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

Vi utför våra transportuppdrag på ett säkert och effektivt sätt –  i rätt temperatur, med
hög kvalitet, enligt gällande regelverk och till avtalade priser.

Volym och vikt

Vårt ansvar regleras i våra Transportvillkor, NSAB och i vårt avtal med dig som kund.

Så här beräknar vi hur mycket plats godset
tar på våra fordon och därmed vad frakten blir.

Denna guide är till för dig som vill boka en transport, är avsändare eller mottagare av gods,
eller till dig som är transportör och transporterar gods för Bring Frigos räkning.
Guiden tar upp det som är viktigt att tänka på vid transporter av tempererade livsmedel.
Den beskriver det som alla i värdekedjan gör varje dag oavsett om man är transportkund,
godsavsändare, godsmottagare eller transportör. Här hittar du det som krävs för att alla
led i kedjan ska få nödvändiga förutsättningar för att leverans kan ske i rätt tid, till rätt
plats, i rätt temperatur samt med kvalitet och livsmedelssäkerhet.
Kontaktvägarna in till Bring Frigo hittar du på baksidan av denna Guide.

KOLLISLAG

KolliTjänst
kod för
ED1

Längd
(m)

Bredd
(m)

Höjd,
max.
(m)

m³

Pall

ZIG

Inrikes transporter SE

1,2

0,8

1,25

1,2

Högpall*

201

Inrikes transporter SE

1,2

0,8

2,5

2,4

Pallplats

Flakmeter

Skrymmevikt

1

0,4

740

370

Halvpall

200

Inrikes transporter SE

0,8

0,6

1,25

0,6

190

Kvartspall

Z1N

Inrikes transporter SE

0,6

0,4

1,25

0,3

100

Sjöpall*

202

Inrikes transporter SE

1,2

1

2,5

3

Rullbur

CW

0,5

924

0,4

700

0,5

875

Pallplats

Flakmeter

Skrymmevikt

0,4

740

Inrikes transporter SE

0,8

0,7

2,5

1,4

Pallplats*

Utrikes Transporter

1,2

0,8

2,4

2,3

431

Sjöpall*

Utrikes Transporter

1,2

1

2,4

2,88 1,25

1

Innehållsförteckning

*maxhöjd 1,80 för gods i distrubutionstrafik

Volym och vikt............................................................................................. 3

Beräkningsregler

Tjänst

Längd
(m)

Bredd
(m)

Höjd,
max
(m)

Pallplats

Inrikes Transporter SE

1,2

0,8

*

1

1,2

0,8

*

1

Bokning............................................................................................................ 4
Godsreturer................................................................................................ 4

m³

Pallplats

Utrikes Transporter

0,4

700
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Flakmeter

Inrikes Transporter SE

<

1850

Skrymmegräns

Utrikes Transporter

1

1750
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Skrymmegräns

Inrikes Transporter

1

308
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Skrymmegräns

Utrikes Transporter

1
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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.
Bring Frigo tar betalt
för fraktdragande vikt,
d v s den högsta av
bruttovikt (verklig vikt
inklusive tara) och
skrymmevikt.

Höjd:
Standard lågpall
Max. 1,25 m

Maximal höjd i
Standard högpall
distributionstrafik
Max.
1,75m.
m
är 1,80

Längd: 1,2 m
Bredd: 0,8 m
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Bokning
Du bokar enkelt dina transportuppdrag via vår webbokningsportal TA-connect:
https://service.apport.net/login/#/to/bring
Är du inte redan kund hos oss så kontaktar du vår Kundservice med dina önskemål:
kundservice.frigo.se@bring.com, tel. 010-27 99 910.
För manuell bokning eller frågor kring bokningar kontaktar du vår Bokningsavdelning hos
Kundservice: bokning.frigo.se@bring.com, tel 010-27 99 924.
Tänk på:
• Att skicka in den preliminära bokningen i så god tid som möjligt.
• Att skicka in den definitiva bokningen senast 14:00 arbetsdag före lastning.
• Att säkerställa att alla nödvändiga uppgifter och instruktioner finns med i bokningen,
t ex temperatur, pallöverföring, etc., så att förutsättningarna är kända när vi ska
planera och utföra transporten av ditt gods.
https://www.bring.se/villkor/information-vid-transportbokning-och-transportinstruktion

Godsreturer
Returer bokas och lastas som en vanlig sändning samt till samma
villkor och tider. Samma krav gäller på fraktsedel och märkning. Tomma
lastbärare i retur, som ej ingår i PÖS, ska bokas som transportprodukt
”Tomgods” då de har en annan volym. Tomgods märks med en transport
etikett per stuv.
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Emballering och palläggning

Hantering av kollin och pallagt gods
Till transportkollin räknas…

• Emballeringen skyddar varan från yttre
påverkan under transport
• Den ska klara normal hantering som lastning,
lossning, transporthantering och transport
• Den måste också kunna stå emot och bära upp
transportkollits egen vikt under hela kedjan
• Vid stora volymer och stor vikt behöver godset
palläggas för att kunna hanteras med truck
• Vikten på ett transportkolli som ska hanteras
med handtruck (eller köras över ojämna eller
lutande ytor) ska inte överstiga 500 kilo.
• Lastbäraren måste uppfylla de krav som ställs
på kvalitet och bärighet

OBS! Se till att det inte finns någon
risk för svaj. Vidta åtgärder som
säkrar godset till pallen/lastbäraren,
till exempel bandning eller extra
plastning. Gods får inte sticka
utanför lastbärarens gränser. Om ett
transportkolli läcker ska den läckande
delen av sändningen stoppas för att
inte påverka övrig last.

• Pall, rullbur eller annan typ av lastbärare med emballerade varor som
är plastade eller fixerade runt om. Även topp-plastning ska finnas för
att undvika kontaminering vid en eventuell skada.
• Kartonger och annat som ligger löst på en pall som ej är plastad
eller fixerad.
• Kartonger och annat som ligger löst ovanpå en plastad pall.
OBS! Varje enskilt transportkolli ska vara märkt med transportetikett.
• Hantering av pallagt gods sker med truck vid lastning och lossning.
• Det kan också lastas på bommar i transportenheten, så länge pallen
är max 1,25 m hög (inrikes Sverige) eller 1,20 hög (utrikes).
• Transportetikett och fraktsedel ska innehålla tydlig information
om pallen ej får dubbelställas, det vill säga belastas med ovanpåliggande gods.
• Vid utebliven information om ovanstående, tar Bring Frigo inte ansvar
för eventuella skador till följd av dubbelställda pallar.

Får ej
belastas
ovanpå!
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Dokument, fraktsedel och märkning

Pallöverföringssystem - PÖS

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

Pallsaldo

Godkända EUR-pallar

+ Den som skickar gods på godkända
EUR-pallar i PÖS får tillgodo på sitt
pallsaldo
- Den som mottar gods på godkända
EUR-pallar i PÖS belastas på sitt
pallsaldo

Bring Frigo 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)

Transportetiketten ska vara utformad
enligt specifikationen för transportetikett
STILL enligt GS1-standard (motsvarar STE).
Etiketten ska minst innehålla information
enligt BF:s standardetikett som visas här:
Från

Företagsnamn
Adress 1
Adress 2
Postnr Postort
Te l.

+ Den som returnerar tomma godkända
EUR-pallar får tillgodo på sitt pallsaldo
- Den som beställer leverans av tomma
godkända EUR-pallar belastas på sitt
pallsaldo

Avs.dat åå-mm-dd

Till

Företagsnamn
Adress 1
Adress 2

POSTNR POSTORT
Leveransanvisnin g - pl ats (typ ”snett över på gården”, på baksidan”)
Godsmott agarens refe rens
Transportinstr:

BRING FRIGOSCANDIA

KYLT +2 EFTERKRAV

+8oC

TRANSPORT INRIKES

/ FRYST <-18oC

AVISERING Tel/Fax nr

Pallavsändare
864 367 289 1
Antal kolli:
xx/yy

Volym/Pallpl:
xx,xx m3 / xx ppl

V

ikt:

xxx/xxxx

För pallöverföring ska samtliga fält
vara ifyllda med korrekta uppgifter både
i bokning och på fraktsedel.

Pallmottagare

kg

På mindre lösa transportkolli
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.
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Palldepå

Mer info och fullständiga villkor: www.bring.se/kundservice/foretag/pos
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Temperaturen
och hur viärhåller
den
tt temperatur
är nyckeln
Rätt
temperatur
en förutsättning
för kvalitet

Utanför temperaturkontrollerade
Bring Frigos åtagande är matkvalitet. Det innebär
bevara
matens goda smak och att aldrig
områden
kanattdet
förekomma
a är bara mer
eller mindre
värme,
i
kompromissa
meddvs
livsmedelssäkerheten.
temperaturhöjningar. För att kunna
aktiken värmebrist
Genom vår långa kunskap om hur olika livsmedel ska
samlagra, samlasta
och
hantera
hanteras genom
effektiva
lösningargodset
säkrar vi att
r att hämma bakterietillväxten
måste
kylochsom
maten smakar
lika gott
på tallriken
när den
gäller
följande
krav:
s kedjan hållas obruten skördas. Livsmedelssäkerhet handlar om att inga
livsmedel som släpps ut på marknaden får vara

skadliga
för hälsan.
kedjan är mest känslig för
temperaturskillnader.

Inför lastning
Vad är kyla?

100°C

73°C
60°C

Vid
temperaturen
Vid
i i detta
Vidtemperaturen
temperaturen
i detta område
område
börjar
detta
område
börjar mikrobörjar mikroorganismer
att dö.
mikroorganismer
att dö.
organismerna
att dö.

Det
här
temperaturspannet
Det
här
temperaturspannet så avstannar
Det
här
temperaturspannet
såavstannar
avstannartillväxten
tillväxten
så
av av
tillväxten
av
mikroorganismer.
mikroorganismer.
mikroorganismer.

Kyla är endast ett begrepp och det finns egentligen

bara mer
ellermed
mindre värme.
d 37 grader förökar
Kylda produkter
sig bakterier
ska
kylas
nedFörsåatt få ett utrymme
kallt handlar det om att avlägsna värme snarare än
xhastighet och
itillföra
antal
vardet ord vi använder
attfördubblas
det finnsatten
temperaturreserv
kyla.ungefär
Kyla är helt enkelt
oss av för att beskriva en värmebrist.
:e minut

det
här
temperaturspannet frodas
IIIdet
temperaturspannet
dethär
här
temperaturspannet
frodasmikroorganismerna.
mikroorganismerna.
frodas
mikroorganismerna.

om 2 grader. Frysta produkter

Varförbakterierna
kyla?
d lägre temperaturer
in och
behöversomnar
en temperaturreserv
på
2 till
För att hämma bakterietillväxten
måste
kyl- och
ökar sig inte med sammafryskedjan
hastighet.
hållas obruten. Kylkedjan är mest känslig

7 grader under den maximalt tillåtna

för temperaturskillnader. Vid 37 grader förökar sig
d -10 grader sover de allra
flesta
och
bakterier
medbakterier
maxhastighet
produkttemperaturen
(alltsåoch
enfördubblas i antal
ungefär var 20:e minut. Vid lägre temperaturer
ökning sker nästan inte alls

somnar bakterierna
in och förökar sig inte med
produkttemperatur
på mellan
samma hastighet. Vid -10 grader sover de allra flesta
-20 och -25 bakterier
grader).
och förökning sker nästan inte alls.

8°C

Inställning av aggregatet
Samlastning Kylt

+2 till +8°C

Set-point +2°C

Samlastning Fryst

< -18°C

Set-point -23°C

Vid önskemål om annan lufttemperatur under transport än ovanstående måste separat
överenskommelse träffas med Bring Frigo.

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.

0°C

Vid
mellan
Vid
temperaturer
mellan
Vidtemperaturer
temperaturer
mellan 0 och 8°C är
och8°C
8°Cärär
tillväxten
00och
tillväxten
av av
tillväxten avlångsam.
mikroorganismer
långsam.
mikroorganismer
långsam.
mikroorganismer

-18°C

Vid
minskar
tillVidminusgrader
minusgrader
minskar
tillväxten
av gäller för såväl kylda som djupfrysta
Vid
minusgrader
minskar
”Generellt
växten
av mikroorganismer.
tillväxten
av mikroorganismer.
mikroorganismer.
De dör docklivsmedel,
inte. att ju lägre produkttemperaturen är
Dedör
dördock
dock
inte.
De
inte.

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.

Ur Djupfrysningsbyråns
Branschriktlinjer:

4

när den lämnar producenten desto större blir
kvalitetsreserven för den fortsatta distributionen till konsumenten.”

Kyla = Kontroll och borttag av värme.

16

Förkylning av lastenhet
Obs! Endast vid lastning från kylt utrymme.
Vid fryst – förkylning till minusgrader
Vid kylt – förkylning till kylgrader
För att kyla ner skåpet invändigt behövs ca 30-40 minuters
körning med aggregat för varje 5°C intervallsänkning.
Vid start av förkylningen, tänk på att sätta upp mellanvägg/
kyltäcke längst bak innan skåpet stängs.

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

Obs! Vid lastning, stäng av aggregatet. Sker lastning vid ej tempererat utrymme
ska ekipaget ej förkylas.
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Temperaturkontroll
Produkttemperaturen ska alltid kontrolleras när ansvaret för produkten
överlämnas från ett led till ett annat i kedjan. Här visas hur man tar
temperaturen vid mottag:
https://www.bring.se/tempererat/artiklar/tobbe-temp-visar-hurman-gor-mottag-av-tempererade-varor

Mätinstrument
Mätinstrumentet ska ha en insticksgivare,
vara normgodkänt och kalibreras årligen.
Rutinkontroll sker i pallens övre hörn där
temperaturavvikelser vanligen uppstår först.
Innan mätning ska insticksgivaren på
termometern förkylas.

Mättid 3-4 minuter
(efter förkylning)

Fryst (< -18°C)

Kylt (2-8°C)

Mätning av frysta produkter sker mellan
ytterförpackningarna, mellan översta och
näst översta kartonglavet i ett av pallens
hörn.

Mätning av kylda
produkter ska alltid ske
så nära produkten som
möjligt dvs mellan innerförpackningarna, inte
mellan ytterkartonger.

Erhållet mätvärde ska subtraheras med
2°C. Ett avläst mätvärde på -16°C motsvarar en produkttemperatur på -18°C.

Fastställa temperaturavvikelse

×

Komplettera rutinkontrollen med mätningar ”diagonalt” i pallen;
övre hörn, centrum, nedre hörn.
Om den uppmätta temperaturen avviker från den lagstadgade
produkttemperaturen ska även förstörande mätning göras i
produkten, vilken ligger till grund för reklamationsutredning.
IR-mätare (pyrometer) är inte ett godkänt mätinstrument vid
fastställande av en temperaturavvikelse.

×
×
Mät diagonalt i pallen
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”Vill du ha mer temperaturtips?,
gå in på följande länk
https:/goo.gl/CLNALo
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Ansvar för gods överlämnas till
avhämtande chaufför

Ansvar för gods överlämnas
till godsmottagare
Godsmottagare

Godsavsändare
Chauffören ska kontrollera:

Vid avvikelse:

Mottagaren ska kontrollera:

• Sändning/godsmängd mot lastlista/
bokning
• Sändning/godsmängd mot fraktsedel:
– kollisort
– antal transportkolli
– 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 helplastad pall)
• PÖS; att lastbärare är transportdugliga

Gods
• För mindre avvikelser görs notering på
”magen” på fraktsedelns alla delar.
• För större avvikelser som kan medföra
problem i transportkedjan kontakta
godsavsändare och därefter trafik
ledning för vidare instruktioner.
• Alla ändringar eller noteringar på fraktsedeln vid utlastning ska godkännas och
signeras av avsändaren. Vid obemannad lastning är det chauffören som
signerar. Separat avtal som reglerar
obemannad lastning ska finnas.

Mot fraktsedel
• Antal transportkolli
• Synliga skador
• Plasten hel (vid helplastad pall)
• Temperatur
• PÖS; antal godkända EUR-pallar

Chaufför kvitterar:

EUR-pallar
Ev. antal skadade EUR-pallar (bottenpall)
ska minskas i rutan för godkänd EUR-pall
av avsändaren som signerar.

• Med läsbar namnteckning och datum
på fraktsedel eller elektroniskt via
scanningssystem.

Temperaturkontroll ska ske direkt i
anslutning till lossning, helst på enhetens
flak eller i kylt utrymme.

Mottagaren kvitterar:

Skadat gods får ej kasseras utan ska
hållas tillgängligt för avhämtning och
eventuell besiktning i rätt temperatur till
dess besked lämnas om vidare hantering.
Enbart trasigt emballage ska noteras
som
Emballageskada. Skada på produkt eller
konsumentförpackning ska noteras som
Produktskada.
EUR-pallar vid lossning
Notering om transportskadad pall ska
även signeras av chaufför.

Med läsbar namnteckning och datum på
fraktsedel eller elektroniskt via scanningssystem.

Vid avvikelse:
Alla avvikelser ska noteras på ”magen”
på fraktsedelns resterande två delar
(Tu- & M-del) eller eletroniskt via
scanningssystem. Både godsmottagare
och chaufför ska signera alla noteringar.
Vid temperaturavvikelse ska chauffören
alltid kontrollmäta sändningen. Vid större
skador eller temperaturavvikelser,
kontakta Bring Frigo omgående.
Ta alltid foto på skador!
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