
 

   

JOBBAR DU I NORGE? 

RESER DU TILL NORGE UNDER DIN FRITID? 

HANDLAR DU I NORGE? 
 

Välkommen att delta i en undersökning om resvanor och kollektivtrafik över 

svensk-norska riksgränsen! Enkäten riktar sig till alla som av olika anledningar 

behöver eller vill resa mellan norska Östfold och svenska Bohuslän, Dalsland, 

Trollhättan och Vänesborg och vidare.  

Undersökningen genomförs av Svinesundskommittén. Syftet är att få veta vilka 

förutsättningar, möjligheter, utmaningar och hinder som regionerna står inför, 

för att förbättra den gränsöverskridande kollektivtrafiken. 

 

Enkäten tar 6 till 15 MINUTER att besvara. Ditt deltagande i 

undersökningen är frivilligt och svaren behandlas konfidentiellt. Dina svar 

kommer att slås samman med alla andras, och de kommer att presentera med 

hjälp av tabeller och diagram. 

 

Vänligen besvara enkäten senast den 8 juli 2018. 
 

Med vänlig hälsning, 

Mari Nuga 

Projektledare, Kollektivtrafiken kör över gränsen 

mari@svinesundskommitten.com  

www.svinesundskommitten.com  

Enkäten finns här: 

https://www.survio.com/survey/d/F3J8N9B5S3J5N5G4E   

mailto:mari@svinesundskommitten.com
http://www.svinesundskommitten.com/
https://www.survio.com/survey/d/F3J8N9B5S3J5N5G4E


 

   

JOBBER DU I SVERIGE? 

BESØKER DU SVERIGE PÅ FRITIDEN? 

HANDLER DU I SVERIGE? 

Du er velkommen til å delta i en undersøkelse om reisevaner og kollektivtrafikk 

over den norsk-svenske riksgrensen! Undersøkelsen retter seg mot alle som av 

ulike årsaker må eller vil reise mellom norske Østfold og svenske Bohuslän, 

Dalsland, Trollhättan og Vänesborg og eventuelt videre.  

Undersøkelsen gjennomføres av Svinesundskommittén. Målet er å få vite hvilke 

forutsetninger, muligheter, utfordringer og hinder som regionen står overfor, for 

å forbedre kollektivtrafikken over grensen. 

Undersøkelsen tar 6 til 15 MINUTTER å besvare. Din deltagelse i 

undersøkelsen er frivillig og svarene behandles konfidensielt. Svarene kommer til 

å legges sammen med alle andres svar og vil bli presentert ved hjelp av tabeller 

og diagram. 

Vennligst besvar undersøkelsen senest den 8. juli 2018. 

OBS! Deltagere bosatt i Østfold som svarer på undersøkelsen kan bli med i 

trekningen av 24-timers reisekort med Østfold kollektivtrafikk (100stk deles ut). 

Med vennlig hilsen 

Mari Nuga 

Prosjektleder, Kollektivtrafikken kjører over grensen 

mari@svinesundskommitten.com 

www.svinesundskommitten.com  

Undersøkelsen finner du her: 

https://www.survio.com/survey/d/R2G8Z6A9M6A8X3L9J 

mailto:mari@svinesundskommitten.com
http://www.svinesundskommitten.com/
https://www.survio.com/survey/d/R2G8Z6A9M6A8X3L9J

