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Side 

Transportøkonomisk institutt 

Nasjonalt senter for samferdselsforskning 

Privat stiftelse med ideelle formål 

Lokalisert i Forskningsparken på Blindern i Oslo 

Ca 100 ansatte 

8 forskningsprogram 

 Næringslivets transportbehov 

 Logistikk og innovasjon 

 Sikkerhet og organisering 
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Side 

Formål med 

utenrikshandselsstatistikken 

Gi en oversikt over varestrømmene mellom Norge og 

utlandet 

Eksport og import av varer sentralt for å beskrive 

strukturelle forhold i økonomien og overvåke 

konjunkturene  

Månedsstatistikken over utenrikshandel med varer er  

publisert siden 1913 

Årsstatistikk tilbake  

til 1835! 
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Side 

Produksjon av statistikken 

Basert på tolldeklarasjoner 

Dekker Fastlands-Norge og tilhørende territorialfarvann 

 Import og eksport utenfor tollvesenets virkeområde 

baseres på alternative kilder 

Opplysninger hentes direkte fra oppgavegivere og andre 

registre for å dekke all varehandel 
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Side 

Publisering av statistikken 

 Import og eksport av varer publiseres på landnivå 

Eksport av varer publiseres i  
tillegg etter produksjonsfylke 

Månedsstatistikken frigis den  
15. hver måned 

 Foreløpige årstall publiseres  
15. januar 

Endelige tall publiseres mai året etter 

Mer enn 10 000 ulike varegrupper 

Godt grunnlag for trendanalyser 

Detaljerte tall finnes i 
SSBs statistikkbank  
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https://www.ssb.no/statistikkbanken/selecttable/hovedtabellHjem.asp?KortNavnWeb=muh&CMSSubjectArea=utenriksokonomi&checked=true


Side 

Hva bruker TØI utenrikshandels-

statistikken til? 

Utviklingstrender: 

 Transportmiddel ved grensepassering 

 Transportørnasjon 

 Varer og godsmengder 

 Handelsland 

 Nordiske/Europeiske sentrallagre 

Modellering av Norges internasjonale varestrømmer 

 Input til en nasjonal godstransportmodell 

 Prognoser for ulike transportmodi til NTP 

Vil presentere eksempler på dette 
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Side 

Transportmiddelfordeling 2002-2015 
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Side 

Hva om tømmer utelates? 
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Side 

Veksten i lastebiler over grensen avtar 
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Kilde: SVVs vegtrafikktellinger 



Side 

Norske og svenske biler taper til biler 

fra øvrige land 
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Side 

Polske og baltiske biler øker mest 
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Side 

Sverige øker mest som omlastingsland 
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Side 

Både europeisk og oversjøisk gods 

omlastes i tredjeland 
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Side 

Frukt, ferdigvarer og maskiner største 

varegrupper via tredjeland 
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Side 

Ferdigvarer og maskiner omlastes i 

Sverige, frukt og grønnsaker i Nederland 
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Side 

En nasjonal godstransportmodell 

Nettverksbasert 
transportmodell 

Årlige varestrømmer 
mellom kommuner og 
til/fra utlandet 

39 varegrupper 

5 transportformer, ca 50 
transportmidler 

Detaljerte 
kostnadsfunksjoner 

Sendingsstørrelse, 
sendingsfrekvens og 
transportkjede basert på 
kostnadsminimering 
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Side 

Stedfesting i utenrikshandel viktig 

Utenriksgods  

 Utgjør store volumer i havnene 

 Bidrar til vekst i vegtrafikk med utenlandske transportører  

Analyser basert på feil stedfesting vil kunne gi 

myndighetene feil beslutningsgrunnlag 

Tollklareringsnummer fra fraktbrev kan gi en unik kopling 

til TVINN, med info om sted for lasting og lossing 

 SSB mangler denne koplingen i dag 

 I stedet anslår de sannsynlig sted for lasting og lossing 
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Side 

Datakvalitet 

Utenrikshandel - en fullstendig statistikk! 

 Dekker all import og eksport 

 Inkluderer info om vare og transportmiddel  

 Innbyrdes konsistens 

Utfordringer 

 Verdi mer pålitelig enn tonn 

 Utfordringer mht bruttovekt og nettovekt 

 Usikkerhet om utpasseringssted 

 Savner mer detaljert stedfesting enn land utenriks 
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Side 

Takk for meg! 
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Spørsmål kan rettes til:   ibh@toi.no +47 988 47 002 

 

Mer informasjon:  

https://www.toi.no/naringslivets-transportbehov/category212.html  
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