Gäller fr o m 1 januari 2022

PostNord Part Loads
- Inrikes Sverige
För kunder med avtal
PostNord Part Loads är en enkel och prisvärd standardtjänst inom PostNord.
Med en unik räckvidd inom hela Sverige kan du skicka olika typer av gods
från 2500 kilo. Godset hämtas och distribueras direkt från avsändare till
slutmottagare utan terminalhantering. Vi nyttjar vår unika infrastruktur
för hämtning och leverans av ert partigods. Tillsammans med våra kunder
bestämmer vi tider för upphämtning och leverans. För att kunna använda
tjänsten PostNord Part Loads krävs avtal.

Mått och vikt
Maxmått
Längd
Bredd
Höjd

12 m
2,40 m
2,65 m

Maxvikt
Per flakmeter
Per sändning

1 950 kg
35-39 ton

Maxvolym
Per sändning

133 m3

Gods som har mått och vikter utanför dessa kan
hanteras som specialuppdrag. För mer information
kontakta trafikkontoret.

Bokning till trafikkontor
Bokning kan göras helgfri vardag fram till klockan
12.00 för upphämtning nästkommande helgfria
vardag.
Bokad sändning hämtas normalt helgfri vardag
mellan 07.00-17.00.
Norr
Mitt
Syd

Postnummer: 80-98
bokning.partinorr@postnord.com
Postnummer: 10-19, 60-69, 70-79
bokning.partimitt@postnord.com
Postnummer: 20-29, 30-36, 37-39,
40-47, 50-59
bokning.partisyd@postnord.com

Gemensamt telefon nummer: 0771-313333
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Leveranstid
PostNord Part Loads levereras till mottagande
företag helgfri måndag–fredag mellan kl. 07:0016:00.
I tjänsten ingår en lastning samt en lossning hos
mottagaren. Tjänsten utförs inte med leveranstidsgaranti.

EDI
PostNord förutsätter att sändningsinformationen
överförs elektroniskt via EDI (Electronic Data
Interchange).
Det kan du göra på tre olika sätt:
1. Via Pacsoft Online på postnord.se
2. Med hjälp av annat transportadministrativt
system som är godkänt av PostNord.
3. Genom att skicka en egen fil med föravisering
enligt EDi Transportinstruktion.
Se frakthandlingar på postnord.se/frakthandlingar.

Lastning/Lossning
Beräknad lastning och lossning sker enligt nedanstående tidsintervaller.
2500 – 4999 kg
20 min
5000 – 6999 kg
30 m
7000 – 9999 kg
40min
10000 – 24999 kg 50 min
25000 – FTL 		
60 min

Tilläggstjänster
Varuförsäkring
Du har möjlighet att teckna en varuförsäkring
genom PostNord. Den gäller alla typer av tillåtet
gods och varuslag, utom redan skadade eller
begagnade varor.
Försäkringen tecknas via PostNord kundservice.
För mer information se Försäkringsvillkor på
postnord.se/kundvillkor.
ADR – Farligt gods
Gods som innehåller farligt gods eller s k begränsad mängd farligt gods, hanteras via tilläggstjänsterna ADR och Begränsad mängd farligt gods.
Kunden ansvarar för godset och att gällande
bestämmelser i ADR-S följs. Gods i Klass 1 och Klass
7 samt ämnen i klass 4.1 och klass 5.2 som har klass
1 som sekundär fara enligt villkoren i ADR-S får inte
skickas med tjänsten PostNord Part Loads.
Med PostNord Part Loads får viss s.k. begränsad
mängd farligt gods skickas, dock inte till och från
Gotland. Läs mer om vad som menas med ”begränsad mängd farligt gods” på msb.se.
Begränsad mängd farligt gods
Se beskrivning av tilläggstjänst ADR - Farligt gods.
Chaufförsavisering
Mottagaren blir uppringd av chaufför före
leverans.
Lastning- och Lossningshjälpmedel
• Bakgavellift (våra fordon är inte alltid utrustade
med bakgavellift utan detta måste beställas vid
bokningen)
• Kranbil - max 28 tonmeter (kranbil kan beställas
på de flesta orter, kontakta oss för mer information)
• Trucklossning (våra trafikkontor kan ombesörja
trucklossning hos mottagaren mot en kostnad
som tas fram för varje tillfälle)
Extra lastning och lossningsställe
För samma sändning kan flera stopp förekomma
med tillägg för varje extrastopp samma dag inom
20 km. Väntetid kan förekomma enligt tabell.
Kvittens (POD)
En kvitterad fraktsedel kan tas fram inom 48 timmar för att styrka att godset är levererat.
Mottagarfrakt
Mottagarfrakt innebär att mottagaren faktureras
frakten. Både avsändare och mottagare måste
vara faktureringskunder i respektive avsändar- och
mottagarland
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Tidslastning/lossning
På de flesta orter kan vi erbjuda tidsanpassad Lastning/lossning med reservation för kapacitet och
förutsättningar.
Tempererat gods
Vid frys-, kyl- eller värmetransport så tillkommer
det ett extra tillägg på frakten. Detta tillval måste
stämmas av med respektive trafikkontor i god tid
före bokning.
Pallöverföring (inom Sverige)
Pallöverföringssystem är ett system som används
för att ha kontroll på pallflöden mellan kunder
som skickar gods med tjänst PostNord Part Loads
och deras mottagande kunder. Systemet omfattar
godkända EUR-pallar. Särskilt avtal för mottagande
kunder krävs.
Övriga speditionsuppdrag
Vi har goda möjligheter att hjälpa till med koordinering av olika projekt så som specialtransporter,
lagerflyttar, mässor osv.

Volymberäkning
Fraktdragande vikt syftar till att beskriva hur stor
volym godset tar i kg.
Den volymberäknade vikten beräknas enligt någon av nedanstående principer.
Kubikmeter
Kubikmeter är ett mått för den volym (m3) som
godset tar i anspråk. Kubikmeter används för beräkning av volymberäknad vikt för samlastningsbart gods, dvs. gods som bedöms kunna lastas
tillsammans med annat gods utan att gå sönder
eller riskera att skada annat gods. Det kan t ex gälla
kartonger, plockgods, stapelbara pallar, etc. En
kubikmeter motsvarar 280 kg.
Flakmeter
Flakmeter förkortas FLM och är ett mått på den
yta på lastbäraren som godset tar i anspråk. En
flakmeter avser en längdmeter på ett lastbilsflak
med lastbärarens fulla bredd och höjd. Flakmeter
används huvudsakligen för beräkning av volymberäknad vikt när kubikmeter och pallplats inte är
tillämpbart.
Det kan t.ex. gälla för möbler maskiner, ömtåligt
gods etc. som är förpackat på ett sätt som försvårar lastning av annat gods ovanpå, dvs. godset
förbrukar hela den lastyta som tagits i anspråk. En
flakmeter motsvarar 1950 kg.
Pallplats
Pallplats förkortas PPL och är på samma sätt som
flakmeter (FLM) ett mått på den yta i en lastbärare

som godset tar i anspråk. Pallplats används enbart
som ett begrepp för pallar med mått enligt EURpall standard, dvs. (1,2 m x 0,8 m) och en pallplats är
ett uttryck för den yta som pallen tar i anspråk. Pallplats används för beräkning av volymvikt för pallar
när kubikmeter inte är tillämpbart. Det kan t.ex.
gälla för transport av möbler, maskiner, ömtåligt
gods etc, som är lastat på pall enligt EUR-pall mått
(1,2 m x 0,8 m) och är förpackat på ett sätt som försvårar lastning av annat gods ovanpå, dvs. godset
förbrukar hela den lastyta som tagits i anspråk (ej
stapelbart). En pallplats motsvarar 780 kg.
Löpmeter
Sändningar som innehåller kollin med vikt över 35
kg och längd över 2,4 m eller längd 6-12 m hanteras
som s.k långgods och volymberäknas baserat på
godset bredd, se särskilda villkor på postnord.se.
Minsta fraktdragande vikt är 2500 kg.
Bredd (cm)
längdmeter

Volymvikt (kg)
per

0 - 60

487,5

61 - 80

650

81 - 120

975

121 - 160

1 300

161 -

1 950

Adressering
Mottagande företags kontaktperson och leveransadress, inklusive motsvarande postnummer.
För gods till utlandet ska nationalitetskod enligt
ISO anges före postnummer och innehållet ska
anges på engelska.
Mottagarens telefonnummer dagtid.
Om du felaktigt istället anger mottagarens boxnummer/boxadress tas en extra avgift ut. Postnummer kan du söka på postnord.se.
Eftersändning
PostNord Part Loads eftersändes inte.

Produktkod
PostNord Part Loads produktkod 85.
Transportadministrativa tjänster på postnord.se
På postnord.se kan du bland annat skriva ut frakthandlingar, göra reklamationer samt söka gods
och postnummer. Här finns även allmänna och
särskilda villkor för våra tjänster.

Certifieringar
Vårt verksamhetssystem är certifierat av Bureau
Veritas Certification Sverige AB och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Innehåll
PostNord Part Loads får innehålla farligt gods och
begränsad mängd farligt gods, se tilläggstjänsterna ADR och Begränsad mängd farligt gods.
Information om vad som klassas som farligt gods
hittar du på msb.se. För vad som klassas som förbjudet innehåll, se tjänstespecifika Särskilda villkor
på postnord.se.

PostNords ansvar
Se särskilda villkor för PostNord Part Loads,
PostNords Allmänna Kundvillkor för Näringsidkare
(PAKN) och Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna
Bestämmelser (NSAB 2015), se
postnord.se/kundvillkor.
PostNord Part Loads är inte en postbefordran.

Frakthandling
Varje sändning skall omfattas av en frakthandling.
Varje kolli bör vara etiketterat. Som frakthandling
används godkänd SIS fraktsedel i minst tre exemplar, utskriven på laserblankett.

3

PostNord
Kundservice
T +46 (0)771 333 310
kundservice.se@
postnord.com
Box 242,
721 06 Västerås
Sverige
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