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Case – Köer vid tullstationerna
Processbeskrivning Svineundskommitténs arbete
Att driva gränshinder regional tillsammans med 

Tullverket och Sveriges Åkeriföretag

|  Annika Daisley | Gunnar Oleniusson  | Pelle Joelsson



Störst handel med Norge och Tyskland 2018
• Svensk export till Norge: 151 miljarder SEK. 

• Svensk import från Norge: 128 miljarder SEK. 



Norska gränshandeln växer
• Norska besökare handlade för 25,6 miljarder SEK totalt i Sverige (2017).

• 17,5 miljarder SEK dagligvaror

• 8,1 miljarder SEK sällanköpsvaror



Störst pendling i Norden
mellan Sverige och Norge
• Närmare 60 000 svenska arbetspendlare och deltidspendlare

har sin inkomst helt eller delvis från Norge.

• Gränsregionen mellan Oslo och Göteborg står för den största pendlingen
jämfört med andra regioner längs den svensk-norska gränsen



Norge står för flest företagsetableringar i Sverige
• Ca: 2 300 norska företagsetableringar i Sverige.

• På andra plats är USA.

• På tredje plats är Danmark.



Flest lastbilar över Svinesundsbron
mellan Sverige och Norge
• 2 900 lastbilar/dygn i Svinesund (totalt 22 000 fordon/dygn)

• 1 100 lastbilar/dygn i Hån

• 700 lastbilar/dygn i Eda



Bakgrund passagerartrafiken

Kö vid tullstation – vad är problemet?
• Det uppstår långa köer i samband med gränspassagen vid tullstationerna i Svinesund vilket 

påverkar näringslivet och kostar mycket pengar för aktörerna. 



Växande trafik försvårar problemet i Svinesund
• Totala trafiken över Svinesund växte med nästan 40% mellan 2006 – 2018

(Statens Vegvesen).
• Den tunga trafiken ökade med nästan 50 %.
• Lastbilstrafiken i Västra Götaland beräknas öka med totalt 64% mellan 2014 och 2040

(Trafikverket).



Köerna vid tullstationer 
mellan Sverige och Norge 

hämmar handeln



Bakgrund passagerartrafiken

Vad säger parter?
• Det uppstår långa köer i samband med gränspassagen vid tullstationerna i Svinesund vilket

påverkar näringslivet och kostar mycket pengar för aktörerna.
• För en medelstor åkare innebär dagens köande kostnader på ca 1 miljon per år.

Vad säger parterna?
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Projektuppdrag Svinesundskommittén
• Identifierade processtegen (regionala, nationella och nordiska) med hjälp av 2 st befintliga gränshinder

och hitta en bra lösningsprocess för näringslivets gränshinder.



6. Handlingsplan 
gränshindret

7. Kommunikation 
Lobbyarbete 8. Lösningsprocess 9. Beslut 

förändring 10. Utvärdering

1. Identifiera  problem 2. Definiera 
gränshindret

3. Värdera  
gränshindret

4. Koordinering 5. Nordisk databas/ 
dokumentation

Här beskrivs huvuddragen i 
processen att driva gränshinder



0

5

10

15

20

25

30

Beskrivning av hur vi löser ett gränshinder (uppskattning utifrån processkarta 2014-2019)
Köer vid tullstationer mellan Sverige och Norge hämmar handelnAktiviteter / möten



Vad behövs nu?
Brexit?



Summering driva gränshinderprocesser
Viktigt för att nå resultatet i lösningsprocessen av gränshinder:

• Vem äger gränshindret? Företag och bransch måste vara aktiva parter.

• Förstå och definiera gränshindret – viktigt att ha med expertkompetens eftersom gränshinder
för näringslivet ofta är komplexa.

• Kommunikation och lobbyarbetet är avgörande för att lyckas.

• Följ upp resultat och kommunicera möjligheter med att riva gränshinder och vad som skapar
nytta i gränsregionen



annika.daisley@svinesundskommitten.com

Mobile: +46 733 35 85 12

Följ oss på 
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Disposisjon
• Om prosjektet – Mål, organisering og aktiviteter
• Bygging med tre – Konstruksjoner og eksempler
• Bygging med tre – Klimaeffekter og pris
• Etablering, Innovasjon og digitalisering
• Resultater og effekter
• Kommunikasjon
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Irene Malmberg, Svinesundskommittén
Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund
Björn Hortén, Östfolds fylkeskommune
Ann Palmnäs, Position Väst



Mål

• Att etablera ett ökat samarbete mellan aktörer kring trä som 
resurs för näringslivsutveckling och miljö.

• Att öka efterfrågan på trä i byggnation och i andra produkter 
och områden.

• Stimulera innovation i företag, så att de kan leverera vid ökad 
efterfrågan.

Hovedmålet er å øke anvendelsen av tre i bygninger , 
som nytt materiale og som nye produkter



• Kommuner, kommunala bostadsbolag 
Beställare och föregångare samt för policy och 
planering.

• Byggsektorn: byggföretag, entreprenörer, konsulter, 
arkitekter, leverantörer

• Företag utanför regionen som vill etablera 
verksamhet och investera

Målgrupper



Aktiviteter
• Studiebesök
• Seminarier, utbildningar, arbetsmöten
• Experthjälp vid planering av trähus
• Besökt mässor och seminarier utanför vår region
• Affärer i Norge
• Information till kommuner
• Kontakt Högskolan Väst och NMBU Ås



Halden, Remmen studentby – 2014/2015 
328 studentboliger fordelt på 4 blokker med 4 – 6 etasjer













MODERNT TRÄBYGGANDE 
Erbjudande till kommunerna i Fyrbodal 

INFORMATION 
Allmän information om byggnation i trä 
för t ex: kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, tjänstemän 

SAMLA ALLA INVOLVERADE 
Möte/föredrag med både politiker och tjänstemän 

KONKRETA BYGGPROJEKT 
Hjälp vid frågeställningar inför och under byggprocessen 



Processtöd för kommuner

• Erbjuda handfast stöd för att öka träbyggandet 
i kommunerna med perspektiv på: 

- Strategi och styrning

- Stadsplaneringspocessen

- Offentlig upphandling

• Peka på var möjligheterna till 
handlingsutrymme finns

• Peka ut och involvera nyckelrollerna för att 
lyckas i processen

• Erbjuda processtöd i form av workshop samt 
kunskapsunderlag med verktyg för att lättare 
arbeta proaktivt inom 
stadsplaneringsprocessen och för att 
upphandla hållbara byggnader. 

Wood First

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nytidens byggandeVi tror att modernt industriellt träbyggande är lösningen på flera av samhällets största utmaningar, såväl kommunalt och regionalt som nationellt och globalt. Här är sex starka argument till varför industriellt träbyggande bör vara en stor del i kommunernas långsiktiga byggstrategier, idag och för framtiden. Vi kan kalla det nytidens byggande. Ett nytt byggande för en ny tid. För att bygga klimatsmartMånga vet det inte, men byggandet en av våra absolut största källor till koldioxidutsläpp, såväl nationellt som globalt. Om byggandet ska öka samtidigt som klimatmål ska uppnås måste vi använda effektiva och hållbara byggnadssätt. Hus byggda i trä har överlägsna klimatfördelar. Som material är trä förnybart och binder koldioxid. Eftersom avverkningen är mindre än tillväxten och skogsbruket ansvarsfullt ökar skogstillgångarna i Sverige. Vi har mer skog idag än för 100 år sedan. Men det klimatsmarta ligger såväl valet av byggnadsmaterial som i det resurseffektiva industriella träbyggandet. En stor del av vinsten finns i bygg- och materialprocessen genom bland annat färre och lättare transporter. Ett industriellt flerbostadshus kan spara cirka hälften av koldioxidutsläppen jämfört med ett motsvarande hus byggt i betong. Att välja industriellt producerade flerbostadshus med trästomme är ett beslut som får direkteffekt på vår hållbarhet och våra koldioxidutsläpp.  För att bygga snabbt, effektivt och exaktMed träbyggnad kan bostadsbyggandet bli industriellt och flyttas från byggarbetsplatsen till en högeffektiv fabrik där tekniken och processen dagligen utvecklas och effektiviseras, hand i hand med digitaliseringen. Volymer och planelement färdigställs i torra förhållanden, levereras och monteras snabbt. Byggtider på plats kortas avsevärt. Det ger mindre störningar och buller, färre transporter, minskade föroreningar och trafikstörningar i stadsrummet. Samtidigt blir processerna mer förutsägbara med ökad kvalitetssäkring och minskade risker för oväntade förseningar och kostnader. Industriell träbyggnad ger möjliggör för kommuner att bygga bostäder, arbetsplatser, skolor och broar snabbare, mer kostnadseffektivt, resurseffektivt och exakt. För en bostadsmarknad i balansVi har en stark befolkningstillväxt och urbanisering. För att få bostadsmarknaden i balans behöver vi bygga omkring 700 000 nya bostäder till 2025. För en bostadsmarknad i balans behöver vi bygga mer och snabbt, men vi behöver inte minst bygga kostnadseffektivt och klokt. Det gäller såväl kommuner i tillväxt som i avbefolkning. Vi är allt rörligare. Samtidigt förhindrar bostadsbristen människor från att flytta dit de vill och gör det svårare för företag att rekrytera. Såväl äldre som yngre är i behov av passande och överkomliga boenden. Stora som små kommuner har dessutom en situation med en många nyanlända i behov av bostad, tillfälligt som permanent. Genom att välja industriell träbyggnad kan vi bygga för många och skapa en hållbar bostadsmarknad i balans som bättre tillgodoser mångas behov av rationella bostäder med hög standard; lägenheter som människor både har råd att bo i och vill ha som hem. För kvalitet, säkerhet och möjligheterFör att lösa såväl våra kommunala som globala utmaningar behöver vi bli materialister på riktigt. Med industriellt producerade flerbostadshus i trä kan du faktiskt bygga med samma eller högre kvalitet men till mindre kostnad och minimalt klimatavtryck. De frågor som har funnits kring fukt, ljud, brandsäkerhet och hållbarhet är besvarade och lösta. Tack vare ständig materialforskning är trä både brandsäkert och motståndskraftigt mot yttre påverkan. Medan frågorna blir färre blir möjligheterna fler. Industriell träbyggnad är det bästa sättet att åstadkomma förtätning i städer, utan att försämra livskvalitet. Att trä är lättare har stora fördelar. Det lätta och hållbara materialet öppnar för att bygga allt högre vilket i sin tur möjliggör en förtätning i våra stadskärnor. Materialet möjliggör även påbyggnader på befintliga byggnader och nybyggnationer på mark som inte tidigare inte ansetts byggbar. För den attraktiva stadenTrä anses ofta vara tidlöst och estetiskt tilltalande. Det är samtidigt flexibelt och mer formbart, därför väljer många duktiga arkitekter att jobba med materialet. Trä i kombination andra byggmaterial skapar förutsättningar för spännande och harmoniska byggnader och levnadsmiljöer. Den attraktiva staden är minst lika mycket en fråga om det estetiskt vackra som det klimatsmarta och innovativa. Sverige har alltid byggt vackert i trä. Vi har varit världskända för det. Vi ska inte sluta nu, snarare utvecklas och utveckla. Den konkurrenskraftiga, attraktiva staden är arkitektoniskt tilltalande, förtätad med kvalitet och byggd med tidlösa material och modern arkitektur.  För tillväxt En av byggbranschens största problem är brist på arbetskraft, speciellt om vi måste dubbla produktion under de kommande åren. Genom att flytta produktionen från storstäderna till andra regioner och närmare råvaran så flyttar vi också jobben till dit de behövs som mest. Genom att flytta bostadsbyggandet från byggarbetsplatsen till den digitaliserade och moderna fabriken öppnar vi även för en ny typ av produktion där behovet av utbildade snickare blir mindre medan möjligheterna att sysselsätta såväl yngre som nyanlända blir större. Dessutom har svensk industriell träbyggnad alla möjligheter i världen att bli en exportprodukt på en global marknad som på sikt kan få stor effekt för tillväxten i Sveriges regioner.



Kommuner i Østfold
Østfold Fylkeskommune
Fylkesmann i Østfold

«Det å bygge i tre har vist seg å ha klare klimafordeler. I tillegg 
konkurrerer det med andre byggematerialer, både med tanke på pris, 
byggehastighet, arbeidsmiljø og bomiljø. Disse fordelene ønsker vi å 

utnytte, slik at vi konkret bidrar til det grønne skiftet.» 
Ellen Solbrække

Ordfører i Rakkestad kommune 
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Byggvaror i TRÄ
(limmade)

LVL  (Laminated Veneer Lumber)
Kerto i folkmun



Trekonstruksjon etter moderne prinsipper som tar vare på tradisjonene.

Massivtreelementer er planker som er satt sammen til et stort treelement

Forbindelse:     lim (KL – tre), skruer, tredybler, spiker

Tykkelse på skiven: 3 – 30 cm

Størrelse på skiven: Opptil 3,5 x 20-23 meter



Studentboliger Kringsjå, Oslo - Studentsamskipnaden i Oslo, AT Plan 
og arkitektur AS, iTRE AS, Entreprenør Ove Skaar

Over 80% av alle studentboliger i Norge bygges i massivtre



Lisleby Idrettshall, Fredrikstad
Årets idrettsbygg i Norge 2016

Sambygd med førskole

Foto: Fredrikstad kommune



Borg Havn, Fredrikstad – Logistikksenter, 10.500 m2 lager og 1000 m2 kontor.



Ullerud Helsebygg Frogn - januar 2017 - 10.000 m2
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BERGHEIM BO- OG AKTIVITETSSENTER
– Topp moderne helsebygg i massivtre



25

Långevi Förskola byggd i massivträ



26
”The 72 Hour Cabin”
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St. Olav videregående skole i Sarpsborg bygges 
med tre i bærende konstruksjoner
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…. men dette ->

Ikke dette …
 Europa



CO2 besparelsen av å 
benytte mer KL-tre i 
bygg er enorm…

Eksempel på Klimakost – beregning2

1) Sammenlignet med bygg etter TEK17 

Orange søyler viser utslipp 
fra bygg og infrastruktur.

Utslipp CO2/år



CO2 besparelsen 
av Beregnet 
volum av 
forskjellige 
materialer med 
klimagassutslipp 
på 70g CO2
ekvivalenter.



CO2 besparelsen av å 
benytte mer KL-tre i 
bygg er enorm…

Viser utslipp fra produksjon av forskjellige 
materialer1

1) Kilde Eggen Arkitekter AS
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Tidskriften Betong , Maj 2019



Entre 1 Entr 2 Entr 3 AF – gruppen
Stål/betong Stål/betong Stål/betong Massivtre

Nybygg kr 255.301 kr 272.481 kr 226.782 kr 204.866

Øvrige poster kr   81.192 kr   60.433 kr    54.315 kr    60.134

LCC kr   93.697 kr   61.224 kr 122.760 kr 104.936

Sum kr 430.190 kr 394.138 kr 404.737 kr 369.936 

differanse kr 24 mill

Ullerud helsebygg
Pris sammenligning entrepriser



Entreprenør tre:  
Lavere enn budsjett

Kalkyle tradisjonell: 
331.000.000,-

2. Kalkyle tre:

332.000.000,-

1. Kalkyle tre:
+ 10 %

Ny Bjørkelangen skole
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Gränsöverskridande samarbete för etableringar

Mål 
• Ett väl förankrat, proaktivt och metodiskt samarbete över 

nationsgränsen för att attrahera fler företagsetableringar och –
investeringar

• Etableringar lockas till gränsregionen



Aktiviteter inom etableringer
• Aktiviteter för marknadsföring och etablering
Stockholm Business Arena september, 2017
Position Väst presenterat på flera seminarier och minimässor arrangerade av projektet 

2018-2019
Framtaget värdeerbjudande använt vid etableringsärenden, på Hannover Messe april 

2019 och vid samordning med Business Sweden
Position Väst deltar i uppbyggnation av samverkan med andra svenska regioner som 

fokuserar på bioekonomi (trä), där flera gränsar till Norge.
Insatser för att samverka gränsöverskridande kring själva ärendehanteringen försvåras 

p.g.a. ny fylkesindelning. Finns ej ”Position Västkontor” på norsk sida
Lansering av film ”Rethinking wood” på sociala media och flertal möten och konferenser 

med start november 2019
Intervjuer befintligt näringsliv planeras för ökad kännedom om projektet och om deras 

värdekedjor etc.
Deltagande i Nordic Austrian Sustainable Building Forum i Wien 3/12 planeras



Leveranser inom etableringer

• Marknadsmaterial för gränsregionen
Trä presenteras som etablerings- och investeringsområde på www.fyrbodal.se, 

www.positionvast.se
Film ”Rethinking wood” 2019 (Även Innovatum, IUC Väst, Steneby, Borregaard, GKN 

Aerospace)

• Prospektmallar och investeringsdokument
Nyttjar Business Swedens modell för prospektmall
Värdeerbjudande TRÄ framtaget (gemensamt för Fyrbodal och Östfold) 
Norskt investeringsdokument framtaget som modell

http://www.fyrbodal.se/
http://www.positionvast.se/


Markedsoversikt –
Sterk vekst i forbruket av massivtre i Norge1

1) Kilde: Markedsanalyse. Trebruk AS. 2017



Trelastprodusenter i regionen

• Innenfor en radius på 25 mil rundt 
Østfold har vi over 20 aktuelle 
leverandører av trelast.

• Gir store muligheter for øket 
verdiskapning i regionen.

• Miljøeffekten er lokal.

• Høy kvalitet.





Disposisjon
• Om prosjektet – Mål, organisering og aktiviteter
• Bygging med tre – Konstruksjoner og eksempler
• Bygging med tre – Klimaeffekter og pris
• Resultater og effekter
• Etablering, Innovasjon og digitalisering
• Kommunikasjon



Indikatorer 

Projektets aktivitetsindikator/-er som beskrevet i 
tilsagn/beslut

Antal enligt projekt-
beslut

Hittills uppnått 
sedan projekt-start

Antal företag som får stöd 20 70

Antal företag som får stöd för att introducera 
för företaget nya produkter 1 2

Antal unika personer som har deltagit i 
kompetenshöjande aktiviteter 300 330

Ökad kunskap och verktyg för 
upphandling i samtliga kommuner 32 15

Trä i bygg ska vara en del i kommunala 
upphandlingspolicys och strukturer 16 5



• Byggsektorn på högvarv
• Osäkerhet hos byggföretag
• Ej tillräckligt stark vilja i kommuner
• Detaljplan i cm

Svårigheter
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https://youtu.be/a2SG_i7Xlt8

https://youtu.be/a2SG_i7Xlt8
https://youtu.be/a2SG_i7Xlt8


Vad behövs för att utvecklingen 
ska fortsätta?

• Politiska beslut på central, regional och kommunal nivå

• Fortsatt kompetensutveckling, motivation och operativt stöd till:
- Tjänstemän i kommuner och kommunal bolag
- Byggbolag, arkitekter, konstruktörer m fl

• Fortsatt stöd till företagsutveckling och nya etableringar.
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