Husk korrekt mål og vægt på
godset inden forsendelsen

KORREKTE VAREINFORMATIONER FRA STARTEN

Effektivitet i logistikkæden forudsætter korrekte vareinformationer på alle områder
lige fra starten. Forkerte informationer kan skabe forsinkelser i bl.a. toldbehandlingen,
unødvendige omkostninger og udgøre en væsentlig sikkerhedsrisiko.
Godset skal inden forsendelsen være forsvarligt emballeret og forberedt til håndtering, stuvning og
transport. Oplysninger om mål og vægt skal omfatte emballage, anvendte paller med videre.
Informationer om bl.a. godsets mål og vægt er afgørende for sikkerheden og effektiviteten i logistikkæden. De godsdata, der er oplyst, vil blive genanvendt i hele logistikforløbet, og eventuelle fejl
og unøjagtigheder vil skabe problemer i hvert eneste led.
Sikkerhed: Overholdelse af totalvægt og bestemmelserne om akseltryk forudsætter præcise
oplysninger om vægten af den enkelte forsendelse. Det samme gør håndtering, manuelle løft samt
surring og fastgørelse af godset.
Effektivitet: Skal den knappe lastekapacitet udnyttes effektivt, skal mindre forsendelser konsolideres (samles). Det forudsætter igen præcise informationer om højde, bredde og længde for hver
enkelt forsendelse samt viden om godsets egenskaber, mulighederne for at stable paller samt information om skrøbeligt gods.
Farligt gods, toldbehandling og terrorforebyggelse: Korrekte oplysninger om godsets vægt
og mål skal altid foreligge, men andre informationer end vægt og mål kan også være nødvendige.
Det gælder ikke mindst i tilfælde af transport af farligt gods og gods, der kræver toldbehandling eller
særlige serviceydelser.

KORREKTE INFORMATIONER
OM GODSET
Herunder korrekt mål og vægt - giver sikkerhed
og effektivitet i logistikforløbet

HUSK VED FORSENDELSE:
•
•
•
•
•
•
•

Korrekt angivelse af mål og vægt
Mål og vægt skal indbefatte emballage og eventuelle paller
Løbende opdatering af mål og vægt
Godset skal være forberedet til transport
Oplysninger om godsets egenskaber og stabelbarhed
Tydelig mærkning og korrekt leveringsadresse
Fortoldning og transport af farligt gods kræver særlig opmærksomhed
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