
Frigoscandias
transportguide
Detta är vår guide till en säker och effektiv livsmed-
elslogistik - i en obruten kylkedja - med omtanke om 
miljön och med minsta möjliga matsvinn



Kollityp Kollikod
förED1 Tjänst Dubbelställning Längd (m) Bredd (m) Höjd (m) max Volym (m3) Skrymmevikt (kg)

Pall ZIG  Inrikes transporter SE Inrikes 1,2 0,8 1,25 1,2 370

Högpall 201  Inrikes transporter SE Inrikes 1,2 0,8 2,5 2,4 740

Halvpall 200  Inrikes transporter SE Inrikes 0,8 0,6 1,25 0,6 190

Kvartspall Z1N  Inrikes transporter SE Inrikes 0,6 0,4 1,25 0,3 100

Sjöpall 202  Inrikes transporter SE Inrikes 1,2 1,0 2,5 3,0 924

Rullbur CW  Inrikes transporter SE Inrikes 0,8 0,7 2,5 1,4 431

Pallplats Utrikes Transporter Utrikes 1,2 0,8 2,4 2,3 700

Sjöpall Utrikes Transporter Utrikes 1,2 1,0 2,4 2,88 875

Beräkningsregler Tjänst Längd (m) Bredd (m) Höjd (m) max Volym 
(m3) Pallplats Flakmeter Skrymmevikt (kg)

Pallplats  Inrikes transporter SE 1,2 0,8 * 1 0.4 740

Pallplats Utrikes Transporter 1,2 0,8 * 1 0.4 700

Flakmeter Inrikes Transporter SE < 1850

Skrymmegräns Utrikes Transporter 1 1750

Skrymmegräns Inrikes Transporter 1 308

Skrymmegräns Utrikes Transporter 1 303

v
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Bokning ska göras i de kollislag som finns i
denna tabell och har de standardmått som
anges. Om något av de verkliga måtten på
kollit är större än detta så skryms de upp
till närmast större volym eller kollislag.

Annan volym/kollislag bokas alltid efter se-
parat överenskommelse med Frigoscandia 
eller enligt avtal och utförs enligt separata 
villkor och transportinstruktioner.

*maxhöjd 1,80 för gods i distrubutionstrafik

*maxhöjd 1,80 för gods i distrubutionstrafik

1,2 m
0,8 m

Höjd:
Standard låg-

pall
Max. 1,25 m

Standard högpall

Max. 1,75 m



Bokning

Godsreturer

Transport av kolli med annan godsvolym som till exempel:

• lösa kolli

• ej pallagt gods

• kolli med mått som avviker från standardmått

Returer bokas och lastas som 
en vanlig sändning samt till 
samma villkor och tider. Sam-
ma krav gäller på fraktsedel 
och märkning. Tomma lastbä-
rare i retur, som ej ingår i PÖS, 
ska bokas som transportpro-
dukt ”Tomgods” då de har en 
annan volym. Tomgods märks 
med en transportetikett per 
stuv.



Emballering och palläggning
Emballeringen...

• är det material (förpackningsmaterial, e.dyl.) som skyddar varan från  
yttre påverkan under transport.

• behöver klara de påfrestningar som den utsätts för vid normal hantering 
i transportkedjan (lastning, lossning, terminalhantering, transport).

• behöver kunna bära upp transportkollits egen vikt under hela transportkedjan.

Palläggning av gods...

• möjliggör förflyttning med truck för att hantera stora volymer och/eller hög vikt.

• görs på pall som uppfyller krav på kvalitet och bärighet för hantering.

• görs med hänsyn tagen till transportförutsättningarna

Om godset är högt eller ostadigt staplat och risk finns 
för ”svaj” under hantering (exempelvis vid hög halvpall, 
pall med SRS-backar, kvartspall, demopall som sätts på 
helpall) måste gods säkras i pallen, ex. bandning eller 
extra plastning/fixering. Gods får inte sticka utanför pal-
lens kanter, då riskeras skador vid hantering.

OBS! 
Översta lavet 
ska vara jämt 
fördelat.

Kollihantering
Ett transportkolli är:

• en pall, rullbur eller annan typ av lastbärare med emballerade varor som är  
plastad/fixerad runt om. Topp-plastning på lastbäraren rekommenderas för  
att undvika kontaminering vid eventuella skador.

• lösa kartonger som ej ryms i plastad pall kan bokas separat i samma sändning,  
ange kollislag Kartong på rad 2 vid bokning.

Skriv ut separat transportetiketter för kartongerna och placera sen en etikett på  
varje bokad kartong, sedan kan dessa kartonger med fördel läggas ovanpå en  
plastad pall som ingår i samma sändning.

Pallagt gods

Med truck:
Sker vid lastning och lossning och på terminal vid omlastning. 

På bommar i lastutrymmet:
När pallen är max 1,25 hög och väger max 600 kg kan den lastas på bommar 
i transportenheten. Lastbäraren måste då ha tillräcklig bärighet för denna vikt. 

Som ej kan eller får dubbelställas:
Tydlig information behöver finnas på transportetikett och fraktsedel som talar  
om att pallen ej får dubbelställas, d v s ej belastas med ovanpåliggande gods.

OBS! Varje kolli ska 
vara märkt med minst 
en transportetikett 
- placerad på kollits 
ovansida eller kort-
sida.

OBS! En separat bokad 
kartong i samma sän-
ding kan med fördel 
placeras ovanpå en 
inplastad pall i samma 
sädning.

OBS! Får ej
belastas
ovanpå!



Antal transportkolli 
räknas och kontrolleras 
mot fraktsedel, 1 plas-
tad pall = 1 kolli

OBS! Om annat gods ej 
får dubbelställas ovan-
på transportkolli ska 
detta anges vid boking 
på transportetikett och 
fraktsedeln

Läsbart streckkod för att 
möjliggöra scanning av 
fraktsedelsnummer.

För varje sändning ska avsändaren utfärda
en fraktsedel enligt SIS-standard.

Transportetiketten ska vara ut-
formad enligt specifikationen 
för transportetikett STILL enligt 
GS1-standard (motsvarar STE).
Etiketten ska minst innehålla in-
formation enligt BF:s standard- 
etikett som visas här:

Dokument, fraktsedel och märkning Pallöverföringssystem - PÖS

På mindre lösa transport-
kolli placeras etiketten på 
kollits ovansida.

På en pall behövs två etiketter. 
De placeras som på bilden, en 
på högra kortsidan, nästa på den 
följande högra långsidan.

Pallsaldo Godkända EUR-pallar
Den som skickar gods på godkända EUR-pal-
lar i PÖS får tillgodo på sitt pallsaldo

Den som mottar gods på godkända EUR-pal-
lar i PÖS belastas på sitt pallsaldo

Den som returnerar tomma godkända 
EUR-pallar får tillgodo på sitt pallsaldo

Den som beställer leverans av tomma god-
kända EUR-pallar belastas på sitt pallsaldo

Pallavsändare

Palldepå

För pallöverföring ska samtliga fält
vara ifyllda med korrekta uppgifter både

i bokning och på fraktsedel.

Frigoscandia följer följande standarder
för bedömning av godkänd EUR-pall

• Nytillverkningskrav:
Den internationella järnvägsunionens
bestämmelser (UIC Kodex 435-2)
Den svenska standarden (SS 842007)

• Reparerade pallar:
Den internationella järnvägsunionens
bestämmelser (UIC Kodex 435-4)
Den svenska standarden (SS 842008)

Pallmottagare
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Inför lastning
Kylda produkter ska kylas ned så att det finns 
en temperaturreserv om 2 grader. Frysta pro-
dukter behöver en temperaturreserv på 2 till
7 grader under den maximalt tillåtna produkt-
temperaturen (alltså en produkttemperatur på 
mellan -20 och -25 grader).

Förkylning
Vid fryst – förkylning till minusgrader
Vid kylt   – förkylning till kylgrader 

För att kyla ner skåpet invändigt behövs ca 30-60 minuters körning med aggregat för varje 5 °C 
intervallsänkning. Vid start av förkylningen, tänk på att sätta upp mellanvägg/kyltäcke längst bak 
innan du stänger skåpet.

OBS! Vid lastning, stäng av aggregatet. Sker lastning vid ej tempererat 
utrymme ska ekipaget ej förkylas.

Temperaturen och hur vi håller den
Utanför temperaturkontrollerade
områden kan det förekomma
temperaturhöjningar. För att kun-
na samlagra, samlasta och hantera 
godset gäller följande krav:

Kylaggregaten jobbar mot en inställd setpoint. 
Det tar bort värme som kommer in i skåpet. 
Frostkänsliga kylvaror måste lastas så att det 
finns tillräckligt avstånd till aggregatets utblås, 
annars riskerar man kylskador.

Kyla = Kontroll och borttag av värme.

Viktigt att säkerställa god luftcirkulation i skåpet, tex kan felak-
tig placering av bommar i taket resultera till skador på godset 
(rödmarkerat område).

Vid temperaturen i detta område
börjar mikroorganismer att dö.

Det här temperaturspannet så avstannar 
tillväxten av mikroorganismer.

I det här temperaturspannet
frodas mikroorganismerna

Vid temperaturer mellan 0 och 8°C är 
tillväxten av mikroorganismer långsam.

Vid minusgrader minskar tillväxten av 
mikroorganismer. De dör dock inte.

Följande temperaturer  
gäller för Frigoscandias transporter:

Kylt      +0 till +4 °C  Set-point +2 °C

Samlastning Kylt   +2 till +8 °C  Set-point +2 °C

Fryst   -18 °C     Set-point -23 °C

100 °C

73 °C

60 °C

8 °C

0 °C

-18 °C

Skydda gärna frostkänsliga kylvaror med en 
så kallad thermohuva. Tänk också på att
inte samlasta större partier torrvaror med kylt 
i samma lastutrymme, i så fall behöver
du särskilja sändningarna med en mellanvägg 
eller ett täcke.



Mätinstrument
Mätinstrumentet ska ha en insticksgivare, vara normgodkänt och kali-
breras årligen. 
Rutinkontroll sker i pallens övre hörn där temperaturavvikelser vanligen 
uppstår först. Innan mätning ska insticksgivaren på termometern för-
kylas. (mättid 3–4 minuter)

Fryst (< -18 °C)
Mätning av djupfrysta produkter sker mellan ytterförpackningarna 
(mellan översta och näst översta kartonglavet i ett av pallens hörn.)

Kylt (2-8 °C)
Mätning av kylda produkter ska alltid ske så nära produkten som möj-
ligt dvs mellan innerförpackningarna (inte mellan ytterkartonger).

Mät diagonalt i pallen

Temperaturkontroll
Produkttemperaturen ska alltid kontrolleras när ansvaret för produk-
ten överlämnas från ett led till ett annat i kylkedjan. 

Fastställa temperaturavvikelser
Komplettera rutinkontrollen med mätning-
ar ”diagonalt” i pallen; övre hörn, centrum, 
nedre hörn. 

Om den uppmätta temperaturen avviker 
från den lagstadgade temperaturen ska även 
förstörande mätning göras i produkten, vilket 
ligger till grund för reklamationsutredning.

IR-mätare (pyrometer) är inte ett godkänt 
mätinstrument vid fastställande av en tempe-
raturavvikelse. 

Vid temperaturavvikelse kontakta omgående 
transportledningen på xxx-xxxxxx



Chauffören ska kontrollera:
 — Sändning/godsmängd mot APP

 — Sändning/godsmängd mot app och fraktsedel:
       - Kollisort
       - Antal transportkollil
       - Temperatur

 — Korrekt transportetikett på varje transportkolli

 — Ev. skador på emballage, produkt,  
eller felaktig packning av gods på pall

 — Plastning hel samt tillräcklig för att fixera godset (vid hellastad pall)

 — PÖS, ev. skadad EUR-pall (bottenpall)

Vid avvikelse
Gods

För mindre avvikelser görs notering på ”magen” på 
fraktsedelns alla delar (se info bredvid fraktsedeln på 
nästa sida).

För större avvikelser som kan medföra problem i 
transportkedjan kontakta godsavsändare och däref-
ter din trafikledning för vidare instruktioner.

EUR-pallar
Ev. antal skadade EUR-pallar (bottenpall) ska mins-
kas i rutan för godkänd EUR-pall med avsändarens 
signatur.

Ansvar för gods överlämnas till 
avhämtande chaufför

Mottagaren ska kontrollera:
Mot fraktsedel

 — Antal transportkolli
 — Synliga skador
 — Plasten hel (vid helplastad pall)
 — Temperatur
 — PÖS: antal hela godkända EUR-pallar

Temperaturkontroll ska ske direkt i an-
slutning till lossning, helst på enhetens 
flak eller direkt i anslutning till kylt ut-
rymme.

Mottagaren kvitterar:
Med läsbar namnteckning och datum.

Vid avvikelse
Alla avvikelser ska noteras på ”magen” på 
fraktsedelns resterande två delar (Tu- & 
M-del). Både godsmottagare och chauf-
för ska signera alla noteringar.

Vid temperaturavvikelse ska du som 
chaufför alltid kontrollmäta sändningen. 

Vid större skador eller temperaturavvi-
kelser ska du som chaufför omgående 
kontakta din trafikledning för vidare in-
struktioner. 

Ta alltid foto på skador!
Skadat gods får ej kasseras utan ska hål-
las tillgängligt för avhämtning och even-
tuell besiktning till dess besked lämnas 
om vidare hantering.

Vid lastning
Kylaggregatet arbetar för att ta bort värme 
som finns i skåpet, vilket innebär att aggre-
gatet arbetar med att succesivt sänka utblås-
luften tills returluften överensstämmer med 
inställd set Point. Därför är det viktigt att tänka 
på att man vid lastning av frostkänsliga kylva-
ror – grönsaker, yoghurt etc. – lastar dessa 
produkter med tillräckligt avstånd till aggre-
gatets utblås för att undvika kylskador. 

Skydda gärna frostkänsliga kylvaror som 
exempelvis grönsaker med s.k. thermohuva. 
Thermohuvor har även en fördröjande effekt 
vid temperaturhöjning av omgivande lufttem-
peratur, speciellt om man ”förkyler” huvorna i 
god tid innan användning.

Saknat transportkolli/sändning
Saknas ett transportkolli/del av sändning kon-
takta din trafikledning för vidare efterlysning.

Godsreturer
Returer ska endast lastas efter bokning samt 
hanteras som en ”vanlig” sändning, dvs var-
samt och med skyndsam återleverans till 
slutdestination.

Returgodset ska vara uppmärket med korrekt 
transportetikett, fraktsedel ska vara utfärdad 
av avsändaren och finnas tillhands vid last-
ning. Gäller även tompalletainers (en trans-
portetikett per stuv.)

Om returgodset inte finns för avhämtning 
efter erhållen bokning ska detta omgående 
rapporteras som bomkörning till transport-
kontoret. 
Ange namn på personen som kontaktades vid 
hämtningsförsöket, samt datum och tid.

OBS! Om inte bomkörning rapporteras in av 
transportör, riskerar åkeriet att bli ansvarigt för 
reklamationer, till följd av ej avhämtat gods. 

Ansvar för gods överlämnas 
till godsmottagare

Vid lastning är det ett krav på att produkten har kylts eller frysts ner, så att den får en tempe-
raturreserv på 2 °C för kylda varor produkter och 2 °C till 7 °C för frysta produkter.  För frysta 
produkter motsvarar det här en produkttemperatur mellan -20 °C och -25 °C. Detta för att 
möjliggöra en samlagring, samlastning och normal hantering utanför temperaturkontrollerade 
områden, då dessa moment kan ge upphov till temperaturhöjningar.



Kontaktuppgifter
Supportavdelningen: 042 - 17 85 10
Jour: 0700-817 80 70
Mail (reklamation): frigo.avvikelse.se@frigoscandia.com
Mail (PÖS/pallar): lms@frigoscandia.com

Transportkontor Frigoscandia

Göteborg
Fjärr: 031-64 30 50
Lokal: 031-64 30 80
Jour: 070-864 20 81
Terminal: 031-64 30 59

Helsingborg
Fjärr: 042-17 82 20
Jour: 070-864 20 82
Terminal: 042-15 55 96

Jordbro
Fjärr: 08-410 80 158
Lokal: 08-410 80 159
Jour: 08-410 80 160
Terminal: 08-410 80 193

Linköping
013-14 47 98
Jour: 070-864 30 98
Terminal: 08-410 80 193

Örebro 
019-58 70 20
Jour: 070-864 30 98 (Jön-
köping)

Terminal: 013-46 56 234

Sölvesborg 
0456-318 88
Jour: 070-864 20 86
Terminal: 0456-3 18 88

Umeå
090-13 33 01
Jour: 090-13 33 01
Terminal: 090-13 33 01


