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Upphandla flygfrakt som ett proffs

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

Vi behöver svar på:

	9 Avsändande och ankommande flygplats

	9 Avsändningsort och mottagarort

	9 Årlig volym specificerat per avsändnings- och 
ankommande flygplats

	9 Jämn volym över året eller säsongsbetonat?

	9 Önskade leveransvillkor (Läs om Incoterms) 
- Flygplats-flygplats 
- Dörr-flygplats 
- Dörr-dörr 
- Flygplats-dörr

	9 Vem betalar för frakten?  
Säljaren i avsändarlandet eller köparen i  
mottagarlandet?

	9 Vilken typ av varor (varuslag) skickar ni?

	9 Vikt och mått

	9 Behöver sändningen hämtas med lastbil? 
Finns det lastbrygga?

	9 Känslighet i ledtider? 
Vi anpassar ledtiden efter ditt behov

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

2. Ha koll på kostnadsposterna 
Flygfraktspris består av tre delar. Här är exempel 
på de vanligaste kostnaderna:

1. Origin 
- Terminalavgift 
- Exportförtullning 
- Speditionsarvode

2. Flygfrakt 
- Flygfrakten 
- Bränsletillägg 
- Advanced manifest fee

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

	9 Övriga poster 
- Hämtning av gods i Sverige 
- Leverans till mottagare

Här har vi listat allt du behöver ha koll på för att göra en så bra upphandling som möjligt. 
Och för att slippa otrevliga överraskningar när fakturan kommer.

3. Oförutsedda tillägg
Vid oförutsedda händelser så som pandemi, extrema 
väderförhållanden eller liknande, kan extra kostander 
tillkomma. 

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


Q&A: Flygfrakt 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
farligt gods, överhöjd, överbredd, projektlast och så vidare.

Vad är det för ledtider för flygfrakt? 

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

Hur funkar det med tull och eventuell övrig administration? 

– Om ni vill att vi tar hand om er tullhantering så sköter våra tullspecialister det. Då behöver
du som kund ha skickat in en tullfullmakt och vid bokningstillfället bifoga handelsfaktura
med varukoder och packlista. Vi tar även hand om flygdokumentationen så som AWB (Airway
Bill).

Varifrån och vart kan jag skicka? 

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

Hur mycket kostar det? 

– Det beror helt på vad du skickar och hur. Och hur marknadssituationen ser ut.
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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


Flygfrakt till Kina - Steg för steg
Att åka till Kina som privatperson är inte särskilt 
besvärligt. Att skicka gods är inte riktigt lika 
enkelt. Här beskriver vi hur det går till. Resan 
börjar i Sverige.

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

 – Vilken volym handlar det om? 

 – När är godset klart för lastning och/eller 
hämtning? Ska du lasta själv eller ska vi hämta 
godset med lastbil?

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

 – Vi behöver också veta vikt och mått på godset 
eftersom vi använder oss av flygplanstyper med 
olika konfigurationer. 

 – 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 du en egen ”broker” som tar hand om 
införtullning med mera när godset kommer 
fram? I så fall behöver vi ha adress- och 
telefonuppgifter dit.

2. Vid bokning behöver vi en packlista som visar 
vad godset består av, en handelsfaktura som 
visar hur mycket det är värt. Fakturan ska även 
innehålla specificerade varukoder. Allt detta 
behöver vi för att göra en exportdeklaration*, 
vilket Tullverket kräver. 
 
*Om du valt att låta oss göra exportdeklarationen.

3. När vi fått bekräftat avgång skickar vi en så 
kallad Airway Bill, AWB, till kunden. Där ska 
det tydligt framgå vem som är avsändare och 
mottagare, och 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 Kina.

4. Vanligtvis går inte flyget direkt från Göteborg 
till Kina, utan lastas om på kontinenten. Allt 
gods som skickas till Kina måste föraviseras.  

Senast 48 timmar innan flyget lämnar den sista 
utländska flygplatsen på väg till Kina måste 
följande information skickas: 

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

Om inte denna information skickats till Kina 
kommer godset att bli stående på en flygplats på 
kontinenten.

5. Ibland gör polisen eller Tullverket 
stickprovskontroller på slumpmässigt utvalda 
kollin vilket gör att man missar planerat flyg och 
får vänta in nästa.

 
Oavsett om du skickar till Kina, USA eller Australien 
så ser förfarandet ungefär likadant ut (med lokala 
avvikelser).
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Flygfrakt ♥ mått och vikt

9



Flygfrakt ♥ mått och vikt
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Flygfrakt ♥ mått och vikt
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För mer information
> Besök vår hemsida

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

