anställda omfattar inte personer som tillhandahålls företaget av andra företag, 
personer som utför reparations- och underhållsarbeten i företaget i fråga för andra företags 
räkning samt dem som fullgör obligatorisk militärtjänst. Personer som står till företagets 
förfogande av kommersiella skäl på grundval av ett långtidskontrakt (dvs. demonstratörer i 
varuhus) bör dock registreras som anställda i det företag där de arbetar snarare än i det 
företag där de har anställningskontrakt. 

 

Antalet anställda motsvarar det årliga genomsnittliga antalet anställda. 
 



F. LUFTTRANSPOR 
 

 - 134 - 

F.III-10 Typer av anställning 

j) Allmän förvaltning 
 

Omfattar central och regional ledningspersonal (t.ex. inom ekonomi-, juridik-, 
personalavdelningar) samt företagsledningen. 

 
Ledningspersonalen för specialavdelningar (drift och trafik, luftfartyg, flygkontroll, byggande 
och underhåll av banor och terminaler, räddningstjänst) omfattas inte utan ingår i statistiken 
för var och en av dessa tjänster. 

 

k) Drift och trafik 
 

Kabin- och markpersonal (exklusive cockpitpersonal) och tillhörande centrala och regionala 
kontor. Omfattar turism, reklam och terminalverksamhet. 

 

l) Luftfartyg 
 

Cockpitpersonal, underhålls- och inspektionspersonal och tillhörande centrala och regionala 
kontor. 

 

m) Flygplatser 
 

Flygkontrollpersonal, bygg-, underhålls- och inspektionspersonal för terminaler, banor och 
andra flygplatsanläggningar, marktjänstpersonal, räddningstjänstens personal. 

 

n) Övrig verksamhet 
 

Passagerar- och frakttjänster, frakttransporttjänster etc. 
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F.IV. TRAFIK  

F.IV-01 Luftfartygsrörelse  

Ett luftfartyg som startar eller landar på en flygplats. 
 

För flygplatstrafikändamål räknas en landning och en start som två rörelser. Alla kommersiella 
luftfartygsrörelser och icke-kommersiella allmänflygsrörelser ingår. Statliga flygningar, touch-
and-go, så kallade overshoots och misslyckade inflygningar omfattas inte. 

 

F.IV-02 Kommersiella luftfartygsrörelser 

En luftfartygsrörelse som sker mot ersättning eller hyra. 
 
Kommersiella luftfartsrörelser och kommersiella allmänflygrörelser ingår. 

 

F.IV-03 Luftfartygs avgång 

Ett luftfartygs start. 
 

F.IV-04 Luftfartygs ankomst 

Ett luftfartygs landning. 
 

F.IV-05 Kommersiellt stopp 

Ett trafikstopp för att ta ombord eller lasta av inkomstbringande last. 
 

F.IV-06 Icke-kommersiellt stopp 

Ett stopp som inte är ett kommersiellt stopp. 
 

I sådana stopp ingår positioneringsflygningar, statliga flygningar, skolflygningar och tekniska 
stopp. 

 

F.IV-07 Diversion 

Ett luftfartyg som landar på en annan flygplats än den som ingår i luftfartygets färdplan på 
grund av driftsmässiga eller tekniska svårigheter som antingen omfattar luftfartyget eller 
destinationsflygplatsen. 

 
Diversioner kan bero på en passagerares olämpliga uppträdande, tekniska problem med 
luftfartyget, dåliga väderförhållanden, olyckor eller andra nödlägen på den planerade 
destinationsflygplatsen. 
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F.IV-08 Flygplatspar 

Ett flygplatspar definieras som två flygplatser mellan vilka en resa tillåts via en 
passagerarbiljett eller del av en biljett, eller mellan vilka frakt- och posttransport sker i enlighet 
med ett transportdokument eller delar av det (flygfraktsedel eller postföljesedel). 

 

F.IV-09 Avstånd flygplats till flygplats 

För statistiska ändamål är avståndet från flygplats till flygplats storcirkelavståndet mellan 
flygplatserna i kilometer. 

 
Mätningen baseras på flygplatsens koordinater och en beräkningsformel för storcirklar. 

 

F.IV-10 Stadspar – start/mål för flygning 

Två städer mellan vilka en resa får ske med hjälp av en passagerarbiljett eller del av en biljett, 
eller mellan vilka frakt- och posttransport sker i enlighet med ett transportdokument eller delar 
av det (flygfraktsedel eller postföljesedel). 

 
I allmänt bruk används stadspar ibland omväxlande med flygplatspar. 

 

F.IV-11 Flygetapp 

Luftfartygs flygning från avgång till nästa landning. 
 

Uppehåll av tekniska skäl omfattas inte. 
 

F.IV-12 Inrikes flygetapp 

Varje flygetapp mellan platser inom ett lands inrikes gränser. 
 
Flygetapper mellan ett land och dess territorier, samt flygetapper mellan sådana territorier ska 
klassificeras som inrikes flygetapper. 

 

F.IV-13 Internationell flygetapp 

En flygetapp där avgången är i ett land och nästa landning sker i ett annat land. 
 

F.IV-14 Flygning 

Användningen av ett luftfartyg på en eller flera flygetapper varvid ett enda flygnummer som 
tilldelas av flygbolaget används. 

 

F.IV-15 Inrikesflygning 

Flygning som uteslutande omfattar inrikes flygetapper, varvid samma flygnummer används till 
alla flygetapperna. 

 

F.IV-16 Internationell flygning 

En flygning med en eller flera internationella flygetapper, varvid samma flygnummer används 
till alla flygetapperna. 
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F.IV-17 Kommersiell flygning 

En transportflygning som utförs för allmän transport av passagerare och/eller frakt och post, 
mot ersättning och hyra. 

 

F.IV-18 Kommersiell luftfart 

En transportflygning eller en rad transportflygningar som utförs för allmän transport av 
passagerare och/eller frakt och post, mot ersättning och hyra. 

 
Luftfarten kan antingen vara reguljär eller icke-reguljär. 

 

F.IV-19 Reguljär luftfart 

Kommersiell luftfart som bedrivs enligt en publicerad tidtabell, eller så regelbundet att den 
utgör en lätt igenkännlig planmässig serie av flygningar. 

 
Tilläggslinjer som uppkommit på grund av överblivande trafik från den reguljära luftfarten 
ingår. 

 

F.IV-20 Icke-reguljär luftfart 

Kommersiell luftfart som inte är reguljär luftfart. 
 

F.IV-21 Lufttransport av passagerare 

Reguljär eller icke-reguljär luftfart av luftfartyg som transporterar en eller flera betalande 
passagerare och alla flygningar som i publicerade tidtabeller anges vara öppna för 
passagerare. 

 
Både transport av betalande passagerare och transport av frakt och post mot ersättning ingår. 

 

F.IV-22 Lufttransport av frakt och post 

Reguljär eller icke-reguljär luftfart av luftfartyg som utför sådana transporter mot ersättning 
som inte utgörs av betalande passagerare, dvs. frakt och post. 

 
Flygningar med en eller flera betalande passagerare och flygningar som i publicerade 
tidtabeller anges vara öppna för passagerare omfattas inte. Flygfrakt och flygpost i 
kombination kallas ibland för flygfrakt. 
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F.IV-23 Kommersiellt allmänflyg 

All kommersiell civil luftfart förutom reguljär luftfart och icke-reguljär lufttransport mot ersättning 
eller hyra. Huvudkategorierna för kommersiellt allmänflyg är följande: 
 

a) Taxiflyg 

b) Flygfotografering 

c) Rundflyg 

d) Reklamflyg 

e) Jordbruksflyg/besprutning av grödor 

f) Sjuktransport/ambulansflyg 

g) Övrig kommersiell flygning 
 

F.IV-24 Icke-kommersiellt allmänflyg 

 
All icke-kommersiell civil luftfart förutom reguljär luftfart och icke-reguljär lufttransport mot 
ersättning eller hyra. Huvudkategorierna för icke-kommersiellt allmänflyg är följande: 

 

a) Statlig flygning 
 

Varje flygning som sker med luftfartyg för militären, tullen, polisen eller andra 
brottsbekämpande organ i ett land. 
Varje flygning som fastställs som ”statlig flygning” av statliga myndigheter. 

 

b) Skolflyg 

c) Privatflyg 

d) Affärsflyg 

e) Flygningar för fallskärmshoppning och bogsering av segelflygplan 

f) Uppehåll av tekniska skäl 

g) Provflygning 
 

En icke-kommersiell flygning som utförs för att prova luftfartyget innan det tas i drift. 
 

h) Positioneringsflygning 
 

En icke-kommersiell flygning som utförs för att positionera ett luftfartyg för en reguljär eller 
icke-reguljär flygning eller tjänst. 

 

i) Övrig icke-kommersiell flygning 
 

F.IV-25 Flygnummer (luftfartyg) 

Ett flygnummer är det första publicerade flygnumret som tilldelades flygningen av 
lufttransportoperatören. Passagerare som flyger med luftfartyg kan flyga under en rad olika 
flygnummer. Endast det aktiva flygnumret för flygningen avses här. 
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F.IV-26 Gemensam linjebeteckning 

Användning av en operatörs flygnummer för tjänster/flygningar som tillhandahålls av andra 
operatörer. 

 
För statistiska ändamål tilldelas trafiken till den transportör som utför flygningen och vars 
flygnummer används av flygkontrollen. 

 

F.IV-27 ”Block-till-block”-tid 

Den totala tiden mätt i timmar och minuter som mäts från det att luftfartyget börjar förflytta sig 
från sin avgångsplats till dess det stannar på ankomstplatsen. 

 

F.IV-28 Flygtimmar 

En flygtimme har utförts då ett luftfartyg har använts i en timme. Flygtimmar mäts på grundval 
av ”block-till-block”-tiden. 

 

F.IV-29 Genomsnittligt dagligt luftfartygsutnyttjande – inkomstbringande timmar 

Det totala antalet inkomstbringande timmar (reguljärflyg och charter) som flygs per 
luftfartygstyp (”block-till-block”) under en period dividerat med det tillhörande antalet 
tillgängliga luftfartygsdagar. ”Tillgängliga luftfartygsdagar” ska vara summan av antalet dagar 
som varje luftfartyg är tillgängligt för användning under perioden i fråga. Följande dagar ska 
undantas från de tillgängliga dagarna: 

 

a) Dagar mellan inköpsdatumet och det datum då luftfartyget verkligen togs i drift. 

b) Dagarna efter den sista kommersiella flygningen innan det bortskaffades. 

c) Dagar då det är ur drift på grund av större olyckor eller ombyggnad. 

d) Dagar då ett luftfartyg är i någon annans ägo eller inte är tillgängligt på grund av statliga 
åtgärder, såsom startförbud från tillsynsmyndigheter. 

 
Alla andra dagar måste betraktas som ”tillgängliga dagar” inklusive dagar som krävs för 
underhåll eller översyn. 

F.IV-30 Presterade luftfartygskilometer 

Luftfartygskilometer är lika med summan av de produkter som erhålls vid multiplikation av 
antalet utförda flygningar på varje flygetapp med avståndet från flygplats till flygplats. 

 

F.IV-31 Tillgängliga passagerarsittplatser 

Det totala antalet passagerarsittplatser för försäljning på ett luftfartyg som används på en 
flygetapp mellan ett flygplatspar. 

 
Sittplatser som redan är sålda på en flygetapp ingår, dvs. de som används av 
direkttransitpassagerare. 
Sittplatser som för tillfället inte är tillgängliga för transport av passagerare på grund av 
begränsningar för den maximala bruttovikten omfattas inte. 
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F.IV-32 Erbjuden platskilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av en sittplats, som finns tillgänglig i ett luftfartyg för 
passagerare som används för det som det huvudsakligen är avsett för, en kilometer. 

 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. Växlingsrörelser och 
rangering ingår inte. 
 

F.IV-33 Erbjuden tonkilometer 

Måttenhet som motsvarar förflyttningen av ett ton nyttolast med ett luftfartyg som används för 
det som det huvudsakligen är avsett för, en kilometer. 

 
Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan. 
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F.V. TRANSPORTMÄTNING  

F.V-01 Lufttransport  

Varje förflyttning av gods och/eller passagerare med en luftfartygsrörelse. 
 

F.V-02 Kommersiell lufttransport 

Varje förflyttning av gods och/eller passagerare med en kommersiell luftfartygsrörelse. 
 

F.V-03 Nationell lufttransport 

Lufttransport på en inrikesflygning. 
 

F.V-04 Internationell lufttransport 

Lufttransport på en internationell flygning. 
 

F.V-05 Start/mål för flygning 

Trafik på en kommersiell flygning som har ett unikt flygnummer och är uppdelad i flygplatspar 
som motsvarar plats för påstigning och plats för avstigning på denna flygning. 

 
För passagerare, frakt eller post, för vilka påstigningens/lastningens flygplats är okänd, bör 
luftfartygets startpunkt antas vara lika med platsen för påstigningen/lastningen; likaså ska 
luftfartygets mål antas vara lika med platsen för avstigning/lossning, då flygplatsen för 
avstigningen/lossningen är okänd. 

 

F.V-06 Flygpassagerare 

Varje person, exklusive tjänstgörande flygbesättning och kabinpersonal, som gör en flygresa. 
 

Småbarn utan egen plats ingår. 
 

F.V-07 Betalande flygpassagerare 

En kommersiell passagerare för vars transport en flygoperatör mottar kommersiell ersättning. 
 

I denna definition ingår till exempel (i) passagerare som reser under allmänt tillgängliga 
reklamerbjudanden (t.ex. ”två till priset för en”) eller lojalitetsprogram (som använder sina 
”frequent flyer”-poäng), (ii) passagerare som reser som en kompensation för att de har nekats 
ombordstigning, (iii) passagerare som reser med företagsrabatt, (iv) passagerare som reser till 
förmånspris (statstjänstemän, sjömän, militärer, studerande etc.). 
Denna definition omfattar inte exempelvis (i) personer som reser gratis, (ii) personer som reser 
till ett pris eller med en rabatt som endast kan utnyttjas av flygoperatörernas anställda eller 
deras agenter eller endast för operatörernas räkning, (iii) småbarn som inte har någon egen 
plats. 

 

F.V-08 Icke-betalande passagerare 

Passagerare som inte är betalande passagerare. 
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F.V-09 Transporterad flygpassagerare 

Alla passagerare på en särskild flygning (med ett flygnummer) räknas endast en gång och inte 
upprepade gånger på varje enskild etapp för flygningen. 

 
Alla betalande och icke-betalande passagerare vars resa börjar eller slutar på den 
rapporterande flygplatsen och transferpassagerare som ansluter sig till eller lämnar flygningen 
på den rapporterande flygplatsen. Direkttransitpassagerare omfattas inte. 

 

F.V-10 Terminalpassagerare 

Passagerare som påbörjar eller avslutar en resa vid den avsedda flygplatsen. 
 

F.V-11 Direkttransitpassagerare 

Passagerare som, efter ett kort uppehåll, fortsätter sin resa på samma luftfartyg med ett flyg 
som har samma flygnummer som ankomstflyget. Passagerare som byter luftfartyg på grund av 
tekniska problem men som fortsätter på ett flyg med samma flygnummer räknas också som 
direkttransitpassagerare. 

 
På vissa flygningar med mellanlandningar, ändras flygnumret vid en flygplats för att markera 
bytet mellan en inkommande och en utgående flygning. I de fall då passagerare som 
mellanlandar fortsätter sin resa på samma luftfartyg under sådana omständigheter ska de 
räknas som direkttransitpassagerare. 

 

F.V-12 Transferpassagerare eller direkttransitpassagerare 

Passagerare som anländer och avreser på ett annat luftfartyg inom 24 timmar, eller på samma 
luftfartyg som har olika flygnummer. De räknas två gånger: en gång när de anländer och en 
gång när de avreser. 

 
På vissa flygningar med mellanlandningar, ändras flygnumret vid en flygplats för att markera 
bytet mellan en inkommande och en utgående flygning. I de fall då passagerare som 
mellanlandar fortsätter sin resa på samma luftfartyg ska de inte räknas som 
transferpassagerare eller indirekta transitpassagerare vid den flygplats där flygnumret 
ändrades. 

 

F.V-13 Terminalpassagerare 

Det totala antalet terminal- och transferpassagerare. 
 

F.V-14 Flygpassagerare ombord 

Alla passagerare ombord på luftfartyget då de landar på den rapporterande flygplatsen eller 
startar från den rapporterande flygplatsen. 

 
Alla betalande och icke-betalande passagerare ombord ett luftfartyg under en flygetapp. 
Direkttransitpassagerare ingår. 

 

F.V-15 Personkilometer 

En personkilometer utförs då en passagerare transporteras en kilometer. 
 

F.V-16 Kabinfaktor 

Andelen personkilometer i procent av tillgängliga sittplatskilometer. 
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F.V-17 Flugna personkilometer per flygetapp 

Summan av produkterna som erhålls vid multiplicering av antalet passagerare som 
transporteras på varje flygetapp med avståndet från flygplats till flygplats. 

 

F.V-18 Flugna personkilometer per start/mål-flygplatser 

Produkten som fås då antalet passagerare som har flugit mellan två flygplatser som start och 
mål multipliceras med avståndet från flygplats till flygplats. 

 

F.V-19 Presterade persontonkilometer 

Det resultat som fås då flugna personkilometer multipliceras med varje passagerares vikt 
inklusive både fritt bagage och överviktsbagage. 

 
Varje lufttransportoperatör kan använda sina egna interna passagerarvikter eller 
standardvikten 100 kg (inklusive bagage). 

 

F.V-20 Bagage 

Passagerarnas och besättningens personliga ägodelar som lastas på eller transporteras 
ombord på ett luftfartyg enligt avtal med operatören. 

 

F.V-21 Frakt 

Varje egendom som transporteras på ett luftfartyg som inte är post, förnödenheter eller 
bagage. 

 
För statistiska ändamål ingår expressfrakt, expresspaket och diplomatväskor i frakten men inte 
passagerarnas bagage. Alla lastbilstransporter vid vilka en flygfraktsedel används ska 
undantas. 

 

F.V-22 Godsets brutto-bruttovikt 

 
Den totala vikten för det transporterade godset, allt emballage och taravikten på lastenheten 
(t.ex. flygcontainer). 

 

F.V-23 Godsets bruttovikt 

Den totala vikten för det transporterade godset, inklusive emballaget men exklusive taravikten 
på lastenheten (t.ex. flygcontainer). 

 

F.V-24 Taravikt 

Vikten för en lastenhet (t.ex. flygcontainer) innan något gods har lastats. 
 

F.V-25 Lastad eller lossad frakt 

All frakt som lastas på eller lossas från ett luftfartyg. 
 
Direkttransitfrakt omfattas inte. 
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F.V-26 Frakt ombord 

All frakt ombord ett luftfartyg vid landning vid en flygplats och start från en flygplats. 
 

Direkttransitfrakt ingår och räknas både vid landning och vid start. 
 

F.V-27 Presterade frakttonkilometer per flygetapp 

En tonkilometer är ett metriskt fraktton inkomstbringande last som transporteras en kilometer. 
Presterade tonkilometer erhålls genom att det totala antalet fraktton inkomstbringande last 
som transporteras på flygetappen multipliceras med avståndet från flygplats till flygplats. 

 

F.V-28 Presterade frakttonkilometer per start/mål-flygplatser 

En tonkilometer är ett metriskt fraktton inkomstbringande last som transporteras en kilometer. 
Presterade tonkilometer erhålls genom att det totala antalet fraktton inkomstbringande last 
som transporteras mellan två flygplatser som start och mål multipliceras med avståndet från 
flygplats till flygplats. 

 

F.V-29 Post 

De brevförsändelser och andra objekt för transport med luftfartyg som har expedierats av och 
är avsedda för leverans till postkontor. 

 
Expressfrakt och expresspaket omfattas inte. 

 

F.V-30 Lastad och lossad post 

All post som lastas på eller lossas från ett luftfartyg. 
 

Direkttransitpost omfattas inte. 
 

F.V-31 Post ombord 

All post ombord under varje flygetapp, inklusive lastad post och direkttransitpost. 
 

F.V-32 Diplomatväska 

En postsäck som används av offentliga myndigheter för att skicka tjänstebrev och 
tjänsteförsändelser. 

 

F.V-33 Presterade posttonkilometer per flygetapp 

En tonkilometer är ett metriskt postton inkomstbringande last som transporteras en kilometer. 
Presterade tonkilometer erhålls genom att det totala antalet postton inkomstbringande last 
som transporteras på varje avsnitt av en flygning multipliceras med avståndet från flygplats till 
flygplats. 

 

F.V-34 Presterade posttonkilometer per start/mål-flygplatser 

En tonkilometer är ett metriskt postton inkomstbringande last som transporteras en kilometer. 
Presterade tonkilometer erhålls genom att det totala antalet postton inkomstbringande last 
som transporteras mellan två flygplatser som start och mål multipliceras med avståndet från 
flygplats till flygplats. 

 



F. LUFTTRANSPOR 
 

 - 145 - 

F.V-35 Total mängd frakt/post 

Summan av den totala mängden frakt och post, både lastad och lossad, vid den rapporterande 
flygplatsen. Alla lastbilstransporter vid vilka en flygfraktsedel används ska undantas. 

 
Frakt och post tillsammans kallas ibland frakt. 

 

F.V-36 Kategorier av gods som transporteras med flyg 

Gods som transporteras kan klassificeras enligt typ. 
 

Exempel på klassificeringssystem är NST 2007 (Varunomenklaturen för Europeiska 
gemenskapernas transportstatistik) som ersätter CSTE-nomenklaturen (varuklassificering som 
används för transportstatistik – Unece) och NST/R-nomenklaturen (den reviderade utgåvan av 
Varunomenklaturen för Europeiska gemenskapernas transportstatistik – Eurostat). 

F.V-37 Farligt gods 

Klasserna för farligt gods som transporteras med flyg är de som fastställts i den femtonde 
reviderade utgåvan av FN:s rekommendationer om farligt gods, Förenta nationerna, Genève 
2007. 

 
- Klass 1: Explosiva ämnen och föremål 
- Klass 2: Gaser 
- Klass 3:  Brandfarliga vätskor 
- Klass 4:  Brandfarliga fasta ämnen, självantändande ämnen, ämnen som utvecklar 

brandfarlig gas vid kontakt med vatten 
- Klass 5:  Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
- Klass 6:  Giftiga och smittförande ämnen 
- Klass 7:  Radioaktiva ämnen 
- Klass 8:  Frätande ämnen 
- Klass 9:  Övriga farliga ämnen och föremål 

 

F.V-38 Transporterad nyttolast 

Den inkomstbringande lasten bestående av passagerare, bagage, frakt och post som 
transporteras i luftfartyget mätt i metriska ton. 

 

F.V-39 Presterade betalda tonkilometer 

En tonkilometer är ett metriskt ton inkomstbringande last som transporteras en kilometer. 
Presterade tonkilometer är lika med summan av produkterna som fås genom att det totala 
antalet ton för varje kategori inkomstbringande last som transporteras på varje avsnitt av en 
flygning multipliceras med avståndet från flygplats till flygplats. 
 

F.V-40 Lastfaktor 

otalt antal presterade betalda tonkilometer uttryckt som en procentandel av tillgängliga 
tonkilometer. 
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F.VI. ENERGIFÖRBRUKNING  

F.VI-01 Energiförbrukning vid lufttransport  

Slutlig energi som förbrukas av luftfartyg för framdrivning, kraft och uppvärmning. 
 

F.VI-02 Ton oljeekvivalenter (toe) 

Måttenhet för energiförbrukning: 1 toe = 0,041868 TJ. 
 
Omvandlingsfaktorn som antagits av internationella energiorganet (IEA) för fotogen är 
följande: 
 
- Fotogen 1,045 

 

F.VI-03 Joule 

Måttenhet för energiförbrukning: 
 
1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 terajoule = 23,88459 toe 
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F.VII. FLYGOLYCKOR 

F.VII-01 Haveri 

En händelse förknippad med användning av ett luftfartyg som sker mellan den tidpunkt då 
någon person går ombord på luftfartyget i avsikt att flyga och den tidpunkt då samtliga sådana 
personer har stigit av, varvid något av följande gäller: 
 
a) En person skadas dödligt eller allvarligt, 
 
där detta är ett resultat av att personen befinner sig i luftfartyget, har direktkontakt med någon 
del av luftfartyget inklusive delar som har lossnat från detta eller utsätts direkt för jetstråle, 
utom när skadorna har naturliga orsaker, är självförvållade eller orsakade av andra personer, 
eller när skadorna tillfogats fripassagerare som befinner sig utanför de områden som normalt 
är tillgängliga för passagerare och besättning. 
 
b) Luftfartyget får skador eller strukturella fel, 
 
där detta kritiskt påverkar luftfartygets strukturella hållfasthet, prestanda eller flygegenskaper 
och vanligtvis skulle kräva omfattande reparation eller utbyte av berörd del, med undantag för 
motorbortfall eller motorskada om skadan är begränsad till motorn, dess huv eller tillbehör: för 
skada på propellrar, vingspetsar, antenner, däck, bromsar, kåpor, samt för små bucklor eller 
genomgående hål i luftfartygets yttre skal. 
 
c) Luftfartyget saknas eller är helt otillgängligt 

 
Ett luftfartyg betraktas som saknat då den officiella sökningen har avslutats och vraket inte har 
lokaliserats. 
 

F.VII-02 Tillbud 

En händelse, annan än ett haveri, i anslutning till användandet av ett luftfartyg som påverkar 
eller kan påverka flygningens säkerhet. 

 

F.VII-03 Allvarligt tillbud 

Ett tillbud under omständigheter som hade kunnat leda till ett haveri. 
 

Enda skillnaden mellan ett haveri och ett allvarligt tillbud är resultatet. Exempel på allvarliga 
tillbud finns i Icaos manual ”Accident/Incident Reporting Manual”. 

 

F.VII-04 Dödlig skada 

En skada som leder till döden inom trettio dagar efter olyckan klassificeras som en dödlig 
skada. 

 

F.VII-05 Skada utan dödlig utgång 

En skada, annan än en dödlig skada, som en person har erhållit vid en olycka. 
 



F. LUFTTRANSPOR 
 

 - 148 - 

F.VII-06 Allvarlig skada 

En skada utan dödlig utgång som en person har erhållit vid en olycka och som 
 

a) kräver intagning på sjukhus under mer än 48 timmar, som påbörjas inom sju dagar räknat 
från det datum då skadan erhölls, eller 

b) resulterar i fraktur på något ben (med undantag för enklare frakturer i fingrar, tår eller 
näsa), eller 

c) förorsakar sår som ger allvarlig blödning, nerv-, muskel- eller senskada, eller 

d) medför skada på något inre organ, eller 

e) medför andra eller tredje gradens brännskador eller brännskador som drabbar mer än 5 % 
av kroppsytan, eller 

f) medför bekräftad exponering för smittsamma ämnen eller skadlig strålning. 
 

F.VII-07 Lindrig skada 

En skada utan dödlig utgång, annan än en allvarlig skada, som en person har erhållit vid en 
olycka. 

 

F.VII-08 Land i vilken händelsen har inträffat 

Det land i vars nationella territorium olyckan eller tillbudet inträffade. 
 

F.VII-09 Land som har utfärdat operatörens drifttillstånd 

Det land i vilket operatörens huvudkontor är beläget, eller om huvudkontor saknas, 
operatörens permanenta vistelse. 

 

F.VII-10 Registreringsland 

Det land i vars register ett luftfartyg är infört. 
 

F.VII-11 Olycka på nationellt territorium 

En olycka i ett lands nationella territorium. 
 

F.VII-12 En olycka på ett nationellt registrerat luftfartyg 

En olycka som omfattar ett luftfartyg på ett nationellt registrerat luftfartyg för ett land. 
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G.I. INLEDNING 

G.I-01 Intermodal transport av gods 

 
Multimodal transport av gods i en och samma intermodala lastenhet som i följd utnyttjar flera 
transportslag utan att godset självt hanteras vid byte av transportslag. 
 
Den intermodala lastenheten kan vara en container, ett växelflak, ett vägfordon, ett spårbundet 
fordon eller ett fartyg. 
 
Returtransporten av tomma containrar/växelflak och tomma vägfordon för 
varutransport/släpvagnar är inte i sig en del av den intermodala transporten eftersom inget 
gods transporteras. Sådana transporter hör samman med intermodal transport och det är 
önskvärt att uppgifter om tomma transporter samlas in tillsammans med uppgifterna om 
intermodala transporter. 
 

G.I-02 Multimodal transport av gods 

 
Transport av gods med minst två olika transportslag. 
 
Intermodal transport är en särskild typ av multimodal transport. 
 
Internationell multimodal transport är ofta baserad på ett avtal som reglerar hela den 
multimodala transporten. 
 

G.I-03 Kombinerad transport av gods 

 
Intermodal transport av gods där den största delen av resan sker via järnväg, de inre 
vattenvägarna eller till sjöss och där varje start- och/eller slutetapp som sker via vägtransport 
är så kort som möjligt. 
 
Enligt EU-direktivet 92/106/EEG ska vägavståndet (fågelvägen) vara mindre än 100 km för 
transport på väg/järnväg och 150 km för transport på väg/inre vattenvägar eller till sjöss. 
 
 

G.I-04 Samtidig användning av två transportmedel (aktivt transportmedel)/(passivt 
transportmedel) 

 
Intermodal transport av gods där två transportslag används samtidigt, där ett (passivt) 
transportmedel transporteras av det andra (aktiva) transportmedlet som sörjer för dragkraften 
och förbrukar energi, t.ex. järnvägs-/vägtransport, sjö-/vägtransport och sjö-/järnvägstransport. 
 
Piggy-back är en synonym för järnvägs-/vägtransport. 
 

G.I-05 Piggy-back-transport 

 
Transport av vägfordon med järnväg. 
 
Termen avsåg från början transport av påhängsvagnar med järnväg men används numera 
även för transport av vägfordon i allmänhet. 
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G.I-06 Rullande landsväg 

 
Transport av hela vägfordon, med hjälp av roll-on/roll-off-tekniker, på tåg som normalt består 
av enbart djuplastningsvagnar. 
 
Transport av lastbilar genom Eurotunneln är ett exempel på rullande landsväg. 
 

G.I-07 Transport av vägmotorfordon för varutransport och dess förare 

 
Transport av ett vägmotorfordon för varutransport och dess förare, med ett annat transportslag 
(t.ex. till sjöss eller med järnväg). 
 

G.I-08 Transport av vägmotorfordon för varutransport utan medföljande förare 

 
Transport av ett vägmotorfordon eller en släpvagn för godstransport med ett annat 
transportslag (t.ex. till sjöss eller med järnväg) utan medföljande förare. 
 

G.I-09 Transportslag 

 
Transportmetod som används för att transportera gods och passagerare. 
 
Vid statistikrapportering ska följande klassificering av transportmetoder användas: 
a) Okänt transportslag 
b) Järnväg 
c) Väg 
d) Inre vattenvägar 
e) Sjötransport 
f) Rörledning 
g) Flyg 
 
Klassificeringen kan antingen gälla enbart det aktiva transportmedlet eller både det aktiva och 
det passiva medlet. I det senare fallet kan en tvåsiffrig kod används, där den första siffran 
anger det aktiva transportmedlet och den andra siffran anger det passiva transportmedlet. 

 

G.I-10 Transportkedja 

 
En rad transportslag som används för att förflytta gods från sin utgångsort till sin 
bestämmelseort. Längs kedjan sker en eller flera omlastningar. 
 
Godset behöver inte nödvändigtvis bli kvar i samma lastenhet under hela transportkedjan. 
Fyllning och tömning av en intermodal lastenhet kan ske under resan. 
 

G.I-11 Terminal för intermodal transport 

 
Plats som är utrustad för omlastning och förvaring av intermodala lastenheter (ILE) mellan 
olika transportslag. 
 
Det så kallade nav- och eker-konceptet hänför sig till uppsamling vid en central punkt (navet) 
och distribution i olika riktningar (ekrarna). Navet är en central punkt för uppsamling, sortering, 
omlastning och distribution av gods för en särskild region. 
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G.II. TRANSPORTUTRUSTNING 

G.II-01 Lastenhet 

Container, växelflak. 
 
”Flak” (se G.II-09 nedan) som används för sjötransport betraktas som en särskild typ av 
container. 

G.II-02 Intermodal lastenhet (ILE) 

Container, växelflak eller påhängsvagn/vägmotorfordon för varutransport som lämpar sig för 
intermodal transport. 
 

G.II-03 Container 

Särskild behållare för transport av gods, förstärkt och stapelbar och som kan förflyttas 
horisontellt och vertikalt. En mer formell teknisk definition av en container är följande: 
 
Transportutrustningsenhet som 
 
a) är av varaktig art och följaktligen tillräckligt hållbar för att tåla upprepad användning, 
b) är utformad för att underlätta transport av gods med ett eller flera transportslag utan 

mellanliggande omlastning, 
c) är utrustad med anordningar som möjliggör enkel hantering, i synnerhet överföring från ett 

transportslag till ett annat, 
d) är utformad så att den lätt kan fyllas och tömmas, 
e) är stapelbar och 
f) har en invändig volym på 1 m3 eller mer. 
 
Växelflak omfattas inte. 
 
Även om flak inte har någon invändig volym och därför inte uppfyller kriterium f) ovan bör flak 
(se G.II-09 nedan) som används för sjötransport betraktas som en särskild typ av container 
och bör därför ingå här. 
 

G.II-04 Containerstorlekar 

De viktigaste containerstorlekarna är följande: 
 
a) 20-fots ISO-container (längd 20 fot och bredd 8 fot) 
b) 40-fots ISO-container (längd 40 fot och bredd 8 fot) 
c) ISO-containrar över 20 fots och under 40 fots längd 
d) ISO-containrar över 40 fots längd 
e) Super high cube-container (container som är högre och/eller längre) 
f) Flygcontainer (container som stämmer överens med standarderna som fastställts för 

lufttransport) 
 
Containrarna är normalt 8 fot höga men det finns även andra höjder. Med ”high cube-
container” menas en container med en höjd på 9,5 fot. Med ”super high cube-container” 
menas en container som överstiger ISO-dimensionerna. De omfattar containerlängder på 
45 fot, 48 fot och 53 fot. 
Containerstorlekar som klassificeras enligt punkt a till e kallas storcontainrar. 
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G.II-05 Containerns taravikt 

Taravikten för en container ingår i den totala vikten för godset som transporteras i containrar, 
även kallad godsets brutto-bruttovikt. Bruttovikten för godset som transporteras i containrar 
kan beräknas ur brutto-bruttovikten genom subtraktion av taravikten och tvärtom. Om 
information om taravikten saknas kan taravikten uppskattas med hjälp av medelvärdena 
nedan. 
 
Taravikten för en container kan uppskattas enligt följande: 
 
20-fots ISO-container  2,3 ton 
40-fots ISO-container  3,7 ton 
ISO-containrar över 20 fots och under 40 fots längd  3,0 ton 
ISO-container över 40 fots längd 4,7 ton 
 

G.II-06 Typer av containrar 

De viktigaste typerna av containrar enligt definitionerna i ISO-standardhandboken om 
fraktcontainrar är följande: 
 
1. Styckegodscontainrar 
 
2. Specialcontainrar 

− stängd, ventilerad container 
− container utan tak 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida och fullständig överbyggnad 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida, ofullständig överbyggnad och 

fasta gavlar 
− flakbaserad container och containerflak med öppen sida, ofullständig överbyggnad och 

fällbara gavlar 
− containerflak 

 
3. Särskilda lastcontainrar 

− termocontainer 
− isolerad container 
− kyl- och fryscontainer (förbrukningsbart kylmedel) 
− mekaniskt kyld container 
− uppvärmd container 
− kyld och uppvärmd container 
− tankcontainer 
− torrbulkcontainer 
− namngiven lastcontainer (såsom bil-, djur-, osv.) 
− flygcontainer 

 

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

En statistisk enhet baserad på en ISO-container med en längd på 20 fot (6,10 m) som fungerar 
som ett standardiserat mått för containrar med olika kapaciteter och som används för att 
beskriva kapaciteterna för containerfartyg eller containerterminaler. En 20-fots ISO-container 
är lika med 1 TEU. 
 
En 40-fots ISO-container är lika med 2 TEU. 
En container med en längd mellan 20 och 40 fot är lika med 1,50 TEU. 
En container med en längd över 40 fot är lika med 2,25 TEU. 
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G.II-08 Växelflak 

En frakttransporterande enhet som är optimerad för dimensionerna hos vägfordon och som är 
utrustad med hanteringsanordningar för överflyttning från ett transportslag till ett annat, 
normalt väg/järnväg. 
 
Sådana enheter var från början inte konstruerade för att staplas, då de är fullastade, eller för 
att lyftas ovanifrån. Detta klarar numera många enheter, dock inte i samma utsträckning som 
containrar. Den mest utmärkande egenskapen som skiljer dem från containrar är att de är 
optimerade för dimensionerna hos vägfordon. En sådan enhet skulle behöva ett UIC-
godkännande för att få användas på järnväg. Vissa växelflak är utrustade med fällbara ben 
som enheten står på när den inte befinner sig på ett fordon. 
 

G.II-09 Flak 

Ett lastbart flak utan någon form av överbyggnad men som har samma längd och bredd som 
botten på en container och som är utrustad med hörnfästen/förankringsfästen upptill och 
nedtill. 
 
Detta är en alternativ term som används för vissa typer av containrar för särskilda ändamål, 
nämligen containerflak och flakbaserade containrar med ofullständiga överbyggnader. 
 

G.II-10 Järnvägsvagn för intermodal transport 

Vagn som är särskilt konstruerad eller utrustad för transport av intermodala lastenheter (ILE) 
eller andra vägfordon för varutransport. 
 
De olika vagntyperna är följande: 
− Flakvagn med nedsänkt lastyta: Järnvägsvagn med en nedsänkning som passar en 

påhängsvagns hjulaxelenhet. 
− Containervagn: Järnvägsvagn med en demonterbar underram som är utrustad med 

anordningar för vertikal hantering för att möjliggöra lastning och lossning av 
påhängsvagnar eller vägmotorfordon. 

− Semitrailervagn: Järnvägsvagn med ett centralchassi som är utformat för transport av en 
påhängsvagn. 

− Djuplastningsvagn: Järnvägsvagn med en låg lastplattform som är avsedd för transport 
av bland annat intermodala lastenheter. 

− Låggolvvagn: Järnvägsvagn med genomgående låggolv, som när den kopplas samman 
med andra vagnar, bildar en så kallad rullande landsväg (lastbilståg). 

− Containervagn för tvånivålastning: Järnvägsvagn som är utformad för transport av 
containrar som är staplade på varandra. 

− Bimodal påhängsvagn: En påhängsvagn för vägtransport som kan omvandlas till en 
järnvägsvagn genom påmontering av järnvägsboggier. 

 

G.II-11 Ro-ro-enhet 

Utrustning på hjul som är avsedd för transport av gods, såsom lastbil, släpfordon eller 
påhängsvagn som kan köras eller dras ombord på ett fartyg eller ett tåg. 
 
Släpfordon som tillhör hamnarna eller fartygen omfattas av denna definition. 
 

G.II-12 Portalkran 

En lyftkran bestående av en horisontell bärbalk som vilar på pelare, som antingen är fast 
förankrade, körs i fasta spår eller på gummidäck med relativt begränsad manövrering. Lasten 
kan förflyttas horisontellt, vertikalt och i sidled. 
 
Sådana kranar grenslar normalt en väg/järnväg och/eller ett fartyg/en kaj.  
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G.II-13 Grensletruck 

Ett gummidäckförsett traverslyftfordon för förflyttning eller stapling av containrar på en plan, 
förstärkt yta. 
 

G.II-14 Reachstacker 

Dragfordon med utrustning framtill för att lyfta, stapla eller förflytta intermodala lastenheter. 
 

G.II-15 Gaffeltruck 

Fordon som är utrustat med motordrivna horisontella gafflar som gör det möjligt att lyfta, 
förflytta eller stapla lastpallar, containrar eller växelflak. De två sista är normalt tomma. 
 

G.II-16 Lastok 

Justerbart tillbehör till lyftutrustning som är avsett att anslutas till 
hörnfästena/förankringsfästena upptill på en intermodal lastenhet. 
 
Många lastok är även utrustade med griparmar som griper in i spåren på undersidan av en 
intermodal lastenhet. 
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A.  JÄRNVÄGSTRANSPORT 
 
 
Avstigande järnvägspassagerare; A.V-10 
Avstigningsplats; A.V-13 
Bana; A.I-06 
Betalande järnvägspassagerare; A.V-07 
Betydande olycka; A.VII-04 
Betydande skada på materiel, spår, andra anläggningar eller miljön; A.VII-05 
Bränder i rullande materiel; A.VII-15 
Brunkol – lignit; A.VI-09 
Bruttotonkilometer av dragna fordon; A.IV-14 
Bruttotonkilometer av tåg; A.IV-13 
Container; A.II.B-03 
Containerns taravikt; A.II.B-05 
Containerstorlekar; A.II.B-04 
Dragfordon; A.II.A-06 
Dragfordonskilometer; A.IV-08 
Elektrifierad bana; A.I-07 
Elektrifierat spår; A.I-02 
Elkraft; A.VI-10 
Energiförbrukning vid järnvägstransport; A.VI-01 
Erbjuden platskilometer; A.IV-12 
Erbjuden tonkilometer; A.IV-10 
Farligt gods; A.V-24 
Flak; A.II.B-09 
Flakvagn; A.II.A-28 
Fordonskilometer av dragna fordon; A.IV-09 
Fordonsomlopp; A.IV-04 
Försändelse; A.V-14 
Gasol (lpg); A.VI-07 
Gasolja/dieselolja (eldningsoljedestillat); A.VI-05 
Gemensam järnvägsstation; A.I-22 
Gods i uteslutande transittrafik via järnväg; A.V-29 
Gods som transporteras på järnväg; A.V-16 
Godsets brutto-bruttovikt; A.V-17 
Godsets bruttovikt; A.V-18 
Godsvagn ägd av järnvägsföretag; A.II.A-20 
Godsvagn eller vagn; A.II.A-19 
Godsvagnkilometer; A.IV-11 
Hållplats; A.I-23 
Höghastighetståg; A.II.A-02 
Infrastrukturförvaltare; A.III-03 
Inrikes järnvägstransport; A.V-03 
Integrerat företag; A.III-04 
Intermodal lastenhet (ile); A.II.B-02 
Internationell järnvägstransport; A.V-04 
Internationell järnvägstransport av gods – lastat (utgående); A.V-27 
Internationell järnvägstransport av gods – lossat (inkommande); A.V-28 
Investeringsutgifter för infrastrukturen; A.III-08 
Investeringsutgifter för rullande materiel; A.III-09 
Isolerad vagn; A.II.A-23 
Järnvägsbana; A.I-11 
Järnvägsfordon; A.II.A-01 
Järnvägsfordon för passagerare; A.II.A-10 
Järnvägsfordonets ålder; A.II.A-33 
Järnvägsföretag; A.III-01 
Järnvägsnät; A.I-17 
Järnvägsnätsavsnitt; A.I-18 
Järnvägspassagerare; A.V-06 
Järnvägsresa; A.V-11 
Järnvägsstation; A.I-21 
Järnvägstrafik; A.IV-01 
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Järnvägstrafik på nationellt territorium; A.IV-02 
Järnvägstransport; A.V-01 
Järnvägstransportoperatör; A.III-02 
Joule; A.VI-03 
Kategorier av gods som transporteras med järnväg; A.V-21 
Kollisioner (tågkollisioner) inklusive kollisioner med hinder inom friprofilen; A.VII-11 
Konventionell järnvägsbana; A.I-13 
Konventionella höghastighetståg; A.II.A-04 
Kyld vagn (kylvagn); A.II.A-24 
Lådvagn; A.II.A-27 
Lastat gods; A.V-25 
Lastenhet; A.II.B-01 
Lastkapacitet för vagn; A.II.A-32 
Lastningsplats; A.V-31 
Lastpall; A.II.B-10 
Lastprofil; A.I-20 
Lok; A.II.A-07 
Lokomotor; A.II.A-08 
Lossat gods; A.V-26 
Lossningsplats; A.V-32 
Lutande höghastighetståg; A.II.A-03 
Mekaniskt kyld vagn; A.II.A-25 
Motorbensin (bensin); A.VI-04 
Motorvagn; A.II.A-09 
Motorvagnssläpvagn; A.II.A-14 
Olycka; A.VII-01 
Olycka med allvarlig personskada; A.VII-08 
Olycka med personskador; A.VII-07 
Olycka som omfattar transport av farligt gods; A.VII-17 
Omfattande trafikstörning; A.VII-06 
Omkommen person (avliden); A.VII-09 
Omsättning; A.III-07 
Påstigande järnvägspassagerare; A.V-09 
Påstigningsplats; A.V-12 
Personkategori i statistiken om järnvägsolyckor; A.VII-16 
Personkilometer (pkm); A.V-08 
Personolyckor orsakade av rullande materiel i rörelse; A.VII-14 
Persontransportförmåga: sittplatser och sovplatser; A.II.A-16 
Persontransportförmåga: ståplatser; A.II.A-17 
Personvagn; A.II.A-15 
Plankorsningsolyckor; A.VII-13 
Privata sidospår; A.I-05 
Privatägd godsvagn; A.II.A-21 
Rangerbangård; A.I-24 
Res- och expressgodsvagnar samt postvagnar; A.II.A-18 
Ro-ro-enhet; A.II.B-12 
Rullpall; A.II.B-11 
Särskilt anlagd höghastighetsbana; A.I-14 
Sidospår; A.I-04 
Silovagn; A.II.A-30 
Självmord; A.VII-02 
Självmordsförsök; A.VII-03 
Skadad person; A.VII-10 
Sluten vagn; A.II.A-22 
Snabbspårvägsbana; A.I-09 
Snabbspårvägsfordon; A.II.A-13 
Spår; A.I-01 
Spårvagn; A.II.A-12 
Spårvägsbana; A.I-10 
Stambana; A.I-12 
Stenkol; A.VI-08 
Största tillåtna hastighet (sth); A.I-19 
Sysselsatta; A.III-05 
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Tåg; A.IV-05 
Tågkilometer; A.IV-07 
Tågsätt; A.II.A-05 
Tågspår; A.I-03 
Tankvagn; A.II.A-29 
Taravikt; A.V-19 
Terminal för intermodal järnvägstransport; A.I-25 
Teu (twenty-foot equivalent unit); A.II.B-07 
Teu-kilometer; A.V-23 
Ton oljeekvivalenter (toe); A.VI-02 
Tonkilometer (tkm); A.V-20 
Trafikerad banlängd; A.I-16 
Transitering via järnväg; A.V-05 
Transportförbindelse för gods på järnväg; A.V-30 
Tung eldningsolja (återstod); A.VI-06 
Tunnelbana; A.I-08 
Tunnelbanefordon; A.II.A-11 
Typer av anställning; A.III-06 
Typer av containrar; A.II.B-06 
Typer av försändelser; A.V-15 
Typer av järnvägstransport; A.V-02 
Typer av tåg; A.IV-06 
Typer av transporterad last; A.V-22 
Underhållsutgifter för infrastrukturen; A.III-10 
Underhållsutgifter för rullande materiel; A.III-11 
Uppgraderad höghastighetsbana; A.I-15 
Uppvärmd vagn; A.II.A-26 
Urspårning; A.VII-12 
Vagn för intermodal transport (se g.ii-10); A.II.A-31 
Växelflak; A.II.B-08 
Växling; A.IV-03 
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B.  VÄGTRANSPORT 
 
 
Alternativt bränsle; B.II.A-43 
Användning av transportkapacitet; B.V-35 
Årsdygnstrafik; B.IV-11 
Avstigande passagerare från ett vägfordon för kollektivtrafik; B.V-14 
Avstigningsplats; B.V-17 
Belagd väg; B.I-02 
Buss; B.II.A-15 
Bussfält; B.I-13 
Cabotage på väg; B.V-03 
Container; B.II.B-03 
Containerns taravikt; B.II.B-05 
Containerstorlekar; B.II.B-04 
Cykel; B.II.A-05 
Cykelbana; B.I-16 
Cykelfält; B.I-15 
Dagsljus; B.VII-16 
Datum för den första registreringen av motorfordonet; B.II.A-44 
Dödad eller skadad; B.VII-04 
Dragfordon; B.II.A-27 
Drivmedel; B.II.A-42 
Elkraft; B.VI-08 
Energiförbrukning för vägtransport; B.VI-01 
Europaväg; B.I-10 
Farligt gods; B.V-26 
Flak; B.II.B-09 
Förare inblandad i en olycka med personskador; B.VII-09 
Fordonskilometer; B.IV-07 
Fordonståg; B.II.A-33 
Företag; B.III-03 
Företag för persontransport på tätortsväg; B.III-07 
Företag för persontransport på väg; B.III-05 
Företag för varutransport på väg; B.III-06 
Gående inblandad i en olycka med personskador; B.VII-11 
Gasol (lpg); B.VI-06 
Gasolja/dieselolja (eldningsoljedestillat); B.VI-05 
Gods i uteslutande transittrafik via vägnätet; B.V-31 
Gods som har kommit in i landet via vägnätet (annat än gods i uteslutande transittrafik via vägnätet); B.V-30 
Gods som har lämnat landet via vägnätet (annat än gods i uteslutande transittrafik via vägnätet); B.V-29 
Gods som transporteras på väg; B.V-18 
Godsets brutto-bruttovikt; B.V-19 
Godsets bruttovikt; B.V-20 
Golvyta inuti fordonskarossen; B.II.A-37 
Gryning/skymning (eller uppgift saknas); B.VII-18 
Husvagn; B.II.A-13 
Inresa för ett vägfordon i ett land; B.IV-08 
Inrikes vägtransport; B.V-02 
Intermodal lastenhet (ile); B.II.B-02 
Internationell vägtransport; B.V-04 
Investeringsutgifter för vägarna; B.III-11 
Investeringsutgifter för vägfordonen; B.III-12 
Jordbrukssläp; B.II.A-30 
Jordbrukstraktor; B.II.A-28 
Joule; B.VI-03 
Kollektivtrafik på väg; B.V-11 
Körbana; B.I-11 
Körfält; B.I-12 
Lastat gods; B.V-27 
Lastbil; B.II.A-26 
Lastenhet; B.II.B-01 
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Lastningsplats; B.V-33 
Lastpall; B.II.B-10 
Lastvolym; B.II.A-36 
Lätt lastbil; B.II.A-22 
Ledat fordon; B.II.A-32 
Lindrigt skadad person; B.VII-08 
Lossat gods; B.V-28 
Lossningsplats; B.V-34 
Maxlast; B.II.A-35 
Minibuss/minituristbuss; B.II.A-17 
Moped; B.II.A-09 
Mörker; B.VII-17 
Motorbensin (bensin); B.VI-04 
Motorcykel; B.II.A-10 
Motortrafikled; B.I-07 
Motorväg; B.I-06 
Nationellt vägfordon; B.II.A-03 
Obelagd väg; B.I-03 
Offentligägt vägtransportföretag; B.III-08 
Olycka med dödlig utgång; B.VII-02 
Olycka med förare som rapporterats vara påverkade av alkohol, droger eller läkemedel; B.VII-15 
Olycka med personskador; B.VII-01 
Olycka mellan vägfordon och gående; B.VII-12 
Olycka utan dödlig utgång; B.VII-03 
Omkommen person; B.VII-05 
Omsättning; B.III-10 
Övrig vägbana; B.VII-20 
Påhängsvagn; B.II.A-31 
Passagerare (inkl. Förare); B.V-08 
Passagerare inblandad i en olycka med personskador; B.VII-10 
Påstigande passagerare på ett vägfordon för kollektivtrafik; B.V-13 
Påstigningsplats; B.V-16 
Personbil; B.II.A-11 
Personkilometer (inkl. Förare); B.V-09 
Persontransportförmåga för turistbussar, bussar och trådbussar; B.II.A-20 
Rullpall; B.II.B-11 
Singelolycka på väg; B.VII-13 
Skadad person; B.VII-06 
Slagvolym; B.II.A-40 
Släpvagn; B.II.A-29 
Spårvagn; B.II.A-19 
Spårvägsbana; B.I-14 
Svårt skadad person; B.VII-07 
Sysselsatta; B.III-09 
Taravikt; B.V-21 
Tätortsområde; B.I-18 
Taxibil; B.II.A-12 
Teu (twenty-foot equivalent unit); B.II.B-07 
Teu-kilometer för vägtransport; B.V-23 
Tjänstevikt; B.II.A-41 
Ton oljeekvivalenter (toe); B.VI-02 
Tonkilometer för vägtransport; B.V-22 
Torr vägbana; B.VII-19 
Totalvikt på fordon (tillåten totalvikt); B.II.A-38 
Trådbuss; B.II.A-18 
Trafik med tomma vägfordon; B.IV-03 
Trafik på tätortsvägar; B.IV-04 
Transitering för vägfordon; B.IV-10 
Transittransport via väg; B.V-06 
Transport för annans räkning; B.III-01 
Transport för egen räkning; B.III-02 
Transport på tätortsväg; B.V-07 
Transportförbindelse för gods på väg; B.V-32 
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Transportförbindelse för passagerare på väg; B.V-15 
Tredjelandstrafik på väg; B.V-05 
Tung lastbil; B.II.A-23 
Turistbuss; B.II.A-16 
Turistbuss, minituristbuss, buss eller minibuss; B.II.A-14 
Typer av containrar; B.II.B-06 
Typer av karosseri för vägfordon för varutransport; B.II.A-24 
Typer av transporterad last; B.V-25 
Typer av transporterat gods; B.V-24 
Underhållsutgifter för vägarna; B.III-13 
Underhållsutgifter för vägfordonen; B.III-14 
Utländskt vägfordon; B.II.A-04 
Utresa för ett vägfordon från ett land; B.IV-09 
Väg; B.I-01 
Väg i ett tättbebyggt område: tätortsväg; B.I-08 
Väg utanför ett tättbebyggt område; B.I-09 
Vägfordon; B.II.A-01 
Vägfordon för persontransport; B.II.A-07 
Vägfordon för varutransport; B.II.A-21 
Vägfordonets ålder; B.II.A-39 
Vägfordonsbestånd; B.II.A-02 
Vägfordonsresa; B.IV-06 
Vägkategori; B.I-05 
Väglängd; B.I-17 
Vägmotorfordon; B.II.A-06 
Vägmotorfordon för persontransport; B.II.A-08 
Vägmotorfordon för särskilda ändamål; B.II.A-34 
Vägmotorfordon för varutransport; B.II.A-25 
Vägnät; B.I-04 
Vägolycka med flera fordon; B.VII-14 
Vägresa för passagerare; B.V-10 
Vägresa för passagerare med kollektivtrafik på väg; B.V-12 
Vägtrafik; B.IV-01 
Vägtrafik inom tättbebyggt område.; B.IV-05 
Vägtrafik på nationellt territorium; B.IV-02 
Vägtransport; B.V-01 
Vägtransportföretag; B.III-04 
Våtgas (ngl); B.VI-07 
Växelflak; B.II.B-08 
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C.  TRANSPORT PÅ INRE VATTENVÄGAR 
 
 
Allvarlig olycka; C.VII-13 
Allvarlig skada; C.VII-08 
Andra fartyg för transport av gods; C.II.A-19 
Bogserfartyg; C.II.A-20 
Cabotagetransport på inre vattenvägar; C.V-04 
Container; C.II.B-03 
Containerfartyg för transport på inre vattenvägar; C.II.A-07 
Containerns taravikt; C.II.B-05 
Containerstorlekar; C.II.B-04 
Dagsljus; C.VII-16 
Effekt (kw); C.II.A-25 
Energiförbrukning vid transport på inre vattenvägar; C.VI-01 
Erbjuden platskilometer; C.IV-09 
Erbjuden tonkilometer; C.IV-08 
Farbar inre vattenväg; C.I-02 
Farligt gods; C.V-24 
Fartyg för sjöfart på inre vattenvägar och till havs; C.II.A-04 
Fartyg för transport på inre vattenvägar; C.II.A-01 
Fartygets konstruktionsår; C.II.A-26 
Fartygskilometer; C.IV-05 
Flak; C.II.B-09 
Flotta för inre vattenvägar; C.II.A-08 
Företag; C.III-01 
Företag för transport på inre vattenväg; C.III-02 
Fraktfartyg för transport på inre vattenvägar; C.II.A-05 
Gaffeltruck; C.II.B-15 
Gasolja/dieselolja (eldningsoljedestillat); C.VI-05 
Gods som transporteras på inre vattenvägar; C.V-17 
Godsets brutto-bruttovikt; C.V-18 
Godsets bruttovikt; C.V-19 
Grensletruck; C.II.B-13 
Gryning/skymning (eller uppgift saknas); C.VII-18 
Hamnföretag för inre vattenvägar; C.III-04 
Inlandsförflyttning; C.V-03 
Inresa för ett fartyg för transport på inre vattenvägar; C.IV-10 
Inrikes transport på inre vattenvägar; C.V-02 
Intermodal lastenhet (ile); C.II.B-02 
Internationell transport på inre vattenvägar; C.V-05 
Investeringsutgifter för fartygen; C.III-09 
Investeringsutgifter för infrastrukturen; C.III-08 
Joule; C.VI-03 
Kapacitet för ett passagerarfartyg för transport på inre vattenvägar; C.II.A-24 
Konvoj för inre vattenvägar; C.IV-06 
Konvojkilometer; C.IV-07 
Land/region för lastning/påstigning; C.V-30 
Land/region för lossning/avstigning; C.V-31 
Landstigande passagerare på inre vattenväg; C.V-13 
Landstigningsplats; C.V-16 
Lastat gods; C.V-25 
Lastenhet; C.II.B-01 
Lastkapacitet för fraktfartyg för transport på inre vattenvägar; C.II.A-23 
Lastningsplats; C.V-28 
Lastok; C.II.B-16 
Lastpall; C.II.B-10 
Lindrigt skadad person; C.VII-10 
Lossat gods; C.V-26 
Lossningsplats; C.V-29 
Mörker; C.VII-17 
Motorbensin (bensin); C.VI-04 
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Mycket allvarlig olycka; C.VII-12 
Nationellt fartyg för transport på inre vattenvägar; C.II.A-02 
Offentligägt företag för transport på inre vattenvägar; C.III-03 
Offentligägt hamnföretag för inre vattenvägar; C.III-05 
Olycka; C.VII-01 
Olycka med dödlig utgång; C.VII-04 
Olycka med personskador; C.VII-03 
Olycka på inre vattenväg; C.VII-11 
Olycka på inre vattenvägar; C.VII-02 
Olycka utan dödlig utgång; C.VII-05 
Ombordstigande passagerare på inre vattenväg; C.V-12 
Omkommen person; C.VII-06 
Omsättning; C.III-07 
Orsaker till en olycka på inre vattenvägar; C.VII-15 
Passagerare på inre vattenväg; C.V-10 
Passagerarfartyg för transport på inre vattenvägar; C.II.A-06 
Passagerarkilometer för inre vattenvägar; C.V-11 
Påstigningsplats; C.V-15 
Portalkran; C.II.B-12 
Pråm med egen framdrivning; C.II.A-09 
Reachstacker; C.II.B-14 
Resa på inre vattenvägar; C.IV-04 
Ro-ro-enhet; C.II.B-11 
Skadad person; C.VII-07 
Skjutbogserare; C.II.A-21 
Skjutbogserfartyg; C.II.A-22 
Skjutpråm; C.II.A-12 
Skjutpråm med egen framdrivning; C.II.A-10 
Skjutsläppråm; C.II.A-13 
Skjutsläptankpråm; C.II.A-18 
Skjuttankpråm; C.II.A-17 
Skjuttankpråm med egen framdrivning; C.II.A-15 
Svårt skadad person; C.VII-09 
Sysselsatta; C.III-06 
Tankpråm med egen framdrivning; C.II.A-14 
Taravikt; C.V-20 
Teu (twenty-foot equivalent unit); C.II.B-07 
Teu-km på inre vattenvägar; C.V-22 
Tillbud på inre vattenväg; C.VII-14 
Ton oljeekvivalenter (toe); C.VI-02 
Tonkilometer för inre vattenvägar; C.V-21 
Trafik på inre vattenvägar; C.IV-01 
Trafik på inre vattenvägar på nationellt territorium; C.IV-02 
Trafik på inre vattenvägar utan last; C.IV-03 
Transit för ett fartyg för transport på inre vattenvägar; C.IV-12 
Transittransport på inre vattenvägar; C.V-08 
Transport på inre vattenväg; C.V-01 
Transport på inre vattenvägar inom tätortsområde; C.V-09 
Transport på inre vattenvägar och till havs; C.V-07 
Transportförbindelse för gods via inre vattenvägar; C.V-27 
Transportförbindelse för passagerare via inre vattenvägar; C.V-14 
Tredjelandstrafik på inre vattenvägar; C.V-06 
Typer av containrar; C.II.B-06 
Typer av gods som transporteras på inre vattenvägar; C.V-23 
Underhållsutgifter för fartygen; C.III-11 
Underhållsutgifter för infrastrukturen; C.III-10 
Utländskt fartyg för transport på inre vattenvägar; C.II.A-03 
Utresa för ett fartyg för transport på inre vattenvägar; C.IV-11 
Vanlig pråm; C.II.A-11 
Vanlig tankpråm; C.II.A-16 
Vattenväg; C.I-01 
Växelflak; C.II.B-08 
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D.  TRANSPORT VIA RÖRLEDNING  
 
 
Den ursprungliga inpumpningsplatsens eller kompressionsstationens placering; D.V-17 
Elenergi; D.VI-09 
Energi som förbrukas för transport via rörledning; D.VI-01 
Företag; D.III-01 
Gasledning; D.I-05 
Gasol (lpg); D.V-11 
Gasol (lpg); D.VI-06 
Gasolja/dieselolja (eldningsoljedestillat); D.VI-05 
Gods som har kommit in i landet via rörledning (annat än gods i uteslutande transittrafik via rörledning); D.V-
14 
Gods som har lämnat landet via rörledning (annat än gods i uteslutande transittrafik via rörledning); D.V-13 
Gods som transporteras via rörledningen; D.V-07 
Inrikes transport av gas via rörledning; D.V-03 
Inrikes transport av olja via rörledning; D.V-02 
Internationell transport av gas via rörledning; D.V-05 
Internationell transport av olja via rörledning; D.V-04 
Investeringsutgifter för infrastrukturen; D.III-06 
Joule; D.VI-03 
Kondenserad naturgas (lng); D.V-10 
Kondenserad naturgas (lng); D.VI-07 
Motorbensin (bensin); D.VI-04 
Offentligägt företag för transport via rörledning; D.III-03 
Olje- och gasledningar; D.I-01 
Oljeledning; D.I-04 
Omsättning; D.III-05 
Öretag för transport via rörledning; D.III-02 
Raffinerade petroleumprodukter; D.V-09 
Råolja; D.V-08 
Rörledningens transportkapacitet; D.V-06 
Rörledningsanläggning; D.I-02 
Rörledningsnät; D.I-03 
Sysselsatta; D.III-04 
Ton oljeekvivalenter (toe); D.VI-02 
Tonkilometer via rörledning; D.V-12 
Transittransport via rörledning; D.V-15 
Transport via rörledning; D.V-01 
Transportförbindelse för gods via rörledning; D.V-16 
Typer av olje- och gasledningar; D.I-06 
Underhållsutgifter för infrastrukturen; D.III-07 
Utpumpningsplats eller plats för gasleverans; D.V-18 
Våtgas (ngl); D.VI-08 
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E.  SJÖTRANSPORT 
 
 
Ankomsthamnen; E.V-34 
Anläggningar i land; E.I-07 
Anlöp för bunkring; E.IV-10 
Anställningskategori – personal i hamnföretag; E.III-12 
Anställningskategori – sjötransportföretagets personal; E.III-11 
År för senaste större reparation eller ändring; E.II.A-03 
Automatiskt identifieringssystem; E.II.A-15 
Avgångshamn; E.V-33 
Avstånd från hamn till hamn; E.IV-07 
Bruttodräktighet; E.II.A-14 
Containerlast; E.V-41 
Containerns taravikt; E.II-02 
Containerstorlekar; E.II.B-03 
Containerstorlekar; E.II.B-04 
Dödvikt (dwt); E.II.A-13 
Energiförbrukning för handelsfartyg; E.VI-01 
Erbjuden personkilometer; E.V-24 
Erbjuden teu-kilometer; E.V-16 
Erbjuden tonkilometer; E.V-11 
Ett handelsfartygs anlöp av hamn; E.IV-09 
Farligt gods; E.V-45 
Fartyg (båt); E.II.A-05 
Fartygets konstruktionsår; E.II.A-02 
Fartygskilometer; E.IV-08 
Fartygspassagerare; E.V-20 
Flak; E.II.A-04 
Förbindelser i inlandet innanför hamnarna och närsjöfart; E.I-16 
Företag; E.III-03 
Gasolja/dieselolja (eldningsoljedestillat); E.VI-04 
Gods som transporteras till sjöss; E.V-35 
Godsets brutto-bruttovikt; E.V-36 
Godsets bruttovikt; E.V-37 
Hamn; E.I-02 
Hamnföretag; E.III-06 
Hamnkranar efter lyftkapacitet; E.I-12 
Hamnkranar efter typ; E.I-13 
Hamnstatskontroll; E.IV-15 
Hamntillgänglighet; E.I-06 
Handelsfartyg; E.II.A-06 
Handelsfartygs ankomst; E.IV-12 
Handelsfartygs avgång; E.IV-13 
Handelsflotta; E.II.A-12 
Havsgående fartyg; E.II.A-01 
Havsgående fartyg under nationell flagg; E.II.A-10 
Havsgående fartyg under utländsk flagg; E.II.A-11 
Havsgående torrlastpråm; E.II.A-04 
Havskustområde; E.I-01 
Icke-reguljär sjöfart; E.IV-03 
Imo-nummer för fartyg; E.II.A-07 
Inrikes sjöfart; E.V-03 
Intermodal lastenhet (ile); E.II.B-02 
Joule; E.VI-03 
Kajlängd efter vattendjup; E.I-10 
Kajlängder efter användning; E.I-09 
Kategorier av gods som transporteras till sjöss; E.V-44 
Klassificeringssällskap; E.III-08 
Knutpunktshamn; E.I-04 
Kommersiell sjötransport; E.V-02 
Kryssningsfartyg; E.II.A-08 
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Kryssningspassagerare; E.V-21 
Kvarhållande i enlighet med hamnstatskontroll; E.IV-16 
Lagringsområden i hamnen; E.I-08 
Landstigande fartygspassagerare; E.V-30 
Lastat gods; E.V-47 
Lastenhet; E.II.B-01 
Lastkapacitetsutnyttjande; E.V-13 
Lastningshamn; E.V-50 
Lastpall; E.II.A-05 
Lastresa; E.IV-06 
Lo-lo (lyfta på/lyfta av); E.V-40 
Lossat gods; E.V-48 
Lossningshamn; E.V-51 
Närsjöfart; E.V-06 
Navigeringshjälpmedel och navigeringstjänster i hamn; E.I-15 
Offentligägt hamnföretag; E.III-07 
Offentligägt sjötransportföretag; E.III-05 
Ombordstigande fartygspassagerare; E.V-29 
Omlastning från fartyg till fartyg; E.V-46 
Omsättning; E.III-09 
Övriga anlöp; E.IV-11 
Passagerare ombord; E.V-25 
Passagerarkapacitetsutnyttjande; E.V-27 
Personkilometer; E.V-23 
Presterade personkilometer; E.V-26 
Presterade teu-kilometer; E.V-17 
Presterade tonkilometer; E.V-12 
Registreringsland för havsgående fartyg (flaggstat); E.II.A-09 
Reguljär sjöfart; E.IV-02 
Reparationsanläggningar i hamn; E.I-14 
Ro-ro (rulla på/rulla av); E.V-42 
Ro-ro-enhet; E.II.A-06 
Ro-ro-kajplats; E.I-11 
Ro-ro-last; E.V-43 
Sjöetapp; E.IV-05 
Sjöfart; E.IV-01 
Sjöresa; E.IV-04 
Sjöresa för passagerare; E.V-22 
Sjötransport; E.V-01 
Sjötransportföretag (rederiföretag); E.III-04 
Statistisk hamn; E.I-03 
Syftet med fartygspassagerarens resa; E.V-28 
Sysselsatta; E.III-10 
Taravikt; E.V-38 
Teu (twenty-foot equivalent unit); E.II.A-02 
Teu ombord; E.V-19 
Teu-kapacitetsutnyttjande; E.V-18 
Teu-kilometer; E.V-15 
Ton oljeekvivalenter (toe); E.VI-02 
Ton ombord; E.V-14 
Tonkilometer; E.V-10 
Transocean sjöfart; E.V-07 
Transport av enhetsgods; E.V-08 
Transport av icke-enhetsgods; E.V-09 
Transport för annans räkning; E.III-01 
Transport för egen räkning; E.III-02 
Transportförbindelse för fartygspassagerare; E.V-32 
Transportförbindelse för gods till sjöss; E.V-49 
Tredjelandstrafik till sjöss; E.V-05 
Tung eldningsolja (återstod); E.VI-05 
Typer av containrar; E.II.A-01 
Typer av last; E.V-39 
Un/locode; E.I-05 
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Upplagt handelsfartyg; E.IV-14 
Utflykt för kryssningspassagerare; E.V-31 
Utrikes sjöfart; E.V-04 
Växelflak; E.II.A-03 
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F. LUFTTRANSPOR 
 
 
Allvarlig skada; F.VII-06 
Allvarligt tillbud; F.VII-03 
Anslutningar till andra transportslag; F.I-11 
Avstånd flygplats till flygplats; F.IV-09 
Bagage; F.V-20 
Bana på flygplats; F.I-05 
Betalande flygpassagerare; F.V-07 
”Block-till-block”-tid; F.IV-27 
Diplomatväska; F.V-32 
Direkttransitpassagerare; F.V-11 
Diversion; F.IV-07 
Dödlig skada; F.VII-04 
En olycka på ett nationellt registrerat luftfartyg; F.VII-12 
Energiförbrukning vid lufttransport; F.VI-01 
Erbjuden platskilometer; F.IV-32 
Erbjuden tonkilometer; F.IV-33 
Farligt gods; F.V-37 
Flugna personkilometer per flygetapp; F.V-17 
Flugna personkilometer per start/mål-flygplatser; F.V-18 
Flygbolag (kommersiell lufttransportoperatör); F.III-02 
Flygetapp; F.IV-11 
Flygning; F.IV-14 
Flygnummer (luftfartyg); F.IV-25 
Flygpassagerare; F.V-06 
Flygpassagerare ombord; F.V-14 
Flygplats; F.I-01 
Flygplatsoperatör; F.III-03 
Flygplatspar; F.IV-08 
Flygplatsparkering; F.I-09 
Flygplatsterminal; F.I-04 
Flygtimmar; F.IV-28 
Företag; F.III-01 
Frakt; F.V-21 
Frakt ombord; F.V-26 
Gate för passagerare; F.I-08 
Gemensam linjebeteckning; F.IV-26 
Genomsnittligt dagligt luftfartygsutnyttjande – inkomstbringande timmar; F.IV-29 
Godsets brutto-bruttovikt; F.V-22 
Godsets bruttovikt; F.V-23 
Haveri; F.VII-01 
Icke-betalande passagerare; F.V-08 
Icke-kommersiellt allmänflyg; F.IV-24 
Icke-kommersiellt stopp; F.IV-06 
Icke-reguljär luftfart; F.IV-20 
Incheckningsdisk; F.I-07 
Inrikes flygetapp; F.IV-12 
Inrikesflygning; F.IV-15 
Inrikesflygplats; F.I-03 
Intermodala godstransportmöjligheter; F.I-10 
Internationell flygetapp; F.IV-13 
Internationell flygning; F.IV-16 
Internationell flygplats; F.I-02 
Internationell lufttransport; F.V-04 
Joule; F.VI-03 
Kabinfaktor; F.V-16 
Kategorier av gods som transporteras med flyg; F.V-36 
Kommersiell flygning; F.IV-17 
Kommersiell luftfart; F.IV-18 
Kommersiell lufttransport; F.V-02 
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Kommersiella luftfartygsrörelser; F.IV-02 
Kommersiellt allmänflyg; F.IV-23 
Kommersiellt stopp; F.IV-05 
Land i vilken händelsen har inträffat; F.VII-08 
Land som har utfärdat operatörens drifttillstånd; F.VII-09 
Lastad eller lossad frakt; F.V-25 
Lastad och lossad post; F.V-30 
Lastfaktor; F.V-40 
Leverantör av flygkontrolltjänster; F.III-04 
Leverantör av flygplatstjänster; F.III-05 
Lindrig skada; F.VII-07 
Luftfartyg; F.II-01 
Luftfartyg efter bulleregenskaper; F.II-05 
Luftfartygets ålder; F.II-06 
Luftfartygs ankomst; F.IV-04 
Luftfartygs avgång; F.IV-03 
Luftfartygsflotta; F.II-02 
Luftfartygsrörelse; F.IV-01 
Luftfartygstyper; F.II-04 
Lufttransport; F.V-01 
Lufttransport av frakt och post; F.IV-22 
Lufttransport av passagerare; F.IV-21 
Nationell lufttransport; F.V-03 
Olycka på nationellt territorium; F.VII-11 
Omsättning; F.III-06 
Operativ flotta; F.II-03 
Personkilometer; F.V-15 
Post; F.V-29 
Post ombord; F.V-31 
Presterade betalda tonkilometer; F.V-39 
Presterade frakttonkilometer per flygetapp; F.V-27 
Presterade frakttonkilometer per start/mål-flygplatser; F.V-28 
Presterade luftfartygskilometer; F.IV-30 
Presterade persontonkilometer; F.V-19 
Presterade posttonkilometer per flygetapp; F.V-33 
Presterade posttonkilometer per start/mål-flygplatser; F.V-34 
Registreringsland; F.VII-10 
Reguljär luftfart; F.IV-19 
Skada utan dödlig utgång; F.VII-05 
Stadspar – start/mål för flygning; F.IV-10 
Start/mål för flygning; F.V-05 
Sysselsatta; F.III-09 
Taravikt; F.V-24 
Taxibana på flygplats; F.I-06 
Terminalpassagerare; F.V-10 
Terminalpassagerare; F.V-13 
Tillbud; F.VII-02 
Tillgängliga passagerarsittplatser; F.IV-31 
Ton oljeekvivalenter (toe); F.VI-02 
Total mängd frakt/post; F.V-35 
Transferpassagerare eller direkttransitpassagerare; F.V-12 
Transporterad flygpassagerare; F.V-09 
Transporterad nyttolast; F.V-38 
Typer av anställning; F.III-10 
Underhållskostnader – flygplatser; F.III-07 
Underhållskostnader – luftfartyg; F.III-08 
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G.  INTERMODAL TRANSPORT AV GODS 
 
 
Container; G.II-03 
Containerns taravikt; G.II-05 
Containerstorlekar; G.II-04 
Flak; G.II-09 
Gaffeltruck; G.II-15 
Grensletruck; G.II-13 
Intermodal lastenhet (ile); G.II-02 
Intermodal transport av gods; G.I-01 
Järnvägsvagn för intermodal transport; G.II-10 
Kombinerad transport av gods; G.I-03 
Lastenhet; G.II-01 
Lastok; G.II-16 
Multimodal transport av gods; G.I-02 
Piggy-back-transport; G.I-05 
Portalkran; G.II-12 
Reachstacker; G.II-14 
Ro-ro-enhet; G.II-11 
Rullande landsväg; G.I-06 
Samtidig användning av två transportmedel (aktivt transportmedel)/(passivt transportmedel); G.I-04 
Terminal för intermodal transport; G.I-11 
Teu (twenty-foot equivalent unit); G.II-07 
Transport av vägmotorfordon för varutransport och dess förare; G.I-07 
Transport av vägmotorfordon för varutransport utan medföljande förare; G.I-08 
Transportkedja; G.I-10 
Transportslag; G.I-09 
Typer av containrar; G.II-06 
Växelflak; G.II-08 

 


