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1. Tillämplighet

Dessa transportbestämmelser avser uppdrag omfattande inrikes transporter som
TransportCentralen erhåller från sin uppdragsgivare

2. Ansvar

Alla uppdrag utföres på grundval av Alltrans 2007.

3. Transportåtagande

TransportCentralens ansvar som fraktförare inträder när godset omhändertagits för
befordran och upphör när godset utlämnats på bestämmelseorten till mottagaren eller
ställs till dennes förfogande på anvisad plats. TransportCentralen förbehåller sig rätten att
välja fordonstyp, transportmedel och transportvägar samt att efter eget val sända godset i
direkt trafik eller med omlastning.
a. Särskilda villkor för visst gods.
Gods som är högre än 2,2 m, bredare än 2,40 m, längre än 12,0 m, gods för vilket
särskilda transportrestriktioner gäller enligt lag, gods som är känsligt för kyla eller värme,
starkt luktande ämnen, samt farligt gods (ADR) mottages endast efter särskild
överenskommelse.
b. Gods som ej mottages till transport.
Levande djur, vapen, värdepapper, smittbärande ämnen samt kontanta medel accepteras
inte för transport. TransportCentralen har rätten att ange särskilda villkor alternativt att
avvisa transportuppdrag även avseende andra typer av gods.

4. Reklamationer

Reklamationer p.g.a. skador på godset, minskning, förlust eller försenad leverans skall ske
omgående och genast vid godsets mottagande och antecknas i transportdokument. Dold
skada skall anmälas snarast, dock senast 7 dagar efter mottagandet av godset.

5. Offert och avtalsvillkor

a. Offertens giltighet
Offert gäller för accept under 30 dagar efter angivet offertdatum, såvida inget annat är
angivet i offerten. De offererade priserna och övriga villkor gäller tillsvidare om ingen
bestämd tid avtalats. Lämnade priser gäller mellan TransportCentralen och offererande
kund och får inte delges utomstående, alla dokument är konfidentiella.
b. Pris
Priset omfattar de i offerten angivna tjänsterna. Priset baseras vidare på fri och obehindrad
trafik samt normala last- och lossningsförhållanden under gängse arbetstid samt att
transporten kan utföras över framkomliga vägar med erforderlig bärighet och minsta fri
höjd på 4,5 meter. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Avvikande förhållanden
debiteras med faktisk kostnad.
c. Betalningsvillkor
Är 30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta
enligt gällande referensränta +8 % per år från fakturans förfallodag. Eventuell
anmärkning mot faktura ska ske inom 10 dagar.
d. Lastsäkring och lastvikt
Säkringen av lasten åvilar den part som lastar godset eller som enligt transportavtalet
skall ombesörja lastningen av godset, om inget annat avtalats. Den som ansvarar för
säkringen av lasten skall förvissa sig om på vilket sätt godset skall transporteras samt vid
sjötransport/färjetransport, över vilket sjöfartsområde (skilda krav gäller för olika
sjöfartsområden).
Säkring av gods skall ske enligt gällande föreskrifter och transportvillkor för det aktuella
transportsättet. Den som lastar godset skall även försäkra sig om att gällande föreskrifter
om lastvikt iakttas för transport på väg, till förebyggande av överlast. Om avsändaren
lastat godset skall denne, om transportören så begär, överlämna intyg om att lasten
säkrats och, i förekommande fall, för vilket sjöfartsområde samt att lastvikten
överensstämmer med gällande föreskrifter.
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e. Farligt gods - ADR
Om farligt gods avlämnas för befordran, är avsändaren ansvarig för att transportören noga
underrättas om vari faran består och när så krävs om de försiktighetsmått som skall
vidtas. I annat fall får transportören utan ersättningsskyldighet vidta så ingripande
åtgärder som behövs för farans avvärjande, inbegripet exempelvis lossning eller förstöring
av godset. Avsändaren är ansvarig för all kostnad, förlust eller skada som uppkommer till
följd av godsets avlämnande till befordran eller till följd av dess befordran.
Bestämmelserna kompletteras genom lagen (2006:263) om transport av farligt gods samt
förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

6. Fraktberäkningsregler
a. Begreppet sändning
Med sändning avses på en fraktsedel/transportinstruktion upptaget gods, upplastat på en
fordonsenhet från en avsändare till en mottagare. Fordonet kan även begränsa
sändningens storlek. Frakt beräknas särskilt för varje sändning om inget annat avtalats.
b. Fraktberäkning
Frakten beräknas på sändningens fraktdragande vikt inklusive eventuella lasttillbehör. Vid
frakt angiven per sändning beräknas frakten på sändningens fraktdragande vikt upphöjt till
närmast jämna kilo. Vid frakt uttryckt per 100 kg beräknas frakten på sändningens
fraktdragande vikt upphöjt till närmast jämna 100-tal kg.
c. Volymberäkning/Skrymme
Fraktvikten beräknas på grundval av sändningens bruttovikt. För gods vars volymvikt
överstiger bruttovikten taxeras sändningen efter volymvikt. Se omräkningsfaktor nedan.
1 Kbm=280 kg, 1 Flm=1950 kg, 1 Pallplats=780 kg (Europa pall). När godset på grund
av dess beskaffenhet ej är staplingsbart eller höjden på kollit överstiger 1,40 meter,
beräknas det efter pallplats om vikten understiger den för pallplats angivna vikten ovan
om inget annat avtalats.
d. Fraktberäkningsregler för långgods mellan 2,5 och 12 meter.

Bredd i cm
1-40
41-80
81-120
121-160
161-240

Kg/längd -meter
200
400
650
970
1950

Plockbart långgods under 35 kg/kolli, med en bredd och/eller höjd av max 40 cm och en längd
av max 7,0 m, debiteras efter vikt/m³, och får innehålla max 3 långa kolli/sändning.
Långgods är undantaget från turlista men ska transporteras skyndsamt.

7. Bokning/distribution

Bokning kan göras per telefon, mail, EDI eller på TransportCentralens kundwebb
(bokning.transportcentralen.se), inloggning till kundwebb skapas av er kontaktperson på
TransportCentralen. Bokningstider enligt överenskommelse, senast klockan 14:00 dagen före
lastning.
a. Fel vid bokning
viktuppgifter kommer att taxeras upp till rätt tariff och en extra avgift på 150sek utgår.

8. Transportdokument

För varje sändning skall uppdragsgivaren avge fraktsedel (inrikes fraktsedel) eller
transportinstruktion med följande information:
- avsändarens namn, adress, postnummer
- mottagarens namn och adress samt bestämmelseort
- kolliantal och kollislag
- varuslag/godsbeskrivning
- godsmärkning och nummer
- bruttovikt och volym (inkl. lastpallar eller annat lasttillbehör)
- godsdeklaration för vägtransport av farligt gods (ADR, IMDG)
- exportdokument (i förekommande fall)
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9. Lastning och lossning

Lastning och lossning skall ske i samförstånd med föraren. Föraren skall se till att fordonet
är tillgängligt för lastning/lossning från sida eller via lastkaj samt lämna erforderlig hjälp.
Leverans sker om inget annat avtalats i bilens direkta anslutning.
Avsändaren/mottagaren skall ställa lasthjälpmedel till förfogande om inget annat avtalats.
Det är alltid chaufförens ansvar att säkerställa att godset är lastsäkrat enligt gällande
bestämmelser. Om lastning sker av avsändaren har chauffören rätt att kräva omlastning i
de fall han anser att lastningen inte uppfyller kraven för lastsäkring för transport på väg.
Vid lastning av farligt gods gäller lastning och lastsäkring i enlighet med tillämpliga
transportföreskrifter (ADR-S, ADR, RID, IMDG). Material för t ex klassning av gods
tillhandahållet av avsändaren.
I prislistor, offerter och avtal är, om inte annat skriftligen angivits, angivna
fraktsatser baserade på att lastning respektive lossning kan påbörjas omedelbart
sedan fordonet ställts till avsändarens respektive mottagarens förfogande. I priset har
följande tider för lastning respektive lossning inkluderats i fraktsatserna för respektive
viktintervall.
Fraktdragande vikt: Minuter:
0 – 1000kg
15min
1001 – 14000kg
30min
14001 – 24000kg
45min
24001 – 37000kg
60min
Överskriden lastningstid debiteras.

10. Tilläggstjänster och frakttillägg
10.1 Varuefterkrav
Varuefterkrav mottages ej.
10.2 Pall
Pallredovisning eller pallreturer enligt separat överenskommelse.
10.3 SKYNDA, ILA
Produkterna Skynda och Ila gäller för snabbare leverans än den ordinarie produkten Skicka
Med Skynda erbjuds leverans före klockan 12:00 dag efter bokning*. Produkten Ila
innebär ytterligare påskyndad leverans vilket innebär leverans före klockan 08:00 dag
efter bokning.
De ovan nämnda fasta tiderna gäller inte i Norrland eller på angivna uddaorter. I samtliga
fall måste kontakt ske med säljare/bokning som sedan tar fram aktuella tider för angiven
destination.Om leverans mot förmodan inte skulle komma fram inom ramen för tjänstens
utlovade tidpunkt faktureras ingen kostnad för frakten.
Pristillägg för SKYNDA
Pristillägg för ILA

325 kr per uppdrag
545 kr per uppdrag

10.4 Tidsbestämd lastnings- resp lossningstid
Tillkommer en avgift om 700:- / uppdrag
10.5 Överskriden lastnings – respektive lossningstid – Väntetid
Enligt punkt 9 , uttages en avgift med 200 kr per påbörjad 15-minutersperiod.
10.6

Hemleverans – privatpersoner

Hemleverans till privatperson inkl avisering
Fraktdragvikt
0-99kg
100-999kg
1000-37000kg
10.7

pris
185 sek/sändning
285 sek/sändning
350 sek/sändning

Avisering

Telefonavisering till företag

50 kr
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10.8

Drivmedelstillägg

Tillkommer på samtliga uppdrag, justeras månatligen – aktuellt värde finns på
www.transportcentralen.se

10.9

Storstads- och trängselavgift

Tillkommer på samtliga uppdrag som har mottagare inom nedan postnummerområde
Storstadstillägg

1-99 kg

100-999 kg

1000 kg -

Postnummer 10-19, 40–42

55 kr

85 kr

185 kr

10.10 Farligt Gods – ADR
1 – 99 kg

225:-/sändning

100 -999 kg

280:-/sändning

över 1000 kg

350:-/sändning

10.11 Fraktsedelsavgifter
Kopia på kvitterad fraktsedel

55 kr/fraktsedel

Utskrift av inrikes fraktsedel

55 kr/fraktsedel

10.12 Palöverföringssystem PÖS
För pallhantering uttages en avgift efter överenskommelse.
10.13 Extra bemanning
Vardagar uttages 395:- / påbörjad mantimme
Lördagar och söndagar/helgdagar uttages 545:- / påbörjad mantimme, minsta debitering 4 timmar.
10.14 Gotlandstillägg
För samtliga sändningar med mottagare inom postnummer 62 tillkommer
Vikt i kilo

Tillägg/kr per sändning

0-59

370

60-99

443

100-199

509

200-299

641

300-399

761

400-499

831

500-799

893

800-1560

1765

1561-2340

2341

2341-3119

3134

3121-3900

3299

3901-4800

3547

Vikt i kilo

Tillägg/kr per 1000 kg

4801-7500

745

7501-10000

617
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10.15 Udda orts- och Öartillägg
Se bilaga Uddaortstillägg 2022.
10.16 Terminalhyra
Terminalhyra, för sändning upp till fraktdragande vikt 1000 kg uttages avgift om 110 kr / dag,
fr o m 3:e arbetsdagen
Kringtjänster terminal 425 kr/mantimme.
10.17 Övriga tillägg
Bomkörning, Ny frakt utgår.
Mottagare ej på plats vid angiven leveranspunkt, Ny utkörning utgår.
Termotransport värme/kyla/frys offereras i förekommande fall.
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