Priser 2020
Tillval, kan beställas
Tillval

Vagnslast
inrikes

Beställning av vagn för kunds räkning då Green Cargo ej tillhandahåller vagn. Tillvalet går
bara att välja vid tydpunkten då avtalet tecknats.

Ja

Forsling till avsändningsstation. Omlastning och transport med lastbil mellan avsändaradress
och järnvägsterminal. Tillvalet går att välja både vid tidpunkten då avtalet tecknas och när
enstaka behov uppstår. Vid enstaka behov avropas tillvalet direkt hos Kundservice.

Ja

Systemtåg
inrikes

Special
inrikes

Utrikes
Export

Ja

Export
Import

Ja

Hämtning. Hämtning av enhet hos mottagare

Ja

Distrubition. Leverans av enhet hos mottagare

Ja

Ja

200 SEK

45.1

Pris anges per relation och
enhet

18.2

Pris anges per relation och
vagn eller ton

19

Pris anges per relation och
enhet

19.2

Export

Priset anges per vagn. Prisets
beräkningsgrund är fast pris
per timme + kostnader för
material och nödvändig
utrustning.

30

31

Ja

Ja

Kod

18

Export
Import

Ja

Pris per vagn

Pris anges per relation och
vagn eller ton

Ja

Forsling till mottagaren. Omlastning och transport mellan avsändaradress och
järnvägsterminal. Tillvalet går att välja både vid tidpunkten då avtalet tecknas och när enskaka
behov uppstår. Vid enstaka behov avropas tillvalet direkt hos Kundservice.
Ja

Lastning av gods. Flyttning av gods från terminalens bilkaj, lastning och lastsäkring i
järnvägsvagn. Lastning går bara att välja vid tidpunkten då avtalet tecknas. Observera att
avtalsvillkoren måste komplatteras med för tillvalet speciella villkor. Vid förfrågningar
kontaktas ansvarig på Produktion.

Intermodal

Ja

Ja

Ja

Import

Priset anges per vagn. Prisets
beräkningsgrund är fast pris
per timme + kostnader för
material och nödvändig
utrustning.

Rengöring av vagn på avsändningsstation. Rengöring av godsvagn före lastning. Rengöring av
vagn går bara att välja vid tidpunkten då avtalet tecknas. Tillvalet omfattar ej rengöring av
tankvagn eller annat vagnsmaterial som kräver utrustning för hantering av miljöfarliga ämnen.
Vid förfrågningar kontaktas ansvarig på Produktion.
Ja

Ja

Ja

Export

Pris enligt offert

71.1

Rengöring av vagn på bestämmelsestation. Rengöring av godsvagn efter lossning. Rengöring
av vagn går bara att välja vid tidpunkten då avtalet tecknas. Tillvalet omfattar ej rengöring av
tankvagn eller annat vagnsmaterial som kräver utrustning för hantering av miljöfarliga ämnen.
Vid förfrågningar kontaktas ansvarig på Produktion.
Ja

Ja

Ja

Import

Pris enligt offert

71.3

Lossning av gods. Lossning av gods ur järnvägsvagn samt flyttning av gods från terminalens
järnvägskaj till bilkaj. Lossning går bara att välja vid tidpunkten då avtalet tecknas. Observera
att avtalsvillkoren måste komplatteras med för tillvalet speciella villkor. Vid förfrågningar
kontaktas ansvarig på Produktion.

Noteringar:

Tillval

Vagnslast
inrikes

Systemtåg
inrikes

Special
inrikes

Intermodal

Transportövervakning utrikes. Transportövervakning erbjudes för både export och import
enligt separat beskrivning. Vid förfrågningar kontaktas ansvarig på Kundservice.
Upprättande av fraktsedel. Kundservice upprättar den skriftliga fraktsedeln utifrån de
uppgifter kunden lämnar per telefon. Tillvalet avropas vid behov direkt hos kundservice.

Upprättande av fraktsedel med enheter.
Utökad disposionstid för lastning på avsändningsstation. Tillvalet går att välja både vid
tidpunkten då avtalet tecknas och när enstaka behov uppstår. Vid enstaka behov avropas
tillvalet direkt hos kundservice. I de fall utökad disposionstid ska gälla regelbundet måste
antalet tidsperioder (om 8 timmar) framgå av avtalet. (Kod och belopp registreras i avtalet).
Vid enstaka behov avtalas antalet extra tidsperioder senast i samband med
transportbeställningen.
Utökad disposionstid för lossning på bestämmelsestation. Tillvalet går att välja både vid
tidpunkten då avtalet tecknas och när enstaka behov uppstår. Vid enstaka behov avropas
tillvalet direkt hos kundservice. I de fall utökad disposionstid ska gälla regelbundet måste
antalet tidsperioder (om 8 timmar) framgå av avtalet. (Kod och belopp registreras i avtalet).
Vid enstaka behov avtalas antalet extra tidsperioder senast i samband med
transportbeställningen.
Utökad dispositionstid vid lastning av specialtransportvagnar

Ja

Ja

Ja

Utrikes

Pris per vagn

Kod

Export
Import

Pris enligt offert

82.1

Ja

Export

350 SEK

45.3

Ja

Intermodalt

350 SEK

45.4

Ja

Ja

Export

Ja

Ja

Import

Utökad dispositionstid vid lossning av specialtransportvagnar

Ja

Då avtal tecknas: 500
SEK/vagn och påbörjad
tidsperiod (8 timmar). Enstaka
behov 800 SEK/vagn och
påbörjad tidsperiod.
Då avtal tecknas:
500 SEK/vagn och påbörjad
tidsperiod (8 timmar). Enstaka
behov:
800
SEK/vagn och påbörjad
tidsperiod.
2-axlig u-vagn 2 000 SEK/dygn,
min 3 dygn.
4-axlig uvagn 4 000 SEK/dygn, min 3
dygn.
6-axlig u-vagn 5
000 SEK/dygn, min 3 dygn.
10-axlig UAAI-X vagn 15 000
SEK/dygn, min 3 dygn.
12axlig UAAI-Y vagn 18 000
SEK/dygn, min 3 dygn.
QLT
vagn 8 000 SEK/dygn, min 3
dygn.
2-axlig u-vagn 2 000 SEK/dygn,
min 3 dygn.
4-axlig uvagn 4 000 SEK/dygn, min 3
dygn.
6-axlig u-vagn 5
000 SEK/dygn, min 3 dygn.
10-axlig UAAI-X vagn 15 000
SEK/dygn, min 3 dygn.
12axlig UAAI-Y vagn 18 000
SEK/dygn, min 3 dygn.
QLT
vagn 8 000 SEK/dygn, min 3
dygn.

50.8 (2- axlar),
50.9 (4 -axlar)

50.6 (2- axlar),
50.7 (4 -axlar)

51.2

51.3

Tillval

Vagnslast
inrikes

Systemtåg
inrikes

Special
inrikes

Utökad växling på avsändningsstation Vid förfrågningar kontaktas ansvarig på Produktion.

Ja

Ja

Utökad växling på bestämmelsestation Vid förfrågningar kontaktas ansvarig på Produktion.

Ja

Ja

Intermodal

Utrikes

Pris per vagn

Kod

Ja

Export

Pris enligt offert

37

Ja

Import

Pris enligt offert

38

Tidstyrd hämtning, hela lastbärare. Debitering för tidspassning utöver ordinarie hämtning.
Beställning görs i samband med transportbokning. Tidsfönster +/- 30 minuter. Ska regleras i
avtal.

Ja

Pris enligt offert

91

Tidstyrd distrubition, hela lastbärare. Debitering för tidspassning utöver ordinarie hämtning.
Beställning görs i samband med transportbokning. Tidsfönster +/- 30 minuter. Ska regleras i
avtal.

Ja

Pris enligt offert

92

Sidlastare. Kapacitetssäkras alltid. Erbjuds i Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Stockholm.
Regleras i avtal. Avser hämtning.

Ja

Enligt avtal.

94

Sidlastare. Kapacitetssäkras alltid. Erbjuds i Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Stockholm.
Enheten ställs alltid av, ingen last/lossningstid ingår. Regleras i avtal. Avser distribution.

Ja

Enligt avtal.

95

Upprättande av fraktsedel som avser att skriva hela fraktsedeln till kund. Kundservice
upprättar den skriftliga fraktsedeln, tillvalet avropas vid behov direkt hos kundservice.

Ja

350 SEK

96

Nej

14,50 SEK/pall

16

Lastpallsöverföringssystemet PÖS. Observera att separat avtal måste tecknas.

Ja

Ja

Ja

