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Trafikanalys föreskrifter om ändring i
föreskrifterna (KAMFS 2012:1,TRAFAFS 2012:1)
om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m.;

beslutade den 9 december 2014.

Trafikanalys föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om  
den officiella statistiken att bilaga 1 till Trafikanalys föreskrifter (KAMFS 
2012:1,TRAFAFS 2012:1) om uppgifter till statistik om vägtrafik m.m. 
ska ha följande lydelse.

__________

      1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.
      2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om uppgifter som begärts före
ikraftträdandet. 

På Trafikanalys vägnar

BRITA SAXTON
     

     Eva Pettersson

KAMFS 2014:4
TRAFAFS 2014:2 
 
Utkom från trycket  
den 16 december 2014



Lämnade uppgifter skyddas enlig 24 kap 8 § Offentlighets och sekretesslagen (SFS 2009:400).

Skyldighet att lämna uppgifter till denna undersökning gäller enligt lagen (SFS 2001:99) om den officiella statistiken, förordningen (SFS 2001:100) om den officiella 
statistiken och Trafikanalys föreskrift (TRAFAFS 2014:4). Uppgiftsskyldighet föreligger inte för frågorna C1:12, D1 och D2. Samråd med Näringslivets Regelnämnd, 
NNR, har skett vid utformningen av denna undersökning.

LAGSTADGAD STATISTIKINSAMLING

Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar 20XX

Blanketten med ifyllda uppgifter insänds senast en 
vecka efter mätveckan i det bifogade svarskuvertet

Fortsätt på sidan 4

 Företagets/lastbilsägarens kontaktperson
Företag/lastbilsägare (ange om annan än förtryckt uppgift ovan) Kontaktperson

Postadress (ange om annan än förtryckt uppgift ovan) Telefon (inkl. riktnr) Träffas säkrast kl

 Mobiltelefon nr Träffas säkrast kl

E-post

. . .

A Allmänt

A1 Var lastbilen/dragbilen avställd, 
avregistrerad eller såld under 
mätveckan?

A2 Vilken var den huvudsakliga transport-
 förmedlaren under mätveckan?
Flera alternativ kan anges.

Med transportförmedlare menas 

på vems uppdrag transporterna utförs.

Ja, avställd i Bilregistret
Ja, avregistrerad
Ja, såld

Nej, inget av ovanstående

Skicka in blanketten till Trafik-
analys i bifogat svarskuvertet.

Fortsätt med fråga A2

Lastbilscentral
Transportförmedlingsföretag
Ägarens eget företag

  Fortsätt med fråga B1

. . .

▲

Trafikanalys
Lastbilstrafik
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B Släp- och kilometeruppgifter

B1 Vilken var den huvudsakliga släp- 
kombinationen under mätveckan?

Släp 1 Släp 2 Om två släp används samtidigt

Antal axlar

Totalvikt kg

Maximilastvikt kg

Med last km

Utan last km

Totalt antal km km

Antal axlar

Totalvikt kg

Maximilastvikt kg

B2 Hur många kilometer körde lastbilen 
under mätveckan?

 Använd gärna mätarställningen.

 Släpvagn
 Påhängsvagn

 Släpvagn
 Påhängsvagn

Fortsätt med redovisningen av sändningar under avsnitt C1 (nästa uppslag).
Komplettera i förekommande fall med annat transportsätt under C2.

C2 Annat transportsätt under del av transporten – färja eller järnväg
Om fordonsekipaget under del av transporten färdades på annat transportmedel, ange var lastning och lossning skedde.
Om flera sändningar transporterades på samma sätt och vid samma tillfälle, ange t.ex. sändning nummer 3-5 i kol. 1.

OBS! Sändningar fylls i på nästa uppslag.

Sändn. 
nr (enl. 
kol. 1 i 
sändn.-
journal) Datum

Sätt kryss Avgångsort Ankomstort

Färja
Järn-
väg Ort

Länskod/
landkod (se 
flik sidan 8) Ort

Länskod/
landkod (se 
flik sidan 8)

 Om dolly har använts som styraxel 
till en påhängsvagn betrakta dolly + 
påhängsvagn som 1 släp och ange 
antal axlar för båda.

B3 a) Vilken/vilka dagar under mät-
veckan utnyttjades inte lastbilen?

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

 b) Om lastbilen inte utnyttjades 
alls under hela mätveckan, vän-
ligen ange orsaken:

Inget arbete/förare
Service/Reparation
Semester

Körförbud
Arbete på inhägnat område
Annat



C1 Sändningsjournal
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Om ekipaget färdats på annat transportsätt, ge kompletterande uppgifter under C2 på sidan 5.

Sänd-
ning 
nr

Datum 
för last-
ning

Antal vid 
identiskt 
lika sänd-
ningar

Om  
distributions- /
uppsamlings-
runda med fem 
eller fler stopp, 
markera med 
X och ange 
antal stopp 
(ett ungefärligt 
antal går bra)

Lastnings- och lossningsort                    Se        nedan Släp Km

Postnummer

Lastnings- och lossningsortens namn,
anges även om lastbilen gick tom. 
(ej gata, gård eller företag)

Länskod/
landkod (se 
flik sidan 8)

Terminaltyp 

Sätt X 
om släp 
var med 
på denna 
sändning

Antalet körda kilo-
meter per sändning. 
Obs, tomsändning 
redovisas på egen 
rad.

01
Lastn.ort

km

Lossn.ort

02
Lastn.ort

km

Lossn.ort

03
Lastn.ort

km

Lossn.ort

04
Lastn.ort

km

Lossn.ort

05
Lastn.ort

km

Lossn.ort

06
Lastn.ort

km

Lossn.ort

07
Lastn.ort

km

Lossn.ort

08
Lastn.ort

km

Lossn.ort

09
Lastn.ort

km

Lossn.ort

10
Lastn.ort

km

Lossn.ort

11
Lastn.ort

km

Lossn.ort

12
Lastn.ort

km

Lossn.ort

13
Lastn.ort

km

Lossn.ort

14
Lastn.ort

km

Lossn.ort

15
Lastn.ort

km

Lossn.ort

1 2 3 4 5
14

6 7

14 Transit. Ange vilka länder som transiteras i den ordning de passerats (se landkodsförteckning på flik sidan 8)

1 = Ej terminal 
2 = Lastbilsterminal 
3 = Järnvägsterminal 
4 = Hamn 
5 = Flygplats

▲
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Tips till dig som kör distributions/uppsamlingsrunda!  
För att underlätta ifyllandet behöver du endast ange 
första och sista lastning-/lossningsort och antal stopp.

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp

...... stopp



Vikt Varuslag i klartext och varuslagskod Farligt gods

Lastutrymmets 
volymutnyttjande 
per sändning i  
procent %  
(frivillig uppgift)

Lasttyp – 
hur godset 
är lastat 
(se sidan 
4)

Sändningens vikt i kg  
Ej fraktberäknad/frakt-
dragande vikt 
 
”Tomgods”/tomcon-
tainer/tomt växelflak 
räknas som last.  
Distr-/uppsamlings-
runda ange totalvikt

Ange det huvudsakliga varuslaget: 
I annat fall, skriv ”Blandad” 
 
Skriv ”Tom” vid körning utan last

Varu-
slagskod 
(se flik 
sidan 7)

Vid trans-
port av 
farligt gods 
ange UN-
nummer

Ange mängd och 
sort i kg, liter, m3

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %

kg %
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Sänd-
ning 
nr

Datum 
för last-
ning

Antal vid 
identiskt 
lika sänd-
ningar

Om  
distributions- /
uppsamlings-
runda med fem 
eller fler stopp, 
markera med 
X och ange 
antal stopp 
(ett ungefärligt 
antal går bra)

Lastnings- och lossningsort                    Se        nedan Släp Km

Postnummer

Lastnings- och lossningsortens namn,
anges även om lastbilen gick tom. 
(ej gata, gård eller företag)

Länskod/
landkod (se 
flik sidan 8)

Terminaltyp 

Sätt X 
om släp 
var med 
på denna 
sändning

Antalet körda kilo-
meter per sändning. 
Obs, tomsändning 
redovisas på egen 
rad.

01
Lastn.ort

km

Lossn.ort

02
Lastn.ort

km

Lossn.ort

03
Lastn.ort

km

Lossn.ort

04
Lastn.ort

km

Lossn.ort

05
Lastn.ort

km

Lossn.ort

06
Lastn.ort

km

Lossn.ort

07
Lastn.ort

km

Lossn.ort

08
Lastn.ort

km

Lossn.ort

09
Lastn.ort

km

Lossn.ort

10
Lastn.ort

km

Lossn.ort

11
Lastn.ort

km

Lossn.ort

12
Lastn.ort

km

Lossn.ort

13
Lastn.ort

km

Lossn.ort

14
Lastn.ort

km

Lossn.ort

15
Lastn.ort

km

Lossn.ort

9 10 11 12 13

Fortsätt på nästa sida!Förklaringar       till       och kodförteckningar finns på utvikbara flikar.1 14

En sändning definieras som varje unik leverans av gods 
med en och samma varukod till/från en speciell mottagare/
leverantör.

Viktigt!



D Uppföljnings- och utvärderingsfrågor (frivilliga uppgifter)

12

 Tidsåtgång

D1 Ungefär hur lång tid behövde ni för att fylla 
i blanketten?

 Räkna även med den tid det tog att samla in 
uppgifterna.

Antal minuter

D2 Har ni något ni vill tillägga eller upplysa oss om?

Tack för er medverkan!

Kan inte uppskatta 
tidsåtgång
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