
 

Document type 

INSTRUCTION 
Title 

Transportinstruktion Sverige 
File name 

Transportinstruktion_Sverige-v8 
Approved by (department acronym, name) Date Info class 

 2023-02-13 Internal 
Issued by (department acronym name phone) Issue Page 

OLNC Matilda Hedlund  14 1(3) 
 

 
 

 

 

Transportinstruktion Sverige 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Important: This instruction only applies to Scania suppliers located in Sweden. 
 
Målgrupp 
Scanias leverantörer som har upphämtningsadress i Sverige. 

 
Sammanfattning 
Godset måste märkas med extra etikett från antingen DHL eller Ahola Transport baserat på leverantörens 
lokalisering i Sverige. 
 

 
 

Instruktionen är ett komplement till STD 1472-2 transport booking and loading 
instructions och gäller samtliga svenska leverantörer som skickar gods genom 
antingen DHL- eller Ahola Transports standardnätverk. 
 
En inrikesfraktsedel som skrivs ut från DHLs system AX4, respektive Ahola 
Transports webb-portal ersätter CMR från Webstars för en inrikestransport inom 
respektive transportörs standardnätverk, den skall alltid kompletteras med en 
följesedel.  
 
Godset skall dessutom alltid märkas med Scanias ordinarie godsflagga. 
 
Utöver inrikesfraktsedel samt följesedel skall gods som sänds i DHLs samt Ahola 
Transports nätverk märkas med en transportetikett vilka erhålls ur DHLs system AX4, 
respektive Aholas webb-portal. I följande avsnitt beskrivs hela processen för detta i 
detalj. 
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1. Bokning 
Bokning av transporten sker enligt standard genom WebStars, instruktioner finns i 
STD4172-2 (Transport booking and loading instructions). 

2. Märkning av gods och transportdokument 
Sverige är uppdelat i två olika områden där DHL ansvarar för ena området och Ahola 
Transport för det andra. I tabellen nedan presenteras uppdelningen. Beroende på var 
leverantören är lokaliserad gäller respektive instruktion. 

2.1  DHL 

Transportetiketter och inrikesfraktsedlar skrivs ut från en webbaserad applikation från 
DHL som heter AX4. Vänligen se separat lathund för hur detta görs, ”Lathund AX4”. 
Etiketter och fraktsedlar finns tillgängliga i AX4 för utskrift senast kl 15:15 dagen före 
upphämtning. Det är enbart möjligt att skriva ut etiketter och fraktsedlar för gods som 
ska gå genom DHLs nätverk (passerar cross-dock Jönköping). För direktbilar gäller 
standard STD4172-2 och dessa transporter finns inte heller tillgängliga i AX4 för 
utskrift. 

2.2  Ahola Transport 

Transportetiketter och inrikesfraktsedlar skrivs ut från en webbaserad applikation från 
Ahola Transport. Vänligen se separat lathund för hur detta görs, ”Ahola Transport - 
Label service user guide”. Etiketter och fraktsedlar finns tillgängliga i webb-portalen 
för utskrift senast kl. 15:15 dagen före upphämtning. Det är enbart möjligt att skriva ut 
etiketter och fraktsedlar för gods som ska gå genom Ahola Transports nätverk 
(passerar cross-dock Nykvarn). För direktbilar gäller standard STD4172-2 och dessa 
transporter finns inte heller tillgängliga för utskrift. 

2.3  Generellt 

Transportetiketter ska placeras vid sidan av den ordinarie Scania godsflaggan och får 
inte täckas med band eller liknande. Streckkoden på etiketten måste vara läsbar. 
Etiketten kan skrivas ut antingen på klisterpapper eller på vanligt papper som tejpas 
eller häftas på godset. Om tejp används, var noga med att inte tejpa över 
streckkoden. 

3. Lastning 
Se standardinstruktion ”Transport instruction for suppliers”. Notera att Scania 
använder andra transportörer än DHL respektive Ahola Transport för direktbilar. 

Ansvarig transportör Postkod för upphämtning (2 första siffrorna) 

Ahola Transport SE10-19, SE58, SE60-61, SE63-64, SE68, SE69, SE70-99 

DHL SE20-57, SE59, SE62, SE65-67 
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4. Leverantör/underleverantör 
Om underleverantör, externlager eller ytbehandlare används där Scania hämtar gods, 
ansvarar huvudleverantör för att dessa följer korrekt arbetssätt. En viktig del i detta är 
att huvudleverantör ansvarar för att samtliga berörda har angivit korrekt uppdaterad 
information i Webstars samt att ansvarig materialplanerare meddelas när ny 
underleverantör läggs till. 

5. Kontakt 

5.1  DHL 

Vid frågor eller problem gällande AX4 kontaktas i första hand DHL. Se “Lathund AX4” 
för kontaktuppgifter. 

5.2  Ahola Transport 

Vid frågor eller problem gällande webb-portalen kontaktas i första hand Ahola 
Transport. Se ”Ahola Transport - Label service user guide” för kontaktuppgifter. 
 


