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Rząd zmniejszy nacisk na granicy w Svinesund i pozwoli osobom z 

ważnym zaświadczeniem koronawirusowym przekraczać granicę na 

starym moście w Svinesund (Svinesundbro). Wymaga się, aby 

wszystkie osoby w samochodzie posiadały ważne zaświadczenia 

koronawirusowe. Ułatwi to przekraczanie granicy osobom, które 

muszą przejechać przez posterunek celny na nowym moście. 

– Aby ograniczyć ruch na nowym moście w Svinesund, rząd zdecydował otworzyć 

stary most w Svinesund dla osób, które mogą przedstawić ważne zaświadczenie 

koronawirusowe. Chcę podkreślić, że wszyscy w samochodzie muszą być w pełni 

zaszczepieni albo musieli przejść COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 

Dzieci, które nie są objęte specjalnymi wyjątkami w rozporządzeniu dotyczącym 

COVID-19 w związku z przekraczaniem granicy w celu dotarcia do domu, nadal 

muszą korzystać z nowego mostu w Svinesund. To samo dotyczy podróżnych, którzy 

muszą zgłosić się do Służby Celnej – powiedziała Minister Sprawiedliwości i 

Zarządzania Kryzysowego Monica Mæland. 

Celem jest ograniczenie kolejek na nowym moście, gdzie przez całe lato były długie 

kolejki i kilkugodzinny czas oczekiwania na przejściu granicznym. Długie kolejki 

sprawiają, że jest to bardzo wymagające dla transportu ciężkiego, który musi 

przejeżdżać przez nowy most w Svinesund, ponieważ znajduje się tutaj stacja 

kontroli celnej. 

– W strefie kontroli wprowadzono usprawnienia, dzięki czemu kontrola pasażerów na 

starym moście w Svinesund może przebiegać sprawniej. Podsumowując, mamy 

nadzieję, że doprowadzi to do wydajniejszego przekraczania granicy – powiedziała 

Mæland. 



Ponieważ coraz więcej obywateli jest w pełni zaszczepionych i może przedstawić 

ważne zaświadczenie koronawirusowe, należy spodziewać się zwiększonego ruchu. 

Jeżeli obecny system kontroli ma zostać utrzymany w przyszłości, potrzebne będzie 

ułatwienie ruchu na nowym moście w Svinesund tak, aby skrócić czas oczekiwania 

dla ruchu transportu ciężkiego. 

Zmiana wchodzi w życie o północy, w nocy na sobotę 28 sierpnia. 


