
 
Bilaga 2b – Tillval 
 

1 

 

Prislista 2023 
 
Tillval är ett komplement till Green Cargos transportprodukter. Tillval ska vara 
avtalat och inlagt i avtalet, antingen som ett fast tillval som automatiskt ingår vid 
transportbeställningen alternativt att det avropas vid transportbeställningen från 
gång till annan. 
 

Tillval Pris per 
vagn/enhet, 
relation eller ton 

Notering 

Omlastning/Omtappning Pris enligt offert  
Forsling till avsändningsstation Pris enligt offert Omlastning och transport med lastbil 

mellan avsändaradress och 
järnvägsterminal. 

Forsling till mottagaren Pris enligt offert Omlastning och transport mellan 
järnvägsterminal och mottagare. 

Lastning av gods Pris enligt offert Flyttning av gods från terminalens bilkaj, 
lastning och lastsäkring i järnvägsvagn. 

Lossning av gods Pris enligt offert Lossning av gods ur järnvägsvagn samt 
flyttning av gods från terminalens 
järnvägskaj till bilkaj. 

Utökad växling på 
avsändningsstation 

Pris enligt offert  

Utökad växling på 
bestämmelsestation 

Pris enligt offert  

Tidstyrd hämtning, hela 
lastbärare 

Pris enligt offert Debitering för tidspassning utöver 
ordinarie hämtning. 

Tidstyrd distrubition, hela 
lastbärare 

Pris enligt offert Debitering för tidspassning utöver 
ordinarie hämtning. 

Sidlastare Pris enligt offert Erbjuds i Gävle, Göteborg, Malmö, 
Sundsvall och Stockholm. Avser hämtning. 

Sidlastare Pris enligt offert Erbjuds i Gävle, Göteborg, Malmö, 
Sundsvall och Stockholm. Enheten ställs 
alltid av, ingen last/lossningstid ingår.  
Avser distribution. 

Tullhantering Avtalat pris enligt 
prislista 

 

Hämtning Pris enligt offert Hämtning av enhet hos mottagare 
Distrubition Pris enligt offert Leverans av enhet hos mottagare 
Lyft på avsändningsstation Pris enligt offert  
Lyft på bestämmelsestation Pris enligt offert  
Beställning av privatvagn för 
kunds räkning då Green Cargo ej 
tillhandahåller vagn.  

330 SEK   

Utökad disposionstid för 
lastning på avsändningsstation - 
2-axlig vagn. 

880 SEK  
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Utökad disposionstid för 
lastning på avsändningsstation - 
4-axlig vagn. 

1 315 SEK  

Utökad disposionstid för 
lossning på bestämmelsestation 
- 2-axlig vagn. 

880 SEK  

Utökad disposionstid för 
lossning på bestämmelsestation 
- 4-axlig vagn. 

1 315 SEK  

Utökad dispositionstid vid 
lastning av 
specialtransportvagnar 

2200 SEK  

Utökad dispositionstid vid 
lossning av 
specialtransportvagnar 

2200 SEK  

Rengöring av vagn på 
avsändningsstation.  

Pris enligt offert Rengöring av godsvagn före lastning. 

Rengöring av vagn på 
bestämmelsestation.  

Pris enligt offert Rengöring av godsvagn efter lossning. 

Transportövervakning utrikes.  Pris enligt offert Transportövervakning erbjudes enligt 
separat beskrivning. 

 


