
Sjöfraktsguiden
Kunskap är makt

	– Webinar: Få din sjöfrakt att gå som på räls
	– Upphandla sjöexport som ett proffs 
	– Kundcase: Ovako AB
	– Q&A: Sjöfrakt för nybörjare 
	– Sjöexport till USA - steg för steg
	– Världens största fraktfartyg
	– Sjöfrakt ♥ förkortningar 

2023-03-31



2

Webinar 16 mars 2023

Få din sjöfrakt att gå som på räls
Världsläget har varit, och är fortfarande, ostadigt. Och du som fraktköpare har brottats med 
containerbrist, nedstängningar i viktiga hamnar, ovisshet, höga priser och produktionsstopp. 
Att ha en stabil och hållbar partner för din sjöfrakt har aldrig varit viktigare. 

Den 16 mars stod sjöfrakts-veteranerna Nicklas Anth och Joakim Eriksson framför kameran och 
berättade om; 

	– Sjöfraktens då- och nuläge samt framtid 

	– Hållbar sjöfrakt med biobränsle 

	– Hur du tar ditt gods rakt igenom Göteborgs hamn utan väntetider 

Klicka på bilden för att se inspelning av webinaret.

https://www.youtube.com/watch?v=PiDYYvwHZw0&t
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Upphandla sjöexport som ett proffs

1. Underlag till budgivare
För att ta fram en så träffsäker offert som möjligt 
behöver vi som speditör få tydlig insikt i era behov. 

Vi behöver svar på följande:

	9 Avsändningshamn och mottagarhamn?

	9 Avsändningsort och mottagarort? 

	9 Årlig volym specificerat per avsändnings- och 
mottagarhamn

	9 Jämn volym över året eller säsongsbetonat?

	9 Önskade leveransvillkor (Läs om Incoterms)? 
- Hamn-hamn 
- Dörr-hamn 
- Dörr-dörr 
- Hamn-dörr

	9 Vem betalar sjöfrakten?  
Säljaren i avsändarlandet eller köparen i  
mottagarlandet (sjöfrakt prepaid eller collect)?

	9 Containertyp?  
- 20 DV 
- 40 DV 
- 40 HC 
- Annat?

	9 Vilken typ av varor (varuslag) skickar ni?

	9 Ungefärlig lastvikt i containern? 

	9 Kan ni lasta själva direkt i container eller  
behöver sändningen hämtas med lastbil? 

- Om ni lastar själva: Kan ni göra det på chassi 
(har lastbrygga) eller behöver containern ställas 
på marken (SIMA-lift)?

	9 Önskad giltighet på frakterna?  
Vid fraktpriser längre än tre månader behövs en 
BAF-klausul (BAF är bränslet man tankar båtarna 
med och det regleras av index).

	9 Känslighet i ledtider eller val av 
underleverantörer? 

	9 Önskad fritid* av containerhyra  
En utökad fritid av standardtariff innebär oftast 
en högre sjöfraktskostnad. Avväga värdet av att 
betala mer på all sändningar eller ta kostnad när 
den uppkommer? 
*Den period du kan disponera containern från att 
den hämtas till att den lämnas åter i hamn utan 
extra kostnad.

	9 Vill ni ha hjälp med förtullning? 
Här kan du läsa om hur vi kan hjälpa till.

Dags att upphandla sjöexport på nytt? Eller är det första gången? Oavsett så kan det 
vara nog så komplicerat. Här har vi listat det ni behöver ha koll på för att göra en så bra 
upphandling som möjligt. Och för att slippa otrevliga överraskningar när fakturan kommer.

https://www.dbschenker.com/se-sv/incoterms-2020?utm_source=pdf&utm_medium=article&utm_campaign=128-ocean&utm_content=pdf_128-ocean
https://www.dbschenker.com/se-sv/produkter/fler-logistiktjaenster/tulltjaenster?utm_source=guide&utm_medium=article&utm_campaign=128-ocean&utm_content=tull_128-ocean
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2. Ha koll på kostnadsposterna 
Sjöfraktspris består av tre delar:

1. Origin (kostnader i avsändarland): 
- Terminalavgift 
- Varuhamn/farledsvaruavgift 
- ISPS (inkl. säkerhetsavgift) 
- Expeditionsavgift 
- VGM administrationsavgift 
- Exportförtullning 
- Speditionsarvode 
- Advanced manifest fee

2. Sjöfrakt 
- O/F (Ocean Freight) 
- BAF (Bunker Adjustment Factor)

3. Destination (kostnader i mottagarland): 
- Samma som origin, men med skillnad att det 
blir en importförtullning istället för en export- 
deklaration.

	9 Övriga poster 
- Hämtning av gods i Sverige 
- Leverans till mottagare 
- Stuffning (lastning i container)

3. Jämför offerter
	9 Säkerställ att alla budgivare offererar enligt 

era instruktioner 
En egen utarbetad offertmall som 
specificerar poster enligt punkt ”2. Ha koll på 
kostnadsposterna” och besvarar frågorna i punkt 
”1. Underlag till budgivare” minimerar risken för 
felaktiga jämförelser.

	9 Bestäm hur ni jämför de olika buden:  
- Post för post?  
- Total kostnad per container eller sändning?  
- Vissa poster är per sändning och andra per 
container.  
- Jämför endast sjöfraktsposterna?  
- Hela offererade volymen som en totalsumma?

	9 Ha koll på offertens prisstruktur. 
Frakter kan offereras enligt olika prisstrukturer: 

- GIAI (Gate-in All-in): Terminalavgiften i origin 
inkluderas i sjöfrakten.  Kostnad anges per 
container. 

- GIGO (Gate in Gate Out): Terminalavgiften 
i både origin och destination inkluderas i 
sjöfrakten. Kostnad anges per container.

4. Oförutsedda tillägg
Pandemin har medfört flera nya tillägg vilket kan 
skapa onödig huvudvärk för dig som upphandlare. 
Ha koll på de vanligaste sjöfraktstilläggen som kan 
aviseras med kort notis:

	9 CIS: Corona Impact Surcharge 

	9 PSS: Peak Season Surcharge 

	9 CON: Congestion Surcharge 

	9 EIS: Equipment Imbalance Surcharge 

	9 WRS: War Risk Surcharge

	9 LWS: Low Water Surcharge 
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Avancerade stålprodukter ställer höga 
krav på transporten
Tunga och långa produkter som kräver specialhantering. Hur funkar exporten för Ovako?  
Vi fick en pratstund med Ted Lundström, Head of Global Logistics på Ovako. 

Hej Ted! Vilka produkter exporterar ni och till 
vilka länder? 

– Vi smälter ner och återvinner skrot som vi sen gör 
specialstålprodukter av - rör, ringar och olika typer av 
stänger. Det handlar om högpresterande produkter 
som ska användas i avancerade tillämpningar världen 
över. Vanligtvis används våra specialstålprodukter till 
olika rörliga delar: Kullager, drivlinor och motordelar.  
Huvudsaklig produktion sker i Sverige och Finland 
och våra största kunder utanför Europa finns i Asien 
och Nordamerika.

Hur länge har ni samarbetat med DB Schenker? 

– Sedan urminnes tider. Åtminstone väldigt länge och 
i olika former, främst kring inrikes transporter och 
järnväg. Gällande sjöfrakten startade vi samarbetet 
2013. 

Hur kommer det sig att vi fick förtroende att sköta 
exporten? 

– Det är otroligt viktigt för oss att ha en partner 
som kan hantera långa och tunga produkter 
och den specialhantering det medför. Track and 
trace, spårbarheten och möjligheten att snabbt 
identifiera eventuella problem är viktiga delar i 
transportlösningen.

– Något jag upplever som väldigt positivt är hur 
ni arbetar för att utveckla våra lösningar. Ni 
rekommenderade till exempel att vi skulle använda 
tågpendeln i Falköping vilket har fungerat hur 
bra som helst. Effektiv stuffning, bra dialog med 
personalen på plats och klimatsmart att köra sista 
sträckan till Göteborgs hamn med tåg.

– Ni är en global partner med personal över hela 
världen. Uppstår det problem på andra sidan jorden 
är det viktigt för oss att det finns personal på plats 
som har kännedom om marknaden och som kan 
lösa det snabbt. Det har hänt att vi haft möten med 
representanter från Kina och USA som har hjälpt 
oss med våra frågor och som har gett oss väldigt bra 
uppbackning.

> Läs mer om Ovako AB

> Läs om Skaraborg Eco Shuttle

Ted Lundström. Foto: Ovako AB

Foto: Ovako AB

https://www.ovako.com/sv/
https://www.dbschenker.com/se-sv/produkter/sjoefrakt/skaraborg-eco-shuttle?utm_source=pdf&utm_medium=article&utm_campaign=128-ocean&utm_content=pdf_128-ocean
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Q&A: Sjöfrakt för nybörjare

Hur bokar jag? 

– Antingen via vår hemsida på Connect 4.0 eller via din personliga DB Schenkerkontakt. Vi 
har naturligtvis IT-lösningar för kunder som har långtidskontrakt hos oss.

Hur mycket kan jag skicka? 

– Hur mycket som helst. Vanligtvis skickar kunden in sina prognoser till oss och därefter 
säkrar vi plats och utrustning. Sen får man såklart ta hänsyn till godsets karaktär, om det är 
FCL eller LCL, farligt gods, överhöjd, överbredd, projektlast och så vidare.

Vad är det för ledtider för sjöfrakt? 

– Beror på vart i världen du vill skicka. Sen finns det ibland snabbare vs. kortare ledtider 
till samma destination. Det kan bli en prisfråga men då tar vi en diskussion med kunden 
vid bokningstillfället. Ibland är det kanske viktigt att det kommer fram snabbare och andra 
gånger spelar det ingen roll.

Hur funkar det med tull och eventuell övrig administration? 

– Om ni vill att vi tar hand om er tullhantering så sköter våra tullspecialister 
exportförtullningen. Då behöver du som kund bifoga faktura och packlista vid 
bokningstillfället. Vi tar även hand om sjödokumentationen så som BL (Bill of Lading) och 
eventuella certifikat.

Varifrån och vart kan jag skicka? 

– Från hela världen till hela världen. DB Schenker har många kontor i världen och har vi inte 
egna kontor har vi agenter som representerar oss.

Vem fixar container? 

– Det gör vi! Se svaret under ”Hur mycket eller lite kan jag skicka?”

Hur mycket kostar det? 

– Det beror helt på vad du skeppar och hur. Samt hur marknadssituationen ser ut. Generellt 
är sjöfrakt billigare än andra transportsätt.

https://www.dbschenker.com/se-sv/connect/connect-4-0?utm_source=pdf&utm_medium=article&utm_campaign=128-ocean&utm_content=pdf_128-ocean
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Sjöexport till USA - steg för steg
Att åka till USA som privatperson är inte särskilt 
besvärligt. Om du är svensk medborgare behöver 
du i princip bara biljett, pass, pengar och ett 
godkänt inresetillstånd (ESTA). Att skicka gods är 
inte lika enkelt.

Här beskriver vi hur det går till och vad som krävs 
för export till USA. Resan börjar i Göteborg.

1. Vi får in en bokning från kund och klargör 
detaljer för att hitta den bästa lösningen.

 – Vilken volym handlar det om? Är det en hel 
container, eller bara några kilo som ska gå som 
styckegods?

 – När är godset klart för lastning och/eller 
hämtning? Ska kunden lasta själv eller ska vi 
hämta godset med lastbil och sedan lasta i 
container på vår terminal?

 – ”Pallar” är inte en giltig förpackningstyp enligt 
amerikanska tullsystemet. Om man till exempel 
ska skicka en pall innehållande 20 lådor måste 
man skriva ”20 cases loaded on 1 pallet” istället 
för endast ”1 pallet”. Vi behöver därför veta antal 
och innehåll på det som är lastat på pallarna.

 – Vi behöver också veta totalvikt på godset 
eftersom det är olika viktrestriktioner på 
rederiernas containrar. Olika hamnar i USA 
har också olika restriktioner och det skiljer 
även när det gäller vägtransporter beroende på 
destination.

 – Vilken typ av gods gäller det? Här behövs 
varuslag och varukod enligt Tullverket för att 
kontrollera att det inte är livsmedel eller farligt 
gods som kräver särskilda dokument. Exempel på 
farligt gods kan vara batterier, färg och hårspray. 
Även livsmedel som kaffe och choklad kräver 
särskilda dokument.

 – Har kunden en egen ”broker” som tar hand 
om införtullning med mera när godset kommer 
fram till USA? I så fall behöver vi ha adress- och 
telefonuppgifter dit. Om kunden inte har en 
broker löser vi allt som har med införtullningen i 
USA att göra.

2. När detta är utrett kan vi boka utrustning i 
form av en container och plats på ett fartyg hos 
rederiet. När vi fått avgång och containerplats 
bekräftad bokar vi lastning/ hämtning med lastbil 
hos kunden efter deras önskemål.

3. Efter lastning behöver vi en packlista som 
visar vad godset består av, samt en kommersiell 
handelsfaktura som visar hur mycket det är 
värt. Fakturan behöver vi för att kunna utfärda 
en exportdeklaration*, vilket Tullverket kräver. 
Utan deklaration kommer godset inte ens in i 
Göteborgs hamn och kan inte lastas ombord på 
båten. 
 
*Om ni valt att låta oss göra er exportdeklaration, 
annars löser ni detta på egen hand.
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4. Om det är en hel container måste vi lämna 
uppgifter om totalvikt till rederiet. Detta kallas 
för VGM = Verified Gross Mass och är en global 
regel sedan juli 2016. Om inte VGM-vikten 
skickas in till rederiet i tid kommer containern 
att bli stående i Göteborgs hamn. Eller som 
rederierna själva säger: ”No VGM, No load”.

5. VGM, uppgifter om godset, exportdeklaration 
och själva godset behöver vara inlämnat och på 
plats två till tre dagar före själva båtavgången. 
Detta kallas för dokument- och containerclosing.

6. När vi fått bekräftat att båten har lämnat 
hamnen skickar vi en så kallad Bill of Lading 
eller Sea Waybill till kunden. Där ska det tydligt 
framgå vem som är avsändare och mottagare, 
samt all nödvändig information om godset. 
Viktigt att nämna är också att den som har 
tillgång till detta fraktdokument också har rätt 
till godset. Kunden ska därför alltid se till att 
dokumentet finns på plats hos mottagaren innan 
containern kommer fram till USA.

7. Vanligtvis går inte båten direkt från Göteborg 
till USA, utan lastas om till ett nytt och större 
fartyg på kontinenten. Allt gods som skickas till 
USA måste föraviseras.  

Senast 48 timmar innan fartyget lämnar den sista 
utländska hamnen på väg till USA måste följande 
information skickas: 

- Antal kolli 
- Godsets brutto- respektive nettovikt 
- Varukod(er)  
- Adress och telefonnummer till mottagaren 
- Container- och plombnummer  

Om inte denna information skickats till USA 
kommer inte containern att bli lastad på fartyget 
utan blir stående i hamn på kontinenten.

8. Ibland gör polisen eller Tullverket 
stickprovskontroller på slumpmässigt utvalda 
containrar vilket gör att man missar planerat 
fartyg och får vänta in nästa.

9. När fartyget lämnat sista hamnen i Europa 
skickar vi från DB Schenker i Sverige en avisering 
till DB Schenker i USA där det framgår att 
en container är på väg (när, var och hur). DB 
Schenker USA tar sedan kontakt med mottagaren 
och informerar om var och när containern finns 
klar att hämta ut från hamn i USA.
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LCL: Less than Container Load, 
styckegods.

FCL: Full Container Load, hel 
container.

FTL: Full Truck Load. Förväxla ej 
med FCL!

TEU: Twenty-foot equivalent unit. 
Mått på hur många containrar med 
längd 20 fot (6,10 m), bredd 8 fot 
(2,44 m), höjd 8,6 fot (2,59 m) ett 
fartyg kan lasta.

Tonnage: Tonnage anger ett fartygs 
storlek och lastförmåga. Tonnage 
kan anges på olika sätt som du kan 
läsa om här.

PSS: Peak Season Surcharge, 
kapacitetstillägg.

GIAI: Gate-in All-in (se sid 3).

GIGO: Gate-in Gate-Out (se sid 3).

CON: Congestion Surcharge, 
trängseltillägg.

Sjöfrakt ♥ förkortningar

Världens största fraktfartyg
Fartygen blir bara större och större. Rekordet slås mer eller mindre vid varje ny leverans av båt 
som sätts in i trafik mellan Asien och Europa. Vi tar en titt på några av bjässarna!

Visste du att?

Det är Tonnage som visar skeppets 
verkliga kapacitet, inte TEU som 
många tror.

HMM Algeciras CMA CGM Jacques Saadé MSC Gülsün

Längd 399,9 m 399,9 m 399,9 m

Bredd 61 m 61,3 m 61,5 m

Tonnage 228,283 236,583 232,618

TEU 23,964 23,112 23,756

Flagga Panama Frankrike Panama

> Klicka här för alla möjliga och omöjliga termer inom sjöfrakt

EIS: Equipment Imbalance 
Surcharge. Obalans i tillgång på 
utrustning.

BAF: Bunker Adjustment Factor, 
oljepristillägg.

CAF: Currency Adjustment Factor, 
valutatillägg.

BL: Bill of Lading. Värdehandling 
för din last.

CFS: Container Freight Station.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tonnage
https://www.msc.com/mda/help-centre/interactive-shipping-glossary?lang=en-gb


För mer information
> Besök vår hemsida

https://www.dbschenker.com/se-en
https://www.dbschenker.com/se-sv

