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Transportvillkor 
 

 

Bokning 

Varje transportuppdrag som GLC utför baseras på den transportinstruktion och information du som kund lämnar vid 

bokningstillfället. 

För att vi ska kunna hålla våra löften om leveranstid och kvalitet måste bokningen vara komplett och innehålla korrekt 

information för respektive uppdrag senast när transportuppdraget påbörjas. En bokning genom vår kundportal eller en 

integration skapar en elektronisk transportinstruktion som är grunden för respektive transportuppdrag och 

debiteringsunderlag. 

En fraktsedel ska finnas för varje sändning samt att alla kollin ska vara märkta med en godkänd transportetikett (STE). 

För bokningar via telefon och mail tillkommer en bokningsavgift. 

Läs mer om bokningar och fraktdokument på vår hemsida: https://glc.se/rutiner-och-villkor/  

 

 

Kollislag, mått och vikter 

Vid bokning måste alltid korrekt kollislag, volym och vikt anges. Samma information ska återfinnas i bokning, 

transportetiketter samt fraktsedlar för respektive sändning. 

Transportåtagandet för angivna kollislag i nedanstående tabell förutsätter att varje transportkolli är en plastad eller på 

motsvarande sätt försluten enhet.  

Avvikande mått och kollislag från tabellen kan i vissa fall förekomma men endast efter överenskommelse. 

Kollislag Kollikod EDI 
Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Höjd, 
max (m) m3 Flakmeter 

Skrymme 
– vikt kg 

Pall PE 1,2 0,8 1,7   1,63   650 

Halvpall HP 0,8 0,6 1,25 0,6     250 

Sjöpall 202 1,2 1 2,5*  0,5 924 

Rullbur CLL 0,8 0,7 1,67 0,94   431 

Kolli KOL            

Mjölkvagn MLK       

*Maxhöjd 1,70 för distributionstrafik             

        

Beräkningsregler  
Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Höjd, 
max (m) m3 Flakmeter 

Skrymme 
- vikt 

Pallplats 1,2 0,8 2,5*   0,4 780 

Flakmeter           1950 

Kubikmeter       1   280 

*Maxhöjd 1,70 för distributionstrafik             
 

 

https://glc.se/rutiner-och-villkor/
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Leverans 

Leverans till mottagare sker normalt nästkommande vardag mellan 07:00-16:00 efter hämtning.  

Se turlista på GLC.se för avvikande leveransdagar. 

 
 

Tidspassning 

För transporter med tidspassning krävs en överenskommelse mellan GLC och kund. För tidsstyrda transportuppdrag 

debiteras en avgift.  

Vid bokning ska alltid överenskommen tidspassning anges som transportinstruktion i bokningen samt på fraktsedlar 

och etiketter. 

 
 

Pallbyte 

GLC tillämpar inte pallbyte. 

 
 

Tempererade transportuppdrag 

Våra tempererade transporter utförs enligt “Branschriktlinje rätt temperatur under lagring och transport för kylda och 

frysta livsmedel”.  

Branschriktlinjerna finns att läsa på vår hemsida: https://glc.se/rutiner-och-villkor/ 

 
 

Lastning och lossning. 

För lastning och lossning gäller följande om inget annat avtalats:  

• Avsändare respektive mottagare ska tillhandahålla lämpligt lastnings- respektive lossningshjälpmedel, 

exempelvis truck som kan lasta på respektive lossa från bommar på bil vid lastning/lossning av pallagt gods. 

• Om inte lastning eller lossning kan påbörjas direkt vid ankomst debiteras väntetid enligt gällande prislista. Om 

fordonet inte har möjlighet att vänta debiteras en bomkörning eller eventuella merkostnader som uppstår. 

 
 

Övriga transportvillkor 

Utöver ovanstående villkor för transporter utföres alla uppdrag i enlighet med Sveriges åkeriföretags 

Ansvarsbestämmelser, Alltrans 2007 

Alltrans 2007 finns att läsa på vår hemsida: https://glc.se/rutiner-och-villkor/ 

https://glc.se/leveransorter/
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