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1. Introduktion 

Mellan ert företag och Ahlsell finns ett avtal tecknat där det också ingår ett 
logistikavtal. Som en extra hjälp till er personal på avgående gods har vi tagit fram 
denna skrift som innehåller vissa delar ur logistikavtalet med förklarande text och 
bilder på hur godset ska vara packat och märkt.  

Ahlsell hanterar hundratals långtradare om dagen med ankommande och avgående 
gods och det är väldigt viktigt att ni packar och märker godset enligt nedanstående 
för att vi ska kunna hantera den volymen på ett effektivt sätt. 

2. Lastbärare 

 

Europapall enligt standard SS-EN 13698-1 ska alltid användas. 

Allt träemballage som ankommer till Ahlsell AB skall vara godkänt enligt den 
internationella standarden ISPM 15. Det gäller i första hand pallar och pallkragar. 

Varor som inte ryms på en standardpall skall packas på engångsemballage på ett 
sätt som gör att varorna är skyddade i behövlig omfattning och så att 
truckhantering av pallen/emballaget är möjligt. Pallen/emballaget skall vara av den 
kvalitén att pallen/emballaget klarar lagring i pallställage. 

En enskild pall får ha en max vikt och mått enligt följande: 

• Sverige 950 kg och max höjd 1100 mm för sortren pall.  
Max höjd 1600 mm för blandpall.  

• Finland 750 kg och max höjd 1200 mm för sortren pall. 
Max höjd 1600 mm för blandpall. 

• Norge 600 kg och max höjd 1250 mm för sortren pall. 
Max höjd 1600 mm för blandpall. 
 

 

Europapall 
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3. Packinstruktion 

3.1 Sortren packning 

Får ha en maxhöjd av 1100 mm i Sverige, 1200mm i Finland och 1250mm i Norge. 

Pallarna skall vara sortrena där så är möjligt, d.v.s. om en artikel täcker minst ett lav 
(ett ytlager på en pall) på en pall så ska den levereras på en egen pall med en pall 
emellan till nästa artikel (se bild nedan). 

Förpackningar skall vara sortrena där så är möjligt. 
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3.2 Blandpall 

Blandpall får ha en maxhöjd av 1600 mm i Sverige, Finland och Norge. 

Blandpall innebär en mix av artiklar som inte uppfyller kravet för en sortren 
packning. 

Alla artiklar av samma artikelnummer skall, då de ryms på en pall, packas 
tillsammans i leveransen med tydlig avgränsning till nästa artikel. 

 

3.3 ASL gods 

Ska packas som en blandpall på separat pall och skilt från övrigt lagergods men 
med en maxhöjd på 1100 mm. 

 

3.4 Komplett artikel 

Artiklar som innehåller flera komponenter ska packas tillsammans på samma pall så 
att en komplett artikel erhålls, endast kompletta artiklar får levereras. 

 

3.5 Stora artiklar och rör 

Detta avsnitt gäller alla typer av rör. 

Rörbuntar ska vara sortrena och märkta med artikelnummer, mängd och 
chargenummer.  

Maxvikt per bunt är : 

- 1500 kg i Sverige och Finland 
- 1200kg i Norge 

Buntarna ska vila på tre stycken mellanläkt. Dimensionen på dessa ska minst vara 
75x75 mm (se bild). 

Stora artiklar som inte kan hanteras på pall skall förses med lyftöglor. 

Exempelbilder: 
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3.6 Små gods 

Artiklar ska vara förpackade i separata förpackningar. Om flera olika artiklar packas 
tillsammans i ett kolli/kartong ska en tydlig avgränsning finnas till nästa artikel för 
att underlätta vid uppackning. 

3.7 Transitgods 

Transitgods (varor som inte är lagerlagds och beställda av Ahlsells säljare för 
leverans via Hallsberg) skall packas för sig samt att order hålls ihop i leveransen.  

3.8 Anskaffningsgods 

Anskaffningsgods (transitvaror beställda av Ahlsells inköpare för leverans via 
Hallsberg) skall packas kundunikt och separat packat på egen transit pall.   

 

4. Märkning av gods 

 

- Samtliga produkter/emballage skall innehålla leverantörens eller Ahlsells 
artikelnummer. 

- På kortsidan av varje sortren pall/emballage skall det finnas en tydlig markering 
innehållande: 

• Leverantörens eller Ahlsells artikelnummer 

• Antal artiklar 

 

- ASL gods ska märkas med ASL. 

- Blandpallar som innehåller flera artiklar skall märkas med ”BLANDPALL” 

- Transit gods ska märkas med ”TRANSIT” samt Ahlsells inköpsordernummer se 
gulmarkerat på exempel bild transit order. Om en transit order innehåller endast en 
artikel ska följesedel sitta utanpå godset. Om en transit innehåller flera 
artiklar/kollin ska endast en av dem innehålla följesedel utanpå godset, resterande 
märks med inköpsordernummer. 

- Centralanskaffningsgods ska märkas med ”TRANSIT”, samt alla kollin märks 
med Ahlsells kundordernummer, se gulmarkerat på exempel bild 
Centralanskaffningsorder. Följesedel ska sitta på kortsidan av godset. 

 

 

 



Dokumenttyp: Dokumentägare: Dokumentnamn: Sida: 
Instruktion Chef operativt inköp Leveransinstruktion sve 6 (9) 

Utfärdat: Senast reviderad:   
2019-10-02 2021-03-24   

 

 

 

Exempel på olika typer av order: 

 

 

Centralanskaffningsorder  Transitorder 

 

 

Direktorder    Lagerorder 

 

 

 

 

 



Dokumenttyp: Dokumentägare: Dokumentnamn: Sida: 
Instruktion Chef operativt inköp Leveransinstruktion sve 7 (9) 

Utfärdat: Senast reviderad:   
2019-10-02 2021-03-24   

 

    

“Sortren pall” (ej blandpall)  ”BLANDPALL” 

   

  

ASL   Transit 
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5. Fasta leveransdagar 

Vid minst en lagersändning per vecka skall allt transitgods och eventuella restorder 
levereras tillsammans med lagersändningen. 

6. Frakt- och följesedel 

Fraktsedeln skall innehålla avsändare, kollislag, antal och godsmärkning. 

Följesedeln skall innehålla Ahlsells ordernummer och Ahlsells artikelnummer. 
Följesedeln skall enbart innehålla artiklar från en order. Följesedeln skall vara fäst 
på kortsidan av godset. Digital följesedel kan sättas upp vid samråd med inköpare. 

7. Certifikat 

Till de artiklar där Ahlsell kräver certifikat/intyg skall dessa sändas i så god tid att 
de finns hos Ahlsell före godset.  

Dokument som skickas till Sverige använd email adress: cert@ahlsell.se  

Dokument som skickas till Norge använd email adress: cert.industry@ahlsell.no 

Dokument som skickas till Finland använd email adress: ainestodistukset@ahlsell.fi 

Certifikat skall vara märkta med Ahlsells beställningsnummer. Det skall på 
certifikatet framgå vilken artikel det gäller. Det skall även tydligt framgå vad som är 
charge-, batch- och heatnummer. Chargenummer skall vara tydligt stämplade på 
varje artikel. 

8. Kampanjartiklar 

Kampanjartiklar ska följa ordinarie pack- och märkningsinstruktion samt märkas 
tydligt med ”Kampanj”. 

  

9. Beställning och orderbekräftelse 

Med leveransdatum menas det datum som godset är i Hallsberg. 

Ordererkännande skall alltid skickas med e-post eller via EDI när sådan 
uppsättning finns. Vid avvikelse mot begärd leveransdag eller ändring av tidigare 
lämnad leveranstid skall alltid ny leveranstid meddelas till ansvarig inköpare. 

Om en artikel har utgått eller är tillfälligt slut får inte en ersättningsartikel sändas, 
meddelande med förklaring till ansvarig inköpare ska skickas omgående. 
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10. Ledtid och prestandauppföljning 

Om tillfälliga leveransförseningar uppstår på hela eller delar av leverantörens 
sortiment skall alltid ansvarig inköpare informeras kontinuerligt. 

 

11. Frågor om hur godset ska packas 

Har du frågor kring hur godset ska packas eller förslag på förbättringar? 

Kontakta er ordinarie kontaktperson eller 

Jonas Wenell 

Chef  Inköp, Ahlsells centrallager, Sverige 

Email: jonas.wenell@ahlsell.se 

 

 

 

mailto:jonas.wenell@ahlsell.se

