
Str 22:5 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 40Q-408

Belgien

B. Il- och. fraktgods. Särskilda bestämmelser.

1. Belgien.

400: 1. Befordringsvägen för sändningar till Belgien leder

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen,
a. Genom Öst- och Yäst-Tyskland

B. Över Danmarh. i
b. Genom Väst-Tyskland eller
c. Genom Väst-Tyskland, Nederländerna.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad >;
se vidare art 90—92 och 409.

403. Fri fraktbetalning, se art 120—129.
Anm. Nordisk-belgiska godsfcariffen kan användas endast vid vissa frankerings-

föreskrifter, se tariftbestämmelserna.

405. (Eeservnr)

407—408. (Eeservnr)

Befordrings
vägar.

401. För trafiken med Belgien tillämpas
antingen särtryck 297, nordisk-belgisk godstariff [vagnslastgods)
eller de olika ländernas lokala tariffer eller andra internationella

godstariffer, t ex nordisk-tyska godstariffen (vagnslastgods) eller nordiska
godstariffen.

Tariffer.

402* Utgående varuanmälan, ihternationelb tullanmälan m fl följe
handlingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i
fraktsedeln; se art 905.

Följehand
lingar.

Fraktbetal-

ning.

404: 1. Sändningar till och från Belgien få beläggas med efterkrav
med det belopp som svarar precis mot godsets fulla värde. Detta får
dock i så fall inte överstiga 1 200 svenska kronor (12 000 belg francs)
per sändning. Se vidare art 150—156.

2. Speditions-, emballage-, forslings- och liknande kostnader få på
läggas sändningarna som- förskott (se art 157—159) intill ett belopp

I av 240 svenska kronor (2 300 belgiska francs) per sändning.
Anm. Sändningar i vagnar, särskilt inrättad'e till skydd mot värme eller kyla, få

påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (5 600 belgiska francs) per
sändning.

Dessutom få frakter (förkostnader) påläggas som förskott vid nyin-
lämning på avsändningslandets gräns.

Efterkrav,

Föi^kott.

406. Sändningar till Belgien, fraktberäknade enligt nordisk-belgiska
godstariffen, karteras direkt till bestämmelsestationen.

Övriga sändningar karteras av de stationer, som äro uppräknade i
art 175:2, direkt till bestämmelsestationen; alla andra stationer kartera
till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsingborg gränsen.
Ang frankaturnota, se art 130—131 och 137.

Kartering.

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
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409 II- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.
Belgien

409. , Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen

a. Sverige—Tyskland:

Trelleborg/Sassnitz Hafen.

Tyskland—Belgien:

Aachen West/Montzen
Aachen Sud/Hergenrath').

B. Över Danmark.

Sverige—Danmark:

Hälsingborg/Helsingör
Malmö/Köpenhamn.

Danmark—Tyskland:

Padborg/Flensburg

b. Tyskland—Belgien: c. Tyskland—Nederländerna:

Aachen West/Montzen Bentheim/Oldenzaal.
Aachen Siid/Hergenrath ̂).

Nedfrländern a—Belgien

Roosendaal/Esschen.

Lämplig transportväg leder

till t ex AnverSy Bruxelles och Liege:

för vagnslaster över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Aachen West/Montzen och
_  , , , Hälsingborg/Helsingörför styckegods över Malmö/Köpenhamn -Padborg/Flensburg-Aaohen West/

^  Montzen.

(Se art 90 och 92.)

Endast för sändningar till stationerna Astenet, Eupen, Herbestlial, Hergenrath och
Eaeren.



Str 323 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 410—419
Bulgarien

2. Bulgarien.

410. (Reservnr)

411; 1. Uppgift om befordringsvägar erhålles från Kmbr per telefon Befordrings-
1546. ^ägar.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad»
se vidare art 90—92 och 419.

412. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m fl följehand- Föyehand-
lingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i frakt- hngar.
sedeln; se art. 905.

1413. Fri fraktbetalning, se art 120—129. Fraktbetal
ning.

414. Sändningar till Bulgarien få icke beläggas med efterkrav eller Efterkrav
förskott. och förskott.

415. (Eeservnr)

416. Sändningar till Bulgarien karteras av de stationer som äro an- Kartering,
givna i art 175, direkt till bestämmelsestationen; alla andra stationer
kartera till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsingborg
gränsen.

Ang. frankaturnota, se art 130—131 och 137.

417 — 418. (Eeservnr)

419. Uppgift om gränsstationerna erhålles från Kmbr, telefon 1546. « Gräns
stationer.

Ändringstryck nr 29 (25 blad)
Gällande fr o m den 1 febr 1955



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 420—425
Danmark

3. Danmark.

A. Allmänna bestämmelser.

420: 1. För sändningar till och från Danmark tillämpas
antingen den nordiska godstariffen, särtryck 103
eller gränsentariffen, särtryck 102.
I nordiska godstariffen äro ett stort antal svenska och danska stati

oner (s k samtrafiksstationer) intagna.
I gränsentariffen äro alla svenska stationer intagna.
2. I Bilaga 3 till gränsentariffen finnes en avståndstabell för alla danska

stationer.

421. Utgående varuanmälan och eventuellt andra följehandlingar
skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i fraktsedeln;
se art 905.

B. Kartering.

Tarilfer.

Danska

stationer och

avstånd.

Följe-
handlingar.

422:1 Sändningar till och från Danmark få beläggas med efterkrav
I intill godsets fulla värde, dock med högst 5W0 svenska kronor (7 000
danska kronor) per sändning. Se vidare art 150 156.

2. Speditions-, emballage-, forslings- och liknande kostnader få på
läggas sändningarna som förskott (se art 157—159)^ intill ett belopp av
240 svenska kronor (300 danska kronor) per sändning.

Anm. Sändningar i vagnar, särskilt inrättade till skydd mot värme eller kyla, få
påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (800 danska kronor) per sändning.

Dessutom få frakter (förkostnader) i avsändningslandet påläggas som
förskott vid nyinlämning.

Efterkrav.

Förskott.

423.. Fri fraktbetalning, se art 120—129. För paketgods skall frakten
dock betalas på avsändningsstationen.

Frakt-

betalning

424: 1. Befordringsvägen för sändningar till Danmark leder över
Hälsingborg/Helsingör eller Malmö/Köpenhamn.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».
Se vidare art 90—92.

Befordrings
vägar.

425: 1. yid kartering skall hänsyn först och främst tagas till om av
sändaren i fraktsedeln föi-eskrivit viss väg (över Hälsingborg eller över
Malmö) eller tillämpning av viss tariff, fraktnedsättning e dyl. Siind-
ningen skall i så fall karteras över den väg, som avsändaren före
skrivit, med användning i tillämpliga delar av vad som sägs i art
426—429, och till den station, till eller från vilken den begärda tariflf^i
eller fraktnedsättningen skall tillämpas.

Avsändarens

föreskrifter

i fraktsedeln

skola följas.

2. För paketgodssändningar utfärdas icke godslista; fraktmärken eller
kassaapparatavtryck skola i stället anbringas på bl 632 56 (351 E), Notis-JÖLCtöoa/CL|JJ^ttXCA.WCIi* Uijr j. ^ j I V

avskrift, vilken dessutom förses med uppgift om avsänduings- och be
stämmelsestation, avsändare och mottagare, kollinas antal och vikt samt
i  förekommande fall efterkravsbelopp. Notisavskriften bifogas frakt
sedeln till gränsenstationen.

För paketgods med efterkrav skall provisionen alltid betalas av av
sändaren och föras på ledig rad under extraavgift som betald. Frakt
och efterkravsprovision frankeras på notisavskriften, som dessutom i
övre kanten förses med beteckningen »Efterkrav» med kraftig blåskrift.

Expediering
av paketgods.

med efterkrav

till Danmark.

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
Gällande fr o m den 1 nov 1955

y



^^-v /Ha ZcM. CM^> /0^'y'A-i ■ /;?^
425-437 II- och traktgods. Särskilda bestäfininelser. Str 323 d.

Danmark

I övrigt föranleda efterkrav på paketgods icke någon åtgärd på av-
sändningsstationen. Införandet, i efterkravsjonrnal och utfärdandet av
efterkravssedlar sker i stället på gränsenstationen.

Pakctgods Paketgods med efterkrav från Danmark åtföljes av 2 efterkravssedlar,
med etterkrav varvid kopians nedre del skaU vara överkorsad. Det danska kronbeloppet
r n anmai . j-^knas om till svenska kronor på lämplig plats nedtill på kopian, som

förses med datumstämpel och den tjänstemans signatur, som behandlat
efterkravet. Notis utfärdas i vanlig ordning.
Då efterkravsbeloppet inbetalats . .
a) frankeras kopian av efterkravssedeln, i^ förekommande fall meck

samtliga,,3 kassaapparatavtryck, och behålles av bestämmelsestationenp
b) kompletteras, stämplas och återsändes efterkravssedelns original

direkt- till avsändningsstationen. s ^
. 17 • :

Sändningar (utom paketgods) till DäHmark karteras på följande sätt:
Från .svensk till dansk samtrafiksstation.

Kartcring. 426. Om såväl avsändnings- som bestämmelsestationen äro intagna i
nordiska godstariffen karteras sändningen direkt..

Från svensk samtrafiksstation till dansk icke-samtrafiksstation.

427. Om avsändnings-, men däremot icke bestämmelsestationen, är
intagen i nordiska godstariffen karteras sändningen direkt till Helsingör
iransit eller Osterport transit beroende på om deii skall befordras över
snittpunkt H ellei: M. ,
Om avsändaren icke lämnat föreskrift i fraktsedeln fa^tställes be

fordringsvägen enligt nordiska godstariffen, varvid gruppnumret för den
danska stationen erhålles ur bilaga. 3 till gränsen tariff en. . •

Anm. till art 426 och 427; Är avsändningsstationen medveten om att gränsen-
tariffen eller en fraktnedsättning ger lägre frakt än nordiska gpdstafiff^n? karteras
sändningen till Hälsingborg gränsen eller Malmö gränsen; se art 715-721.."

Från svensk icke-samtrafiksstation.

428. Om avsändningsstationen icke är intagen i nordiska gods-
tariffens del II karteras sändningen till Hälsinghorg gränsen eller Malmö
gränsen; se art 715^721.

-•y ■ ■

C. Gödslista och redovisning. ,

Godslist.a och 429: 1. Vid kartering-från svensk till dansk station'användes gods-
redoTisning. lista bl 633.58 (389 F) (ilgods) och 633.35 (389 G) (fraktgods).

2. Vid dirékt kaftering till dansk station från i tariffen intagén, icke
självständig håll- eller lastplats skall icke expedieringsstationen,
angivas soni^ åvsändning;sstation i godslistån. '

3. Godslistorna uppdelas på redovisningsgrupperna
ilgods och fraktgods. t? '

Ang grähséntrafik'se 'art^715—-721. - ^ '"s
"7 ■ ■

430—437. (Éeservhi^^/"



Str 223 d. Il- och. fraktgods. Särskilda bestämmelser. 438—449
Danmark

D. Förfaringssätt vid spärr på endera färjeleden.

438: 1. Då järnvägen på grund av vagnanhopning, trafikhinder eller Kartering och
dylikt icke tillåter befordring över den ena av de två färjelederna
mellan Sverige och Danmark, och omledning av sändningar därför "
äger rum över den andra leden skola under förutsättning att förhud hinder eller
enligt mom 2 för befordring över den av vagnanhopning eller trafik- spärr,
hinder berörda leden icke utfärdats före sändningens inlämning till
transport, följande bestämmelser beträffande kartering, fraktberäkning
m m tillämpas:

a. För direkt till dansk station karterade sändningar — med undan
tag av sändningar karterade till Helsingör transit eller Österport
transit — bibehålies karteringen och fraktberäkningen oförändrad.

b. För sändningar karterade till Malmö gränsen eller Österport
transit, som på grund av vagnanhopning, trafikhinder eller spärr av tåg-
färjeleden Malmö—Köpenhamn omledas över Hälsingborg—Helsingör,
insätter Hälsingborg gränsen resp Helsingör transit sig själv som be-
stämmelsestatipn i godslistan. Den ursprungliga frakten till Malmö
gränsen eller Österport transit bibehålles oförändrad. I omkarterings-
listan från Hälsingborg gränsen eller Helsingör transit skall den danska
frakten beräknas enligt de fraktsatser, som gälla för snittpunkt M resp
Österport transit.

c. För sändningar karterade till Hälsingborg gränsen eller Helsingör
transit, som på grund av vagnanhopning, trafikhinder eller spärr av
tågfärjeleden Hälsingborg—Helsingör omledas över Malmö—Köpen
hamn, insätter Malmö gränsen resp. Österport transit sig själv som
bestämmelsestation i godslistan. Den ursprungliga frakten till Hälsing
borg gränsen eller Helsingör transit bibehålies oförändrad. I omkar-
teringslistan från Malmö gränsen eller Österport transit skall den
danska frakten beräknas enligt de fraktsatser, som gälla för snittpunkt
H resp Helsingör transit.

d. Den station, som företager omledningen, skall i fraktsedeln och
godslistan göra anteckning med rött om omledningen och om orsaken
därtill. Under anteckningen anbringas stationsstämpel.

e. Den nya omkarteringsstationen redovisar de omledda sändningarna
på vanligt sätt men anmärker i redovisningshandlingarna, att sänd
ningen är omledd.

f. För sändningar i riktning från Danmark gälla i tillämpliga delar
samma bestämmelser.

2. Har före inlämningen av godset förhud för befordring över den
av vagnanhopning eller trafikhinder berörda leden utfärdats eller ut
lämnas icke vagnar för hefordring av gods över endera av tåg färjeleder na
Hälsinghorg—Helsingör eller Malmö—Köpenhamn skall avsändaren, om
han önskar få sändningen befordrad över den andra färjeleden, anmodas
införa föreskrift härom i fraktsedeln. Avsändningsstationen skall därvid
kartera och fraktberäkna godset enligt föreskrifterna i art 425.

439—449. (Eeservnr)

Ändringstryck nr 28 (54 blad)
Gällande fr o m den 1 aug 1954



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 450-456

England.

Se art 860—879.

Éngrland.

4. Finland.

450: 1. Följande godsslag få icke mottagas med direkt fraktsedel
till Finland

a. över Haparanda—Tornio:
fordon löpande på egna hjnl;
b. över Stockholm—Åbo:
fordon löpande på egna hjul, lik, levande djur (utom fisk och skal

djur), ävensom giftiga, frätande, vämjeliga, smittofarliga, explosionsfarliga,
lättantändliga och för självantändning utsatta ämnen.

2. Föremål, som väga mer än 2 000 kg pr styck, mottagas till be^
fordring över Stockholm—Åbo endast efter erhållet transporttillstånd.

451: 1. Befordringsvägen till Finland leder över Haparanda—Tornio
eller över Stockholm—Åbo.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».
Se vidare art 90—92.

Finland.

Godsslag,
uteslutna från

befordring

Befordrings
vägar.

452. För trafiken med Finland tillämpas antingen
a. särtryck 106 a, svensk-norsk-finsk godstariff eller
b. de olika ländernas lokala tariffer.

Tariffer.

453: 1. I fråga om såväl styckegods som vagnslastgods över Stockholm— Adressering
Åbo skola samtliga kollin, i den mån godsets beskaffenhet tillåter, vara av kollin,
adresserade eller märkta; i fraktsedeln antecknas antalet kolli, emballagets
art och de särskilda kollinas märken och nummer. Varje kolli över
1 000 kg skall vara försett med uppgift om vikten.

2. Styckegodssändningar till Finland över Haparanda skola av av-
sändningsstationen förses med polletteringslappar med texten »Över
Haparanda—Tornio».

Anm. Sändningar från stationer inom 19 och 20 trafiks aktionerna behöva icke
polletteras på detta sätt.

454. Utgående varuanmälan och eventuellt andra följehandlingar skola Följe-
bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i fraktsedeln; se handlingar,
art. 905.

455. Sändningar till Finland få icke beläggas med efterkrav. För
budet gäller dock ej efterkrav intill ett belopp av högst 200 svenska
kronor (10 000 finska mark), som av vissa avsändare (speditörer och
dylika) påläggas godset.

456. Fri fraktbetalning, se art 120—129.

Efterkrav.

Fraktbetal

ning.

2—117 55
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Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.457-459
Finland.

Finska 457: 1. Hämedan angivna stationer i Finland hava officiella namn på
stationsnamn, både svenska och finska. Yilket som helst av namnen får användas.

Svenskt namn,

Alberga
Andersböle

Bennäs

Billnäs

Bobäck

Borgby
Borgå
Boxbacka

Dicknrsby
Domsby
Ekenäs
Esbo
Eagervik
Fastböle

Fiskars
Fredriksberg
Gamlakarleby
Gerknäs
Grankulla

Hangö
Helsingfors
Hel singfors -Sk at-
udden

Helsingfors-V ästr a-
bamnen

Hertonäs
Hindbår
Hoplaks
Ingå
Jakobstad
Jeppo
Karis

Kaskö

Finskt namn. Svenskt namn. Finskt namn.

Leppävaara Korsbolm .. Mustasaari
Anttila Kottby .. Käpylä
Pännäinen Kristinestad .. Kris tiin ankaupunki
Pinjainen Kronoby .. Kruununkylä

.. KupittaaLuoma Kuppis
Linnanpelto Kållby .. Kolppi
Porvoo Kökslaks ... Kauklabti
Pukinmäki Lapp vik ... Lappobja
Tikkurila Malm ... JVJ almi
Tuomarila Mjölbolsta ... Meltola
Tammisaari Mosabacka ... Tapanila
Espoo Mårtensby ... Martinkylä
Kaunislabti Nickby Nikkilä
Puistola Närpes ... Närpiö
Fiskari Raseborg ... Raasepori
Pasila Räckbals ,  . Rekola
Kokkola Skogsböle ... Kuovila
Kirkniemi Skuru Pobjankuru
Kauniainen Sockenbacka . ,. Pitäjänmäki
Hanko Svartå ... Mustio
Helsinki Sörnäs ,  . Sörnäinen
Helsinki-Kataja- Tallmo ... Talma
nokka Tjöck ,  , Tiukka

Helsinki-Länsi- Toby Tuovila
satama Täkter Tähtelä

Herttoniemi Vall gård Vallila
Hintbaara Vasa ... Vaasa
Huopalabti Virkby Virkkala
Inkoo Yxpila Ykspiblaja
Pietarsaari Abo Turku
Jepua Abo bamn Turnn satama
Karjaa Aggelby Oulunkylä
Kaskineii

2. För bl a nedannämnda finska stationer äro de svenska namnen icke
officiella i Finland; de svenska namnen få sålunda för dessa stationer
icke angivas i fraktsedlar och andra handlingar till Finland.
Finskt namn. Svenskt namn. Finskt namn. Svenskt namn.

Hamina Fredriksbamn Pori Björneborg
Hämeenlinna Tavastehus Eaahe Brabestad
Kymi Kymmene Savonlinna Ny slott
Lappeenranta Villmanstrand Tampere Tammerfors
Mikkeli S:t Micbel Tornio Torneå
Oulu Uleåborg Uusikaupunki Nystad

SkriftYäxiing. 458. Skrivelser till i art. 457:1 nämnda stationer sändas direkt; skri
velser till övriga finska stationer böra i regel ställas till Tornio resp.
Åbo hamn f v b efter event. översättning.

459. (Eeservnr.j



Sfcr 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 460 — 469
Finland.

460. Vid kartering skall hänsyn först och främst tagas till avsän- Avsändarens
dårens föreslcrijter i fraJctsedeln angående befordringsväg, tillämpning föreskrifter i
av viss tariff eller dylikt.

skola fbljas.

1. Över Haparanda—Tornio.

461. Alla sändningar över Haparanda—Tornio omkarteras i Hapa- Kartering,
randa gränsen enl bestämmelserna i art. 741.

Ang. sändningar till och från Haparanda gränsen med svenska fraktsedlar, se
art 880.

2. Över Stockholm—Åbo.

462: 1. Fl 'ån stationer intagna i svenshnarsTc-finska godstariffen:
a. Sändningar till finska stationer, intagna i tariffen, karteras direkt.
b. Sändningar till övriga finska stationer karteras till Åbo hamn

gränsen (Turiin satama raja).
Anm. 1. Då^Åbo (Turku) angivits som bestämmelsestation i fraktsedeln, karteras

sändningen till Åbo hamn loco (Turun satama loco).
Anm. 2. Är avsänduingsstationen medveten om att för vagnslastgods billigare

frakt kan ernås genom omkartering i Stocltholm Skeppsbron gränsen bör så ske;
se art. 715.

Anm. 3. Sändningar mellan Stockholm lokalt och finska stationer expedieras av
ångbåtsbolagens kommissionärer; expeditionsstället benämnes Stockholm Skepps
bron loco.

2. Från stationer iclce intagna i svensk-yiorsk-finska godstariffen:

Sändningarna karteras till station i Stockholm enl art 745—749.

463; 1. För sändningar expedierade enl svensk-norsk-finska gods- Godslista och
tariffen användes godslista bl. G33.56 (396 S) (ilgods) och 633.33 (396 T) redovisning,
(fraktgods).

2. Listan skall utskrivas i tre exemplar, av vilka svartskriften be-
hålles på avsändningsstationen och de båda blåskrifterna medsändas
fraktsedeln.

3. Godslistorna uppdelas på redovisningsgrupperna
ilgods och fraktgods.

464 —469. (Reservnn)

Ändringstryck nr 29 (25 blad)
Gällande fr o m den 1 febr 1955



Str 323 d. Il- ocii fraktgods. Särskilda bestämmelser. 470-478
Frankrike

5. Frankrike.

470. (Reservnr)

471: 1. Befordringsvägen för sändningar till Frankrike leder

A. Över Trelleiorg—Sassnitz Hafen.
Genom Öst- ock Väst-Tyskland eller
genom Öst- och Väst-Tyskland, Saar eller
genom Öst- och Väst-Tyskland, Belgien.

a.

b.
c.

d.
e.

f.

g-

Befordrings
vägar.

B. Över DamnarTc,
Genom Väst-Tyskland, Belgien eller
genom Väst-Tyskland, Saar eller
genom Väst-Tyskland eiiei-
genom Väst-Tyskland, Nederländerna, Belgien.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad»,
Se vidare art 90—92 och 479.

472. Utgående varuanmälan, internationell, tullanmälan m fl följehand
lingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i frakt
sedeln; se art 905.

Följehand-
lingar.

473. Fri fraktbetalning, se art 120—129.

474: 1. Sändningar till Frankrike få icke beläggas med efterkrav.

2. Speditions-, emballage-, forslings- och liknande kostnader få på
läggas sändningarna som förskott (se art 157—159) intill ett belopp

I av 1^ svenska kronor (g:600° franska francs) per sändning.
AviTXi.. Sändningar från fransk-spanska gränsstationer eller från franska kamn-

I stationer få påläggas förskott intill 2 500 franska francs per ton, dOck högst 30 000
franska francs per sändning.

Sändningar i vagnar, särskilt inrättade till skydd mot värme eller kyla, få på-
I läggas förskott intill högst 600 svenska kronor (40 000 franska francs) per sändning.

Dessutom få frakter (förkostnader) påläggas som förskott vid nyin-
lämning på avsändningslandets gräns.

475. (Eeservnr)

476. Sändningar till Frankrike karteras av de stationer, soin aro an
givna i art 175, direkt till bestämmelsestationen; alla andra stationer
kartera till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsingborg gränsen.

Ang. frankaturnota, se art. 130—131 och 137.

477—478. (Eeservnr)

Fraktbetal

ning.

Efterkravs-

förbud.

Förskott.

D

O b

Karterinor.

4 — 1021 54 Ändrings tryck nr 28 (54 blad)
Gällande fr o m den 1 ang 1954



479
Frankrike

II- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.

479. Förteckning över gränsstationer,

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen.
Sverige— Tyskland:

Trelleborg/Sassnitz Hafen.

a. Tyskland—Frankrike:

Berg (Pfalz)/Lauterbourg^
Kebl

b. Tysklan d—Saar:
Palzem/Nennig

Saar—Frankrike'^):
Perl/Apach
Saarbrucken/Forbach

c. Tyskland— Belgien:

Aachen West/Montzen

Belgien—Frankrike:

Mouscron/Tonrcoing
Erquelinnes/Jeumont

d. Tyskland—Belgien:

Aachen West/Montzen

Belgien—Frankrike:
Mouscron/Tourcoing
Erquelinnes/Jeximont

e. Tyskland—Saar:

Palzem/Nennig

Saar — Frankrike :

Perl/Apach
Saarbrucken/Forbach

B. Över Danmark.

Sverige—Damnark:

Hälsingborg/Helsingör
Malmö/Köpenhamn

Danmark— Tyskland:

Padborg/Flensburg

f. Tyskland— Frankrike:

Berg (Pfalz)/Lauterbourg^
Kehl

g. Tyskland—Nederländerna:
Bentheim/Oldenzaal

Nederländerna—Belgien:

Roosendaal/Essen

Belgien—Frankrike:

Mouscron/Tourcoing
Quévy/Feignies

Lämjplig transportväg leder

till t ex Baris, Le Havre, Lille eller Rouen:

för vagnslaster över Trelleborg/Sassnitz Hafen-Aachen West/Montzen-
Erquelinnes/Jeumont och

för sfvckeoods över —Padborg/Flensburg—Aachen West/för stycicegoas över Malmö/Köpenhamn Montzen-Erquetinnes/Jeumont;

till t ex Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Bordeaux eller Toulouse:
för vagnslaster över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Palzem/Nennig och

Hälsingborg/Helsingör /at •
för styckegods över Malmö/Köpenhamn -Fadborg/Flensbnrg-Palzem/Nenmg.

(Se art 90—92.)

1) Endast för fraktgods i vagnslaster. . ̂  ^ ,
2) Gränsstationerna mellan Saar och Frankrike behöva icke angivas i fraktsedeln.



Str 223 d. Il- och. fraktgods. Särskilda bestämmelser.
480-489

Grekland

6. Grekland.

480. (Eeservnr)

481: 1. Befordringsviigen för sändningar till Grekland leder

^4. över Trellehorg—Sassnitz- Hafen.
a. Genom Öst- och Västtyskland, Österrike, Jugoslavien eller
b. genom Ö.sttyskland, Tjeckoslovakien, Österrike, Jugoslavien eller
c. genom Östtyskland, Tjeckoslovakien, Ungern, Jugoslavien,

Befordrings-
Tägar.

B. över Banmarlc.

d. Genom Västtyskland, Österrike, Jugoslavien.
2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».
Se vidare art 90—92 och 489.

482o Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m fl följe- Följehand-
handlingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i imgar.
fraktsedeln; se art 905.

483. Fri fraktbetalning, se art; 120—129.

484: 1. Sändningar till Grekland få icke beläggas med efterkrav.
2. Speditions-, emballage-, forslings- och liknande kostnader få på-

Q OM n rl m T» nr-i 1'!-» .1 cs r\-y\-\ r\ "i l r::lA\ '-.i.:!! i i ^ i

,  ̂ xvya AiiviJciiiuc ivijöLuatit!! la ua-

laggas sändningarna som förskott (se art 157—159) intill ett belopp av
240 svenska kronor (I 200 grekiska drachmer) per sändning.

Anm. Sändningar i vagnar, särskilt inrättade till skydd mot värme eller kyla,
få påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (3 000 grekiska drachmer^ per
sändning. ' ̂

Dessutom få frakter (förkostnader) påläggas som förskott vid ny-
inlämning på avsändningslandets gräns.

Frakt-

betalning.

Efterkravs-

förbud.

Förskott.

485. Sändningar till Grekland karteras av de stationer, som äro an- Kartering,
givna i art 175, direkt till bestämmelsestationen; alla andra stationer
kartera till Hälsingborg gränsen eller Malmö gränsen.

Ang. frankaturnota se art 130- -131 och 137.

486—488. (Eeservnr)

2051 55 Ändringstryck nr 32 (4 blad)
Gällande fr o m don 1 febr. 1950



489
Grrekland

II- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.

489. Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen.

Sverige—Tyskland:
Trelleborg/Sassnitz Hafen.

a. Tyskland—Ösierrike :
Passau Hbf

Salzburg Hbf
Kufstein

b och c. Tyskland—Tjeckoslovakien:
Schöna Grenze/Dolni Zleb

b. Tieckoslovakien — Österrike:
Hörni Dvofiste/Summerau

Satov/Unter Hetzbach

Bfeclav/Bernhardsthal

c. Tjeckoslorakien— TJnger7i:
Komarno/Komårom

Chraba/Szob

Siatoros/Somosköiijfalu

och b. Österrike—Jngosla vien:
Spielfeld Strass/Sentilj
Bosenbach/Jesenice

Jugoslavi en—Greklan d:
Gevgelija
Cremenica

Ungern—Jugoslavien:
Murakeresztur/Kotoriba

Kelebia/ Subotica

B. Över Danmark.

, Sverige—Danmark:
Hälsin gb org/Hel sin gör
Malmö/Köpenhamn

Danmark—Tyskland:
Padborg/Flensburg

Tyskland—ÖstenU^e:
Passau Hbf
Simbach (Inn)
Salzburg Hbf
Kufstein

Österrike—Jugoslavien:
Spielfeld Strass/Sentilj
Bosenbach/Jesenice

Jugoslavien—Grxkland:
Gevgelij a
Cremenica

Lämplig tra^isporlväg leder
över Trelleborg/Sassnitz Hafen Passau Hbf—Spielfeld Strass/Sentilj—Gevgelijs

(Se art 90—92).

V



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämtuelser. 490-497
Italien

,7; Italien.

490. (Reservnr)

491: 1: Befordringsväjgen för sändningar till Italien leder

Ä. Över Ty^eUehorg—Sassnitz Hafen.
a. Genom Öst- och Väst-Tyskläfid, Schweiz eller
b. genom Öst- och Vast-Tysklahdj Östhrrike eller

B. Övef)^ Danmaric,
c. Genom Väst-Tyskland, Schweiz eller
d. genom Väst-Tyskland, Österrike.
2, Befordringsvägen införes i fraktsedeln undex^jrubriken »Karterad».

Se vidare art 90—92 och 509.

handlingar skola bifogas och-^ anteckning härom göras av avsändaren
fraktsedeln; se art 905.

496—497. (Reservnr)

Befordrings-
vägar.

492. För trafiken med Italien tillämpas
antingen den nordisk-italienska godstariffen (vagnslastgods)^ särtryck

nr 295 ä och b
eller de olika ländernas Ix^kala. tariffer lelier andra internationella

samtrafikstariffer, t ex nordisk-tyska godstariffen (vagnslastsgods) eller
nordiska godstariffen. . ..j ̂ ■ x;

Tariffer.

493. Utgående vartoninälanj internationell tullanmälan m fi följe- Följehand
lingar.

494. Fri fraktbetalning, se art 120—129; vid tillämpning av den
nordisk-italienska godstariffen märkes doök, att delfrankering för viss
sträcka endast får ske till italienska gränsen, medan delfrankering av
visst belopp är tillåten utan inskränkning.

Frakt

betalning.

495: 1. Sändningar till och från Italien få icke beläggas med efterkrav.

2. Speditions-, emballage-, forslings- och liknande kostnader få på
läggas sändningarna som förskött (se art 157—159) intill ett belopj)

I av 240 svenska kronor (30 000 lire) per sändning.
Anm. Sändningar i vagnar, särskilt inrättade till skydd mpt värme eller kyla,

få päläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (75 000 lire) per sändning.

Dessutom få förfrakter påläggas nyinlämnade sändningar som förskott.

Efterkrav

och förskott.

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
Gällande fr o m den 1 nov 1955



498-508
Italien

II- ocK fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.

Kartering.

Vagnslastgods,

498: 1. Sändningar, som fraktberäknas efter den nordisk-italienska
godstariflPen, karteras enligt »Anvisningar för expediering och redovis
ning i nordisk-italiensk godssam trafik», som delats ut till nordisk-itali
enska godssamtrafiksstationer.

2. Sändningar, som icke fraktberäknas efter den nordisk-italienska
godstariffen, karteras i regel till svenska gränsen; dock kan även expe
diering till Gävle norra, Göteborgs norra, Norrköpings central, Stock
holms södra, Stockholms tull eller Sundsvalls central komma ifråga, om
fraktberäkningen på så sätt blir förmånligare (jfr art 175). Uppgift härom
erhålles genom hänvändelse till Kmbr, tel 1543.

Styclcegods,

3. De i art 175:2 uppräknade stationerna kartera direkt till bestäm
melsestationen; övriga statiöner kartera till Trelleborg gränsen, Malmö
gränsen eller Hälsingborg gränsen.

Dellossning. 499: 1. Sändningar på internationell fraktsedel få icke dellossas eller
dellastas under vägen. i'

Däremot får förfaringssättet enligt art 559 i Gxf del I vid dellossning
på mellanstation tillämpas för sändningar, frakt beräknade enligt be
stämmelserna i § 16 i den nordisk-italienska godstariffens del I. Intet
hindrar därvid, att avsändaren är yrkesmässig samlastare.

2. Vid dellossning i Sollefteå, Häruösand, Örnsköldsvik, Skellefteå
stad eller Piteå (angivna i Gxf del I art 559, punkt c) beräknas an
slutningsfrakten från Långsele, Mellansel o s v på sätt som framgår
av nedanstående exempel:

För en sammanlastad sändning apelsiner. 15 000 kg, Hälsingborg F—Luleå be-
gäres dellossniug vid Örnsköldsvik C (sändningen kommer ursprungligen från Italien
men är nyinlämnad vid Hälsingborg F).

Avstånd Kl 7 A enl Gtax

Hälsingborg F—Luleå 1 602 km

Mellansel—Örnsköldsvik C—Mellansel 58 »
725 öre.

1 660 km 738 öre

Skillaaden mellan 738 och 725 öre (= 13 öre) utgör den fraktsats enligt vilken
anslutningsfrakten för 15 000 kg Mellansel—ÖrnsköldsvikC—Mellansel skall beräknas
(införes i fraktsedeln som »Extra avgift»). Härtill kommer växlingsavgift med 15 kr.

500—5O 8. (Reservnr)

v



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 509
Italien

509. Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen.

Sverige—Tys klan d -
Trelie b or g/Sassnitz Hafen.

Tyskland—Schweiz:

Basel Bad Bf
Schaffhausen.

Schweiz—Italien:

Chiasso

Pino

Iselle.

b. Sverige—Tyskland:
Trelleborg/Sassnitz Hafen.

Tyskland— Österrike:
Kufstein

Salzburg Hbf.

Österrike—Italien:

Brennero

Tarvisio Centrale.

c. Tyskland—Schiveiz:
Basel Bad Bf

Schaffhausen

Schiveiz—Italien:

Chiasso

Pino

Iselle.

B. Över Danmark.

Sverige—Danmark:
Hälsingborg/Helsingör
Malmö/K öpenhamu

Danmark—Tyskland:
Padborg/Flensburg

d. Tyskland—Österrike:
Kufstein

Salzburg Hbf.

Österrike—Italien:

Brennero

Tarvisio Centrale.

Lämplig transportväg leder

till t ex Milano^ Napoli och Borna:

över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Basel Bad Bf—Chiasso eller
Hälsingborg/Helsingör
Malmö/Köpenhamn

till t ex Bologna, Firenze, Napoli^ Borna, Venezia och Veronai
över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Kufstein—Brennero eller

Hälsingborg/Helsingör

Malmö/Köpenhamn

till t ex Genova och Torino:

över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Basel Bad Bf~Iselle eller
Hälsingborg/Helsingör

över

över

-Padborg/Flensburg—Basel Bad B

-Padborg/Flensburg—Kufstein—Br

f—Chiasso

ennero.

Malmö/Köpenhamn
-Padborg/Flensburg—Basel Bad Bf—Iselle.

till t ex Trieste:

över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Salzburg Hbf—Tarvisio Centrale eller
Hälsingborg/Helsingör

ö Pver
Malmö/Köpenhamn

adborg/Flensburg—Salzburg Hbf—Tarvisio Centrale.

(Se art. 90—92.)

Ändringstryck nr 28 (54 blad)
Gällande fr o m den 1 aug 1954



Str 223 d. Il- ocli fraktgods. Särskilda bestämmelser. 510—518
Jugoslavien

8. Jugoslavien.

510: 1. Befordringsvägen för sändningar till Jugoslavien leder Befordringa-
vä^^ar.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen. -
a. Genom Öst- och Väst-Tjskland, Österrike eller

I  b. genom Öst- och Väst-Tyskland, Österrike, Italien, Trieste eller
c. genom Öst-Tyskland, Tjeckoslovakien, Österrike eller
d. genom Öst-Tyskland, Tjeckoslovakien, Ungern eller

I  e. genom Öst-Tyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern.
B. Över Danmarh.

f. Genom Väst-Tyskland, Österrike eller
I  g. genom Väst-Tyskland, Österrike, Italien, Trieste.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».
Se vidare art 90—92 och 519.

511. Pör trafiken med Jugoslavien tillämpas antingen
a. särtryck 300, svensk-ungersk godstariff [vagnslastgods),^ eller
b. de olika ländernas lokala tariffer eller andra internationella gods

tariffer än den under a. nämnda, t ex nordisk-tyska godstariffen.

512. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m fl följehand
lingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i frakt
sedeln; se arfc 905.

513. Pri fraktbetalning, se art 120—129.
I  Anm. Svensk-ungerska godstariffen kan användas endast vid vissa frankerings-
föreskrifter, se tariff bestämmelserna.

514: 1. Sändningar till Jugoslavien få icke beläggas med efterkrav.

2. Speditions-, emballage-, forslings- och liknande kostnader få j)å-
läggas sändningarna som förskott (se art 157 — 159) intill ett belopp av
120-svenska kronor (fi SOO dinarer) per sändning.
- ̂Änm. Sändningar i vag när särskilt inrättade till skydd mot värme eller kyla,
få påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (34 000 dinarer) per sändning.

Dessutom få frakter (förkostuader) påläggas som förskott vid nyin-
lämning på avsändningslandets gräns.

515. (Reservnr)

516. Sändningar till Jugoslavien karteras av de stationer, som äro Kartering,
angivna i art 175, direkt till bestämmelsestationen; alla andra statio
ner kartera till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsingborg
gränsen.
Ang frankaturnota se art 130—131 och 137.

O

517—518. (Beservnr)

Tariffer.

Följe
handlingar.

Frakt

betalning.

Efterkravs-

förbud.

Förskott.

Ändringstryck nr 29 (25 blad)
Gällande fr o m den 1 febr 1955



519
Jugoslavien

II- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.

519. Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen.

S verige—Tyskland:
Trelleborg/Sassnitz Hafen

a. Tyskland—Österrike:
Pass au Hbf

Salzburg Hbf
Kufstein

Österrike—Jngoslavie7i :
Spielfeld Strass/Sentilj
Lavamiind/Dravograd Meza
Bleiburg/Prevalje
Posenbacb/Jesenice

c. Tyskland— TjeckoSlovakien:

Schöna/Dolni Zleb.

Tjeckoslovakien— Österrike:
Hörni Dvoristé/Summerau

Österrike—Jugoslavien:
Spielfeld Strass/Sentilj
Lavamiind/Dravograd Meza
Bleiburg/Prevalj e
Posenbacb/Jesenice.

b. Tyskland—Österrike:
Salzburg Hbf

ösierrike—Italien:

Tar visio

Triestt*)—Jugoslavien:
Poggioreale Campagna/Sezana
Poggioreale del Carso/Pepentabor

d. Tyskland—Tjeckoslovakien:
Scböna/Dolni Zleb.

If

Tjeckoslovakien— Ungern:
r Cbraba/Szob

Ungern—Jugoslavien:
Kelebia/Subotica

e. Tyskland—Polen:

Kietz/Kostrzyn

Polen—Tjeckoslovakien:

Cbalupki/Vrbice

Tjeckoslovakien— Ungern:
.  CWaba/Szob

f—
'  Ungern—Jugoslavien:

Kelebia/Subotica

,• (A-H ct A

f

*) Gränsstationen Italien—Trieste angives icke.



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser.

B. Över Danmark.

Sverige—Danmark:
Hälsingborg/Helsingör
Malmö/Köpenhamn.

Danmark—Tyskland:

P adb org/Flensburg

519—529
Jugoslavien

Liechtenstein

Tyskland— Österrike:
Passau Hbf

Salzburg Hbf
Kufstein.

Österrike—Jugoslavien:
Ro senb ach/Jesenice
Bleiburg/Prevalje
Lavamiiud/Dravograd Meza

Spielfeld Strass/Sentilj.

g. Tyskland—Öster7'ike:
Salzburg Hbf

Östemi.ke—Italien:

Tarvisio

Trieste^)—Jugoslavien:
Poggioreale Campagna/Sezana
Poggioreale del Carso/Repentabor

Lämplig U'ansportväg leder

till t ex Beograd:

över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Schöna/Dolni Zleb—Chl'aba/Szob—Kelebia/Su-
botica eller

över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Passau Hbf—Spielfeld Strass/Sentilj;

till t ex Zagreb:
över Trelleborg/Sassnitz Hafen —Passau Hbf—Spielfeld Strass/Sentilj;

(Se art 90—92.)

9. Liechtenstein.

520. Bestämmelserna för Schweiz tillämpas.

521—529. (Reservnr)

*) Gränsstationen Italien—Trieste angives icke.

Ändringstryck nr 29 (23 blad)
Gällande fr o m den 1 febr 1955



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 530-538
Luxemburg

10. Luxemburg.

530. (Eeservnr)

531: 1. Befordringsvägen för sändningar till Luxemburg leder

A. Över Trelléborg—Sassnitz Hafen
a. Genom Öst- och Väst-Tyskland.

B. Över Danmarlc,
b. Genom Väst-Tyskland eller
c. genom Väst-Tyskland, Belgien.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad»
Se vidare art 90—92 och 539.

533. Fri fraktbetalning, se art 120—129.

535. (Eeservnr)

537—538. (Reservnr)

3—1329 i

Befordrings
vägar.

532. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m fl följehand
lingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i frakt
sedeln; se art 905.

Följe
handlingar.

Frakt

betalning.

534: 1. Sändningar till och från Luxemburg få beläggas med efter-
krav med det belopp som svarar precis mot godsets fulla värde. Detta
får dock i så fall inte överstiga 1 200 svenska kronor (12 000 luxemb
francs) per sändning. Se vidare art 150—156.

Efterkrav.

2. Speditions-, emballage-, forslings- och liknande kostnader få på
läggas sändningarna som förskott (se art 157—159) intill ett belopp av
1240 svenska kronor (2 200 luxemb.francs) per sändning.

Aum. Sändningar i vagnar särskilt inrättade till skydd mot värme eller kyla,
få påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (5 600 luxemb.francs) per sändning.

Dessutom få frakter (förkostnader) påläggas som förskott vid nyin-
lämning på avsändningslandets gräns.

Förskott.

536. Sändningar till Luxemburg karteras av de stationer, som äro
uppräknade i art 175: 2, direkt till bestämmelsestationen; alla andra
stationer kartera till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsingborg
gränsen.

Ang frankaturnota se art 130—131 och 137.

Kartering.

Ändringstryck nr 30 (32 blad
Gällande fr o m den 1 nov 1955



539 II" fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.
Luzemburgr

539. Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen

a. Sverige— Tyskland:

Trelleborg/Sassnitz Hafen.

Tyskland—Luxemhurg:

Ig el/W asserbillig.

B. Över Danmark.

Sverige—Danmark:

Hälsingborg/Helsingör
Malmö/Köpenhamn.

Danmark— Tyskland:

Padborg/Flensburg.

b.I Tyskland—Luxemburg: c. Tyskland—Belgien:
Igel/Wasserbillig. Aachen West/Montzen.

Belgien—Luxemhurg:

Sterpenich/Kleinbettingen
Gouvy/Troisvierges
Athus.

Lämplig transportväg leder

till t ex staden Luxembourg:

över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Igel/Wasserbillig eller

ö^^^^TiS^^rfSj^-Padborg/Flensburg-Igel/Wasserbillig.
. Malmö/Köpenbamn

(Se art 90-92.)

V



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 540-548

11. Nederländerna.

540: 1. Befordringsvägen för sändningar till Nederländerna leder

Ä. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen.
a. Genom Öst- ocli Väst-Tyskland.

B, Över JDanmarlc.
b. Genom Väst-Tyskland.

Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».2.

Se vidare art 90—92 och 549.

543. Pri fraktbetalning, se art 120—129.

545—546. (Reser vnr)

547. Sändningar till Nederländerna, fraktberäknade enligt nordisk-
nederländska godstariflPen, karteras direkt till bestämmelsestationen.
Övriga sändningar karteras av de stationer, som äro uppräknade i art
175:2, direkt till bestämmelsestationen; alla andra stationer kartera
till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsingborg gränsen.
Ang frankaturnota se art 130—131 och 137.

548. (Reservnr)

Ändringstryck nr 30 (.32 blad)
Gällande fr o m den 1 nov 1955

Nederländerna

Befordrings
vägar.

541. För trafiken med Nederländerna tillämpas
antingen särtryck 296, nordisk nederländsk godstariff [vagnslastgods)
eller de olika ländernas lokala tariffer eller andra internationella

godstariffer, t ex nordisk-tyska godstariffen [vagnslastgods) eller nordiska
godstariffen.

Tariffer.

542. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m fi följehand
lingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i frakt
sedeln; se art 905.

Följe-
handlingar.

Anm. Nordisk-nederländska godsbariffen kan användas endast vid vissa franke-
ringsföreskrifter, se tariffbestämmelserna.

Frakt

betalning.

544: 1. Sändningar till och från Nederländerna få beläggas med efter-
krav med det belopp som svarar precis mot godsets fulla värde. Detta
får dock i så fall inte överstiga 1 200 svenska kronor (900 gulden) per
sändning. Se vidare art 150—156.

2. Speditions-, emballage-, forslings- och liknande kostnader få på
läggas sändningarna som förskott (se art 157~159) intill ett belopp av
1240 svenska kronor (180 gulden) per sändning.

Anm. Sändningar i vagnar, särskilt inrättade till skydd mot värme eller kyla,
få påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (440 gulden) per sändning.

Dessutom få frakter (förkostnader) påläggas som förskott vid nyin-
lämning på avsändningslandets gräns.

Efterkrav,

Förskott.

Kartering.



S49 II- ocIl fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.
Nederländerna

549. Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen

a. Sverige—Tyskland:

Trelleborg/Sassnitz Hafen

Tyskland—Nederländerna: .

Bentheim/Oldenzaal
Kranenburg/Nijmegen
Kal denkirchen/Venlo.

B. Över Danmark.

b. Sverige—Danmark:

Hälsingborg/Helsingör _
Malmö/Köpenhamn. '

Danmark— Tyskland:

Padborg/Flensburg. - .

Tyskland—Nederländerna:

Bentheim/Oldenzaal.
Kranenburg/Nljmegen
Kaldenkirchen/Venlo

Lämplig transportväg leder

till t ex Amsterdam^ den Haag, Rotterdam ocb Utrecht:

för vagnslaster över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Bentheim/Oldenzaal och
Hälsingborg/Helsingör ^ /för styckegods över ^55^^5^5^555^^-Padborg/Flensburg-Benthem/^^^

(Se art 90—92.)



Str 223 d. Il- och. fraktgods. Särskilda bestämmelser. 550-552
Norge ,

12. Norge.

A. Allmänna bestämmelser.

550: 1. Internationell fraktsedel användes — från Norge ev av mindre
format, se bilaga B.

2. På samma fraktsedel får endast en vagnslast upptagas. Dock få
högst tre vagnslaster upptagas på en och samma fraktsedel för vagns-
lastsändningar till och från Norge

a. från och till stationerna på linjen Östersunds central—Storlien
över Storlien;

b. från och till stationerna på linjen Karlstads östra—Charlottenberg
över Charlottenberg;

c. från och till stationerna på linjen Mellerud—Mon över Kornsjö.

551: 1. För sändningar till och från Norge tillämpas
antingen nordisk godstariff, särtryck 103
eller gräns en tariff en, särtryck 102.
I nordiska godstariffen äro ett stort antal svenska och norska statio

ner (s. k. samtrafiksstationer) intagna.
I gränsentariffen äro alla svenska stationer intagna.
2. I Bilaga 1 till gränsentariffen finnes en avståndstabell för alla

norska stationer.

Fraktsedel.

Tariffer.

552: 1. För sändningar till norska orter, som icke ha direkt järn
vägsförbindelse, bör fraktsedelns kolumn »Bestämmelsestation» upp
taga lämplig järnvägsstation och kolumnen »Andra i lagar och förord
ningar föreskrivna eller tillåtna förklaringar» föreskrift om vidarebe-
fordring med båt (eller i vissa fall med bil). Kan avsändaren icke an
giva lämplig järnvägsstation, bör stationen begära upplysningar hos
Kmbr eller närmaste svensk-norska gränsstation; se även punkt 4
här nedan.

2. Önskar avsändaren betala frakten för båtsträckan (bilsträckan),
införes i fraktsedeln, förutom annan frankeringsföreskrift enligt art 125,
»Franko båtfrakt», (»Franko bilfrakt»), alltså t ex »Franko frakt och
franko båtf rak t (bilfrakt)». Frankaturnota medsändes.

I  3. Sändningar av detta slag (utom paketgods) böra alltid omkarteras
på den svensk-norska gränsenstation, som ligger på transportvägen;
därigenom ernås i regel den lägsta frakten.

4. Utan ansvar från järnvägen^ sida meddelas följande som upplysning
för avsändaren.

Norska

stationer och

aystånd.

Norska

orter utan

järnvägsför
bindelse.

Ort

Bod0

Br0iin0ysund

Dr0bak

Fa,rsund
Florb ' ..'
Halsa i Helgeland

Hammerfest

Harstad

Sändningarna
Sändningarna

Vi darebe fordring
kan ske med

bil

över

L0nsdal

Ås
Snartemo

båt

över

Trondheim

Trondheim

Mosjoen

Bergen
Trondheim

Mosjoen
N arvik D^)
Trondheim

Mosjoen
Narvik D^)
Trondheim

Mosjoen
skola ställas till speditör
skola ställas till speditör

Ort

Haugesund..
Hoyanger ..
Kirkenes

Kjopsvik

Kongshus ..

Kopervik
Kristiansund
Liknes

V i d areb ef or dring
kan ske med

bil

över

Oppdal
Storekvina

båt

över

Stavanger
Flåm

Narvik D^)
Trondheim

Narvik

Trondheim

Mosjoen
Narvik D^)
Trondheim
Mosjoen
Stavanger
Åndalsnes

i Bergen,
i Narvik D. (forts)

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
Gällande fr o m den 1 nov 1955



552-559

Norge

II- ocli fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.

Ort

Vidarebefordring
kan ske med

bil

över

Lilles and

Lyngdal
Lokken .

Mandal
Molde

Notteroy
Odda

Orkan ger

Risor

Sanda

Skudesnesbavn

Son
Stavern
Snlitjelma
Svolvser

Herefoss

Snartemo

Berkäk

Marnardal

Tonsberg

Berkåk

Trondheim

Gjerstad

Ås
Lar vik
Lönsdal^}

båt

över

Ändalsnes

Granvin

Stavanger
Stavanger

Mosjoen
Narvik D
Trondheim

Mosjoen

Ort

Tromso

Tvedestrand

V ads0

Var do

Vol da
Ålesund
Åsgårdstrand
0rnes

Vidarebefordring
kan ske med

bil

över

Vegårshei

Åndalsnes
Tonsberg

båt

över

Narvik D^)
Trondheim

Mos jo en

Narvik D^)
Trondheim

Narvik

Trondheim

Åndalsnes
Åndalsnes

Trondheim

Mosjoen

Sändningarna skola ställas till speditör i Narvik D.
»  expedieras till Finneid.

Följe- 553. Utgående varuanmälan och. eventuellt andra följehandlingar skola
handlingar, blfogas och anteckning härom göras av avsändaren i fraktsedeln; se

art 905.

Efter krav och
förskott.

554: 1. Sändningar till och från Norge få beläggas med efterkrav med
det belopp, som svarar precis mot godsets fulla värde. Detta får dock
i så fall inte överstiga 5 000 svenska kronor (7 000 norska kronor) per
sändning. Se vidare art 150—156.

2. Speditions-, emballage-, forslings- och liknande kostnader få på
läggas sändningarna som förskott (se art 157—159) intill ett belopp av
240 svenska kronor (300 norska kronor) per sändning.

Anm. Sändningar i vagnar, särskilt inrättade till skydd mot värme eller kyla, få
påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (800 norska kronor) per sändning.

Dessutom få frakter (förkostnader) i avsändningslandet påläggas som
förskott vid nyinlämning.

Frakt-

betalning.
555. Fri fraktbetalning, se art 120—129. För paketgods skall frakten
dock betalas på avsändningsstationen.

Ang frankering av norsk båtfrakt eller bilfrakt, se art 552:2.

Befordrings
vägar.

556: 1. Befordringsvägen för sändningar till Norge leder över
Vassijaure, Storlien, Cbarlottenberg eller Kornsjö.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».
Öe vidare art 90—92. , ,

557—559. (Eeservnr)

v



Str 323 d. Il- oohi fraktgods. Särskilda bestämmelser. 560-569

Norge

B. Kartering m m.

560: 1. Vid kartering skall hänsyn först och främst avsän
darens föreskrifter i fraktsedeln angående befordringsväg, tillämpning
av viss tariff eller fraktnedsättning eller dylikt.

2. För paketgodssändniugar utfärdas icke godslista; fraktmärken eller
kassaapparatavtryck skola istället anbringas på bl 632.56 (351 E), Notis
avskrift, vilken dessutom förses med uppgift om avsändnings- och be
stämmelsestation, avsändare och mottagare, kollinas antal och vikt samt
i  förekommande fall efterkravsbelopp. Notisavskriften bifogas frakt
sedeln till gränsenstationen.

För paketgods med efterkrav skall provisionen alltid betalas av av
sändaren och föras på ledig rad under extraavgift som betalt. Frakt och
efterkravsprovision frankeras på notisavskriften, som dessutom i övre
kanten förses med beteckningen »Efterkrav» med kraftig blåskrift.
I övrigt föranleda efterkrav på ])aketgods icke någon åtgärd på av-

sändningsstationen. Införandet i efterkravsjournal och utfärdandet av
efterkravssedlar sker i stället på gränsenstationen.

Paketgods med efterkrav från Norge åtföljes av 2 efterkravssedlar,
varvid kopians nedre del skall vara överkorsad. Det norska kronbeloppet
omräknas till svenska kronor på lämplig plats nedtill på kopian, som
förses med datumstämpel och signatur. Notis utfärdas i vanlig ordning.
Då efterkravsbeloppet inbetalats
a) frankeras kopian av efterkravssedeln, i förekommande fall med

samtliga 3 kassaapparatavtryck, och behålles av bestämmelsestationen
för att insändas till Kk enligt akt 1047:5;

b) kompletteras, stämplas och återsändes efterkravssedelns original
direkt till avsändningsstationen.

Avsändarens

föreskrifter

i fraktsedeln

skola följas.

Expediering
av paketgods.

Paketgods-
med

efterkrav

till Norge.

Paketgods med
efterkrav frän

Norge.

Sändningar (utom paketgods) till Norge karteras på följande sätt:

Från svensk samtrafiksstation.

561: 1. Sändning från svensk samtrafiksstation till norsk samtrafiks
station karteras direkt.

Anm. Sändningar till Kornsj0 grense (för nyinlämning) karteras direkt. Därvid
beräknas icke någon frakt på norsk sträcka.

2. Sändning från svensk samtrafiksstation till norsk icke-samtrafiks
station karteras till svensk-norska gränsen stationen; se art 758—769.
Därvid beräknas frakten enligt gränsentariffen.

Kartering.

Från svensk icke-samtrafiksstation.

562. Svenska stationer, som icke äro sam trafiksstationer i svensk-
norsk godssamtrafik, kartera till vederbörande svensk-norska gränsen
station; se art 758—769.

C. Godslista och redovisning.

563: 1. Vid kartering från svensk till norsk station användes gods
lista bl 633 58 (389 F) (ilgods) och 633.35 (389 G) (fraktgods).

2. Vid direkt kartering till norsk station från i taxan intagen, icke
självständig håll- eller lastplats skall platsen, icke expedieringsstationen,
angivas som avsändningsstation i godslistan.

3. Godslistoriia uppdelas på redovisningsgrupperna
ilgods och fraktgods.

Anm. Ang gränsentrafik se art 758—762.

564-569. (Eeservnr)
Ändringstryck nr 32 (4 blad)

Gällande fr o ra den 1 febr 1956

Godslista

cell redovis

ning.



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 570—579

Polen

13. Polen.

570. (Eeservnr)

571: 1. Befordringsvägen till Polen leder över Trelleborg—Sassnitz Befordrings-
Hafen—Östtyskland. väg.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».
Se vidare art 90—92 och 579.

572. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan mfl följehand- Föije-
lingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i frakt- handlingar,
sedeln; se art 905.

573: Fri fraktbetalning, se art 120—129. Frakt
betalning.

574. Sändningar till Polen få icke beläggas med efterkrav eller förskott. Elterkrav
och förskott.

575. Sändningar till Polen karteras av de stationer, som äro angivna i Kartering,
art. 175, direkt till bestämmelsestationen; alla andra stationer kartera
till Trelleborg grilnsen.

Ang. frankaturnota se art 130—131 och 137.

576—578. (Eeservnr)

579. Förteckning över gränsstationer.

Sverige— Tyskland:
Trelleborg/Sassnitz Hafen

Tyskland—Polen:
Grambow/Szezecin Gumience

^ ̂  Rosow/Szezecin Gumience j)
c  'J i- j -r-' KwstMÄ-Arltstad-t/Kostrzyn •sj O

Q Frankfurt (Oder)/Slubice
' Guben/Gubin

Först (Lausitz)/Zasieki
Horka/Bielawa Dolna

(Se art 90—92)

Ändringstryck nr 28 (5é blad)
Gällande fr o m den 1 ang 1954.



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 580—589
Portugal

14. Portugal.

1580. Bestämmelserna för Spanien tillämpas med det undantaget att
I sändningar till Portugal från stationer angivna i art 175 karteras direkt
I till den portugisiska gränsstationen.

581 — 588. (Eeservnr)

589. Mellan Spanien och Portugal äro gränsstationerna

Fuentes de Onoro/Vilar Formoso

och Valencia de Alcantara/Marvao Beira

Öppna för trafik från och till Sverige.

Lämjplig transportväg leder

till t ex Lisboa:

över
Malmö/Köpenhamn

/Jeumont—Hendaye/Irun—Valencia de Alcantara/Marvao Beira;

till t ex Oporto:

över
Malmö/Köpenhamn

/Jeumont—Hendaye/Irun—Fuentes de Onoro/Vilar Formoso.

(Se art 90—92.)

Andringstryck nr 28 (54 blad)
Gällande fr o m den 1 aug 1954



Str 223 d. Il- och. fraktgods. Särskilda bestämmelser. 590-609
Bumänien

15. Rumänien.

590. (Eeservnr)

591: 1. Uppgift om befordringsvägar erhålles från Kmbr per telefon Befordrings-
1546.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».
Se vidare art 90—92 och 609.

592. Utgående varaanmälan, internationell tullanmälan m fl följe- Följe
handlingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i handlingar,
fraktsedeln; se art 905.

Frakt-

betalnins:.
593. Befordrm^kostnaderna (frakt, extra avgifter och andra kost
nader, som upffKomma under vägen)^£ola / /

i  riktning till Kumänien betakÄ av avsändaren till ty^a intråues-
bVanko aller Kosten H^assnitz Hafen Fähjco^Ueller !^aflborg

transitX^ ^
iyriktning från Bumänién betalas av avsändaren till 'rumänska

g^sen. cuU
594. Sändningar till Eumänien få icke beläggas med efterkrav eller Efterkrav
förskott.

595. (Eeservnr)

|596. Sändningar till Eumänien karteras av de stationer, som äro Kartering,
angivna i art 175, direkt till bestämmelsestationen; alla andra statio
ner kartera till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsingborg
gränsen.
Ang frankaturnota se art 130—131 och 137.

597—608. (Eeservnr)

609. Uppgift om gränsstationerna erhålles från Kmbr, telefon 1546. Gräns
stationer.

Ändringstryck nr 29 (25 blad)
Gällande fr o m den 1 febr 1955



Str 223 d. Il- och. frakfcgods. Särsldlda bestämmelser. 610-619
Saar

16. Saar.

610. (Eeservnr)

611: 1. Befordringsvägen för sändningar till Saar leder
Ä. över Trellehorg—Sassnitz Hafen.

Genom Öst- och Väst-Tyskland.
B. Över JDanmarh.

Genom Väst-Tyskland.
I  2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».

Se vidare art 90—92 och 619.

612. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m fl följe
handlingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i
fraktsedeln; se art 905.
613. Fri fraktbetalning, se art 120—129.

614: 1. Sändningar till Saar få icke beläggas med efterkrav.
^  2. Speditions- emballage-, forslings- och liknande kostnader få på-

läggas sändningarna som förskott (se art 157—159) intill ett belopp av 1:20^
svenska kronor (8-000 franska francs) per sändning. ^

/jCf U(J
Amn. Sändningar i vagnar, särskilt inrättade till skydd mot värme eller kyla,

få påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (40 000 franska francs) per
sändning.

Dessutom få frakter (förkostnader) påläggas som förskott vid nyin-
lämning på avsändningslandets gräns.

615* Sändningar till Saar karteras av de stationer, som äro an
givna i art 175 direkt till bestämmelsestationen; alla andra sta
tioner kartera till Trelleborg gi'änsen, Hälsingborg gränsen eller Malmö
gränsen.

Ang frankaturnota se art 130—131 och 137.

616 — 618. (Reservnr)

619. Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz
Sveri^ e—Tysldand:
Trelleborg/Sassnitz Hafen

Tyskland—Saar:
Bruchmuhlbach/Eichelscheid
Taben/Saarhölzbach
Palzem/K" ennig*).

B. Över Danmark.
Sverige—Danmark:
Hälsingborg/Helsingör
Malmö/Köpenhamn.

Danmark—Tyskland:
Padborg/Flensburg
Tyskland—Saar:
Bruchmiihib ach/Eichels cheid
Taben/Saarhölzbach

*) Öppen blott för sändningar till de saarländska stationerna Besch, Nennig och
Perl (Nennig blott för fraktstyckegods).

(Se art 00—92.)

Ändringstryck nr 28 (54 blad)
Gällande fr o m den 1 aug 1954

Befordrings
vägar.

Följehand
lingar.

Frakt

betalning.
Efterkrav.

Förskott.

Kartering



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 620—628

Schweiz

17. Schweiz.

620. (Eeservnr)

621: 1. Befordringsvägen för sändningar till Schweiz leder

A, Över Trelleborg—Sassnitz Hafen,

Befordrings
vägar.

a. Genom Öst- och Väst-Tyskland eller
b. genom Öst- och Väst-Tyskland, Österrike.

B. Över Danmarh,
c. Genom Väst-Tyskland eller
d. genom Väst-Tyskland, Österrike.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln tinder rubriken
Se vidare art 90—92 och 629.

> Karterad»

622. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m fl följe
handlingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i
fraktsedeln; se art 905.

Följehand
lingar.

623. Fri fraktbetalning, se art 120—129. Frakt

betalning.

624: 1. Sändningar till och från Schweiz få beläggas med efterkrav Efterkrav.
intill godsets fulla värde, dock med högst 1 200 svenska kronor (1000
schw francs) per sändning. Se vidare art 150—156.

2. Speditions- emballage-, forslings- och liknande kostnader få på- Förskott,
läggas sändningarna som förskott (se art 157—159) intill ett belopp av
1240 svenska kronor (200 schw francs) per sändning.

Anm. Sändningar i vagnar, särskilt inrättade till skydd mot värme eller kyla,
få påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (500 schw francs) per sändning.

Dessutom få frakter (förkostnader) påläggas som förskott vid nyin-
lämning på avsändningslandets gräns.

625. (Eeservnr)

626. Sändningar till Schweiz karteras av de stationer, som äro upp-
Iräknade i art 175:2, direkt till bestämmelsestationen; alla andra statio
ner kartera till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsingborg
gränsen.

Karterins:.

Anm. Sådana sändningar till de på schweiziskt område belägna schweizisk
italienska gränsstationerna Brig och Chiasso, som enligt anteckningar i fraktsedlarna
skola nyinlämnas därstädes f v b till italienska stationer, skola av stationer, uppräk
nade i art 175: 2, karteras till »Brig/Iselle transito/SBB» resp »Chiasso transito SBB».

Ang frankaturnota se art 130—131 och 137.

627—628. (Eeservnr)

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
Gällande fr o m den 1 nov 1955



629

Schweiz

II- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.

629. Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen.

Sverige—Tyskland:
Trelleborg/Sassnitz Hafen.

a. Tyskland—Scliioeiz:
Basel Bad Bf

Waldshut

Schaffbausen

Singen (Hohentwiel)
Konstanz

Friedrichsh af en/Rom anshorn.

b. Tyskland— Österrike:
Lindau—Reutin.

Österrike—Schweiz:

St. Margrethen
Buchs (St. Gallen).

B. Över Danmark.

Sverige—Danmark:
H äl sin gb org/Helsin gör
Malmö/Köpenhamn.

Danmark— Tyskland:
Padborg/Flensburg.

c. Tyskland—Schweiz:

Basel Bad Bf

Waldshut

Schaj[fhansen
Singen (Hohentwiel)
Konstanz

Friedrichshafen/Romanshorn.

d. Tyskland—Österrike:
Lindau—Reutin.

Österrike—Schweiz:

St. Margrethen
Buchs (St. Gallen).

Lämplig transportväg leder

till t ex Bern, Geneve och Lausanne:

över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Basel Bad Bf eller

Bad Bf;

till t. ex. Luzern, Winterthur och Zilrichi

över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Schafthausen eller

Hälsingborg/Hel singör
över Malmö/Köpenhamn

-Padborg/Flensburg—Schaffbausen.

(Se art 90—92.)



Str 223 d. H- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 630-638
Spanien

18. Spanien.

630.

Järnvägsfordon, löpande på egna hjul, mottagas icke till befordring på direkt frakt- Fordon pä
sedel. Fordon med utväxlingsbara axlar, lastade eller tomma, kunna undantagsvis och egna hjul.
enligt vid varje tillfälle och för varje befordringssträcka särskilt överenskomna vill
kor mottagas i direkt trafik.

631: 1. Befordringsvägen för sändningar till Spanien leder

Över Danmarfc
a. Genom Väst-Tyskland, Belgien, Frankrike

eller

b. genom Väst-Tyskland, Frankrike
eller

C. genom Väst-Tyskland, Saar, Frankrike.
2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».
Se vidare art 90—92 och 639.

632: 1. För sändningar till Spanien är det tillräckligt med en frakt
sedel för varje vagn, även i de fall, då sändningen efter omlastning på
den fransk-spanska gränsstationen kommer att utgöras av flera vagnar.

2. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m fl följeliand-
lingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i frakt
sedeln; se art 905.

Befordrings
vägar.

Fraktsedel.

Följe-
handlingar.

633. Befordringskostnaderna (frakt, extra avgifter och andra kost- Frakibetaining.
nåder, som uppkomma under vägen) skola i båda riktningarna betalas
av avsändaren till spanska gränsen (»Franco de tous frais jusqu'ä la
frontiére espagnole»).

634. Sändningar till Spanien få icke beläggas med efterkrav eller för- Efterkrav
skott. och förskott.

635. Sändningar till Spanien karteras av de stationer, som äro angivna
i art 175, direkt till den fransk-spanska gränsstationen; alla andra sta
tioner kartera till Hälsingborg gränsen eller Malmö gränsen.

Ang frankaturnota se art 130—131 och 137.

636—638. (Reservnr)

Kartering.

Ändringstryck nr 28 (54 blad)
Gällande fr o m den 1 aug 1954



639 II- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str .223 d.

Spanien

Förteckning över gränsstationer.

639. Över Danmark.

Sverige—Danmark:

Hälsingb org/Helsingör
Malmö/Köpenhamn

Danmark—Tyskland:

Padborg/Flensburg

a. Tyskland—Belgieyi. b. Tyskland—Frankrike: c. Tyskland—Saar:

Aachen West/Montzen Berg(Pfalz)/Lauterbourg*) Palzem/Nennig

Belgien—Frankrike: Kehl Saar—Frankrike:^)
Erquelinnes/Jenmont Perl/Apach

Saarbriicken/Forbach

Frankrike—Spanien:
Cerbére/Port-Bou
Hendaye/Irun

(Se art 90—92)

Grränsstationeraa mellan Saar och Frankrike behöva icke angivas i fraktsedeln.
*) För fraktgods i vagnslaster.



Str 223 d. Il- och. fraktgods. Särskilda bestämnielser.
640—648

-Tjéeko-

slovakien

19. Tjeckoslovakien.

640. (Eeservnr)

641: 1. Befordringsvägen för sändningar till Tjeckoslovakien leder
A. Trelleborg—Sassnitz Hafen.

a. genom Öst-Tyskland eller
b. genom Öst-Tyskland, Polen.

jB. Över DanmarJc.
c. genom Väst-Tyskland.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad»
Se vidare art 90—92 och ,649.

642. För trafiken med Tjeckoslovakien tillämpas antingen
^^a. särtryck 299, svensk-tjeckoslovakisk godstariff (vagnslastgods),
b. de olika ländernas lokala tariffer eller andra internationella gods

tariffer än den under a. nämnda, t ex nordisk-tyska godstariffen.

643. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m fi följe-
handlingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i
fraktsedeln; se art 905.

644. Fri fraktbetalning, se art 120—129.

645. Sändningar till Tjeckoslovakien få icke beläggas med efterkrav
eller förskott.

646. (Keservnr)

647. Sändningar till TjeckoslovakieD karteras av de stationer, som äro
angivna i art 175, direkt till bestämmelsestationen; alla andra stationer
kartera till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen.eller Hälsingborg gränsen
Ång frankaturnota se art 130-131 och 137.

648. (Eeservnr)

Befordrings
vägar.

Tariffer.

Följehand
lingar.

Frakt

betalning.

Efterkrav

och förskott.

Kartering.

6—1021 54 Ändringstryck nr 28 (54 blad)
Gällande fr, o. m. den 1 aug 1954



Q^0 B- ocli fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.

Tjecko-

slovakien

649. Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen.

Sverige— Tyskland
Trelleborg—Sassnitz Hafen

a. Tyskland—Tjeckoslovakien: b. Tyskland—Fölen:
Ebersbacb (Sacbs)/Jinkov Grambow/Szczecin Gumienee ^ • j
Scböna/Dolni Zleb ^ /^^
Radinmbad Brambach/Plesna Först (Iiausitz)/Zasieki

Fölen—Tjeckoslovakien:
Zawidöw/Cemonsy
Lnbawka/Krålovec
Mieroszöw/Mezimésti
Migdzylesie/Lichkov
Cbalupld/Vrbice
Lelucböw/Cirö.

B. Över Danmark.

c. Sverige—Danmark:
Hälsingborg/Helsingör
Malmö/Köpenhamn.

Danmark— Tyskland:
Padborg/Flensburg

Tyskland-^ Tjeckoslovakien:
^biri^ing/Cbeb . ' y ^ a ) ̂ ^

Lämylig transportväg leder

till t ex Flzen och Fraha: ^
över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Schöna/Bolni Zleb;
till t ex Bratislava och Brno:
över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Först (Lansitz)/Zasieki—Lubawka/Krålovec.

(Se art 90—92.) ^



Ötr 223 d. Il- och. fraktgods. Särskilda bestämmelser. GSO—G59

Trieste

20. Trieste.

1650» Bestämmelserna för Italien tillämpas.

651—659. (Eeservnr)

Ändringstryck nr 28 (54 blad)
Gällande fr o m den 1 ang 1954



660—669 II- och. fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.
Turkiet

21. Turkiet.

660. Trafiken är t v stängd.

661—669. (Eeservnr)



Sfcr 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 670—676
Tyskland

22. Tyskland.

670. (Reservnr)

671: 1. Befordringsvägen för sändningar till Tyskland leder över Befordrings-
Trelleborg—Sassnitz Hafen eller Danmark.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».
Se vidare art 90—92. '

672. För trafiken med Tyskland tillämpas
antingen nordisk-tyska godstariffen, särtryck 105
eller nordisk-tyska fisktariffen, särtryck 107 a
eller de olika ländernas lokala tariffer eller andra internationella

godstariffer, t ex nordiska godstariffen.

673. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan, tyskt import
tillstånd (endast till Östtyskland), »Transitimportwarenbegleitscliein»
(endast till Väst-Berlin över Trelleborg—Sassnitz Hafen) m fl följe
handlingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i
fraktsedeln; se art. 905, 923 och 924.

674. Fri fraktbetalning, se art 120—129.

676. (Eeservnr)

Tariffer.

Följe-
handlingar.

Frakt

betalning.

1675: 1. Sändningar till och från Västtyskland få beläggas med efter-
krav intill godsets fulla värde, dock högst 1 200 svenska kronor (1000

I tyska mark) per sändning. Se vidare art 150—156.
Sändningar till och från Östtyskland med Berlin få däremot inte

beläggas med något efterkrav.
2. Speditions-, emballage-, forslings- och liknande kostnader fa på

läggas sändningar till och från Västtyskland som förskott (se art 15 f
159) intill ett belopp av 1f€hsvenska kronor (WG^tyska mark) per sändning.

Anm. Sändningar i vagila^, särskilt inrättade ̂ if^ skydd mot värme eller kyla^
få påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (480 tyska mark) per sändning.

Efterkrav.

Förskott.

Dessutom få frakter (förkostnader) påläggas som förskott vid nyin-
lämning på avsändningslandets gräns.

Sändningar till och från Östtyskland med Berlin fa däremot inte
beläggas med något förskott.

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
Gällande fr o m den 1 nov 19')5

y



677—679 II- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.
Tyskland

Kartering. 6771 1. Sändningar, fraktberaknade enligt nordisk-tyska godstariffen
eller fisktarififen karteras enligt de till dessa tariffer hörande expedi
tionsföreskrifterna (str 105 c).

2. Övriga sändningar karteras av de stationer, som äro uppräknade
i art 175: 2, direkt till bestämmelsestationen; alla andra stationer kartera
till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsingborg gränsen.

Anm. Vid kartering till Hälsingborg gränsen eller Malmö gränsen får frakten
för trävarusändningar beräknas enligt undantagstariif 1 i nordiska godstariffens del II.

Ang frankaturnota se art 130—131 och 137.

678 — 679. (Keservnr)
Till orientering meddelas, att följande mera betydande orter ligga
i Västtyskland: Aachen^ Aschaffenburgy Augshurg^ JBieleftld^ JBochum, JBonUf Brauri'

schweig, Bremen^ Darmstadt, Dortmund^ Duishurgy Diisseldorf, Essen, Flensburg^
Frankfurt (Main), Freiburg {Breisgau\ Gelsenkirchen, Hamburg^ Hanau^ Hannover,
Karlsrulie, Kassel, Kiel, Koblenz, Krefeld, Köln, Ludwigshafen, Lilbeck, Mainz, Mann-
lieim, Miinchen, Munster fWestf), Neumiinster, Niirnberg, Oberhausen, Osnabrilck, ^
Regensburg, Remscheid, Solingen, Stuttgart, Ulm, Wiesbaden, Wilhelmshaven, Wujpper-
tal och Wiirzburg;

i Osttyskland: Cottbus, Dessau, Dresden, Erfurt, Frankfurt (Oder), Greifswald, Görlitz,
Halte {Saale), Karl-Marx-Stadt, Leipzig, Magdeburg, Plauen (Vogtl), Rostock, Sassnitz,
Schwerin, Stralsund, Warnenvunde, Wismar och Zwickau.

Ang Berlin, ring Kmbr.



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 680-688

Ungern

23. Ungern,

680, (Eeservnr)

681: 1. Befordringsvägen för sändningar till Ungern leder

Ä. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen,

a. genom Öst-Tyskland, Polen, Tjeckoslovakien eller
b. genom Öst-Tyskland, Tjeckoslovakien.

Befordrings-
yägar.

B. Över JDanmarIc,

c. över Väst-Tyskland—Österrike eller
d. över Väst-Tyskland—Tjeckoslovakien.

2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad».
^ Se vidare art 90—92 och 689.

682. För trafiken med Ungern tillämpas Tariffer.
a. särtryck 300, svensk-ungersk godstariff (vagnslastgods), eller
b. de olika ländernas lokala tariffer eller andra internationella

godstariffer än den under a. nämnda, t ex nordisk-tyska godstariffen.

683. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m fl följe- Följehand-
handlingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i lingar,
fraktsedeln; se art 905.

684. Pri fraktbetalning, se art 120—129.
I  Anm. Svensk-ungerska godstariiFen kan användas endast vid vissa frankerings- Frakt
föreskrifter, se tariff bestämmelserna. betalning.

685. Sändningar till Ungern få icke beläggas med efterkrav eller för- Efterkrav
skott. och förskott

686. (Eeservnr)

687. Sändningar till Ungern karteras av de stationer, som äro angivna i Kartering,
art 175, direkt till bestämmelsestationen; alla andra stationer kartera
till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsingborg gränsen.
Ang frankaturnota se art 130—131 och 137.

688. (Eeservnr)

Andringstryck nr 29 (25 blad)
Gällande fr o m den 1 febr 1955



689
Ungern

II- och frakfcgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.

689. Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen.

Sverige— Tyskland:
Trelleborg/Sassnitz

a. Tyskland—Fölen:
Grambow/Szczecin Gumience
Kietz/Kostrzyn
Först (Lausitz)/Zasieki.

Fölen—Tjeckoslovakien:
Lub awka/Krålovec
Chalupki/Vrbice
Leluchöw/ Circ.

Tjeckoslovakien— Ungern:
Rusovce/Rajka
Komarno/Komårom
ChFaba/Szob

Siatoros/Somosköuj falu
Lenartovce/Bånréve
Kechnec/Hldasnémeti
Slovenské Nové Mesto/Såtoraljaujhely.

b. Tyskland—Tjeckoslovakien:
Schöna/Dolni Zleb.

Tjeckoslovakien— Ungern:
Rusovce/Rajka
Komarno/Komårom

Chraba/Szob
Siatoros/Somoskjöiifalu

B. Över Danmark.

Sverige—Danmark:

Hälsingborg/Helsingör
Malm ö/Köpenhamn.

Danmark—Tyskland:

P adb org/Flensb urg

c. Tysklafid—Österrike:
Salzburg Hbf
Simbach (Inn)
Passau Hbf

Österrike— Ungern:

Nickelsdorf/Hegyeshalom
Sopron
Loipersbach-Schattendorf/Agfalva
Szentgotthård

d. Tyskland—Tjeckoslovakien

S chirndin g/Cheb.

Tjeckoslovakien— Ungern:

Rusovce/Rajka
Komarno/Komårom

Chraba/Szob

Siatoros/Somosköujfalu
Lenartovpe/Bånréve
Kechnec/Hldasnémeti
Slovenské Kové Mesto/Såtoral
jaujhely.

Lämplig transportväg leder

till t ex Budapest:

över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Schöna/Dolni Zleb—Chraba/Szob

(Se art 90—92.)



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 690-698

Österrike

24. Österrike.

690. (Reservnr)

691: 1. Befordringsvägeii för sändningar till Österrike leder

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen
a. Genom Öst- och Väst-Tyskland eller
b. genom Öst-Tyskland, Tjeckoslovakien eller
c. genom Öst-Tyskland, Polen, Tjeckoslovakien

B. Över Danmark.
d. Genom Väst-Tyskland.
2. Befordringsvägen införes i fraktsedeln under rubriken »Karterad>

Se vidare art 90—92 och 699.

692.

693. Fri fraktbetalning, se art 120—129.11694: 1. Sändningar till och från Österrike få beläggas med efterkrav
med det belopp som svarar precis mot godsets fulla värde. Detta får
dock 1 så fall inte överstiga 1 200 svenska kronor (6 000 österr schillino)
per sändning. Se vidare art 150—156.

2. Speditions- emballage-, forslings- och liknande kostnader få påläggas
sändningarna som förskott (se art 157—159) intill ett belopp av 240 sven
ska kronor (1 200 österr schilling) per sändning.

Sändningar i vagnar, särskilt inrättade till skydd mot vålrme eller kyla
lå påläggas förskott intill högst 600 svenska kronor (3 000 österr. schillinfi-) ner
cj o y-i H »-k T O / 1:sändning.

Dessutom få frakter (förkostnader) påläggas som förskott vid uyin-
mm-nnr iao »i »I t-» i-. 4-.-. ̂ ,-.1 ^lämning på avsändningslandets gräns.

695. (Reservnr)

Ang frankaturnota se art 130—131 och 137.

697—698. (Reservnr)

Ändringstryck nr 32 (i blad)
Gällande fr o m den 1 febr 1956

Befordrings-
yägar.

Utgående yaruanmälan, internationell tullanmälan m fl följe- Följehand
lihandlingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i

fraktsedeln; se art 905.
ngar.

Frakt-

betalning.

Efterkrav.

Förskott.

696. bändningar till Österrike karteras av de stationer, som äro Karterin''-.
uppräknade i art 175:2, direkt till bestämmelsestationen; alla andra
stationer kartera till Trelleborg gränsen, Malmö gränsen eller Hälsing
borg gränsen.



699
Österrike

II- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.

699. Förteckning över gränsstationer.

A. Över Trelleborg—Sassnitz Hafen.

Sverige— Tyskland :
Trelleborg/Sassnitz Hafen.

Tyskland—Österrike:

Passau Hbf
Simbacb (Inn)
Salzburg Hbf
Kufstein

Lindau —Heufcin.

Tyskland - Tjeckoslovakien:
Scböna Grenze/Dolni Zleb
Ebersbacb (Sacbs)/Jifikov

Tyskland—Polen:
Först (Lausitz)/Zasieki
Polen— Tjeckoslovakien:
Lub awka/Krålo ve c

Tjeckoslovakien—Österrike:
Hörni Dvofisté/Summerau

Ceské Velenice/Gmiind

éatov/Unter Eetzbacb
Bf ecl av/Bernbardstbal

B. Över Danmark.

d. Sverige—Danmark:

Hälsingb org/Hel sin gö r
Malmö/Köpenbamn.

Danmark— Tyskland:

Pa db or g/ F1 en sb ur g.

Tyskland— Österrike:
Lindau—B eutin

Kufstein

Salzburg Hbf
Simbacb (Inn)
Passau Hbf.

Lämplig transportväg leder
till t ex Orazj Linz ocb Wien:

över

över Trelleborg/Sassnitz Hafen—Passau Hbf eller

Hälsingborg—Helsingör

Malmö ■ -Köpenhamn
—Padborg/Flensburg —Passau Hbf.

(Se art 90 -92.)

V



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. 700—721
Gränsentrafik

med

Danmark

25. Gränsentraflk.

I. Gränsentrafik med de nordiska länderna.

700—709. (Keservnr)

Gränsentraflk med Danmärk.

a. Allmänna bestämmelser.

_  710. Förteckning över danska järnvägsstationer jämte avståndstabell Dansk sta-
finnes intagen som Bilaga 3 till Gränsentariffen, särtryck 102. tionsförteck-

Ang. Befordringsvägar se art 424. ^ys^ånL

711. utgående varuanmälan och eventuellt andra följehandlingar skola Följe-
bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i fraktsedeln; se handlingar,
art 905.

712. Efterkrav för sändningar till och från Danmark, se art 422. Efterkrav.

713. Fri fraktbetalning se art 120—129. Frakt-
hetalning.

714. Frankaturnota skall medsändas, såvida andra kostnader än av- Frankatur-
sändningsstationen kan beräkna skola betalas av avsändaren; se art »ota.
130-131 och 137.

b. Eartering m. m.

715. Yid kartering skall hänsyn först och främst tagas till avsän- Avsändarens
dårens föreslrifter i fraUsedeln angående befordringsväg, tillämpning '
av viss tariff,, fraktnedsättning eller dylikt. skola %ijal

716. Sändningar skola omkarteras i Hälsingborg gränsen eller Malmö Orakartering i
gränsen, om avsändaren föreskrivit tillämpning av Gränsentariffen eller Hälsingborg
av viss fraktnedsättning på svensk sträcka eller om avsändningsstationen
icke är intagen i nordiska godstariffen. Härvid tillämpas bestämmel- ^
serna i Gränsentariffen.

I  Paketffods expedieras enligt art 425: 2. Expediering
*  av paketgods.

717—7 20. (Eeservnr)

721: 1. Följande listblanketter användas:

för ilgods och levande djur bl 396 A, Godslista
^  och redo

visning.
fraktgods » 396 B

2. Godslistorna uppdelas på redovisningsgrupperna
ilgods (inbegripet levande djur) och
fraktgods

och numreras i löpande följd för varje grupp och gränsenstation.
Ändringstryck nr 28 (54 blad)
Gällande fr o m den 1 aug 1954



722—729 II- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 22o d.

Gränsen-

trafik med

Danmark
c. Förfaringssätt vid spärr på endera färjeleden.

Kartering och 722: 1. Då järnvägen på grund av vagnanhopning, trafikhinder eller

Tid vagnanhop. tillåter befordring över den ena av de två tågfärjelederna
ning, trafik- Sverige och Danmark och omledning av sändningar därför äger
hinder eller rum över den andra leden skola, under förutsättning att förhud enligt

spärr. mom. 2 för befordring över den av vagnanhopning eller trafikhinder
berörda leden icTce utfärdats före sändningens inlämning till transport^
följande bestämmelser tillämpas beträffande kartering, fraktberäkning
m m:

a. För sändningar karterade till Malmö gränsen, som på grund av
vagnanhopning, trafikhinder eller spärr av tågfärjeleden Malmö—Köpen-
hamn omledas över Hälsingborg—Helsingör, insätter Hälsingborg
gränsen sig själv som bestämmelsestation i godslistan. Den ursprung
liga frakten till Malmö gränsen bibehålles oförändrad. I omkarterings-
listan från Hälsingborg gränsen skall den danska frakten beräknas
enligt de fraktsatser, som gälla för snittpunkt M.

b. För sändningar karterade till Hälsingborg gränsen, som på grund
av vagnanhopning, trafikhinder eller spärr av tågfärjeleden Hälsing
borg—Helsingör omledas över Malmö—Köpenhamn, insätter Malmö
^änsen sig själv som bestämmelsestation i godslistan. Den ursprung
liga frakten till Hälsingborg gränsen bibehålies oförändrad. I omkar-
teringslistan från Malmö gränsen skall den danska frakten beräknas
enligt de fraktsatser, som gälla för snittpunkt H.

c. Den station, som företager omledningen, skall i fraktsedeln och
godslistan göra anteckning med rött om omledningen och orsaken
därtill. Under anteckningen anbringas stationsstämpel.

d. Den nya omkarteringsstationen redovisar de omledda sändningarna
på vanligt sätt, men anmärker i redovisningshandlingarna, att sänd
ningen är omledd.

e. För sändningar i riktning från Danmark gälla i tillämpliga delar
samma bestämmelser.

2. Har före inlämningen av godset förbud mot befordring över
den av vagnanhopning eller trafikhinder berörda leden utfärdats eller
utlämnas icJce vagnar för hefordring av gods över endera av färjelederna
Hälsingborg—Helsingör eller Malmö—Köpenhamn^ skall avsändaren,
han önskar få sändningen befordrad över den andra färjeleden, anmodas
införa fÖreshrift härom i fraTctsedeln. Avsändningsstationen skall därvid
kartera och fraktberäkna godset enligt föreskrifterna i Gränsentariffen.

723—729. (Reservnr)



Str 223 d. Il- och. fraktgods. Särskilda bestämmelser. 730—74:0
Gränsen

trafik med

Finland.

Gränsentrafik med Finland,

a. Allmänna bestämmelser.

730. Nedanstående bestämmelser tillämpas endast för sändningar på Fraktsedel.
internationell fraktsedel^ till och från Finland över Haparanda—Tornio
eller över Stockholm—Åbo.

Ang. sändningar med svenska fraktsedlar till och från Haparanda gränsen, se art. 880.

731. Befordringsvägen till Finland leder antingen över Haparanda Befordrings-
—Tornio eller över Stockholm—Åbo. vagar.

732. Yissa godsslag få icke mottagas med direkt fraktsedel, andra Godsslag,
endast efter erhållet transporttillstånd; se art. 450. uteslutna från

befordring.

733: 1. I fråga om vagnslastgods över Stockholm—Åbo skola alla Adressering
kollin vara adresserade eller märkta; se art. 453. ay kollin.

2. Styckegodssändningar till Finland över Haparanda skola av av-
sändningsstationen förses med polletteringslappar med texten »Över
Haparanda—Tornio».

Anm. Sändningar från stationer inom 19 och 20 trafiksektionerna behöva icke
polletteras på detta sätt.

734. Utgående varuanmälan och eventuellt andra följehandlingar Följe
skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i fraktsedeln; handiiugar.
se art. 905.

735. Efterkrav för sändningar till och från Finland, se art. 455. Efterkrav

736. Fri fraktbetalning, se art. 120—129. Frankerings-
föreskrifter.

737. En del stationer i Finland ha officiella namn på både svenska Finska
och finska, andra enbart på finska; se art. 457. stationsnamn.

738. Skrivelser till finska stationer med officiella namn på både skriftväxling,
svenska och finska (se art. 457: 1) sändas direkt. Skrivelser till övriga
finska stationer böra i regel ställas till Tornio resp. Åbo hamn f. v. b.
efter översättning.

739. (Reservnr.)

b. Kartering m. m.

740. Vid kartering skall hänsyn först och främst tagas till avsän- xartering.
dårens föreslcrifter i frahtsedeln angående befordringsväg, tillämpning
av viss tariff eller dylikt.

3—117 55 Ändringstryck nr 29 (25 blad)
Gällande fr o m den 1 febr 1955.



741—749 II- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 223 d.
Gränsentrafik

med

Finland ^^^ä-^sentrafik över Haparanda.

Omkartering 741: 1. Alla sändningar över Haparanda—Tornio omkarteras i Hapa-
i ^paranda randa gränsen.

2. Mellan svensk station och Haparanda gränsen beräknas frakt och
andra avgifter enligt bestämmelserna i Gränsentaritfen, särtryck 102.

gränsen.

Yisning.

742—744. (Eeservnr.)

2. Gränsentrafik över Stockholm.

Omkartering 745: 1. Sändningar från svensk station, som icke är intagen i svensk-
i stockhoiTn. norsk-finska gods tariff en, karteras:

a. paketgods och ilstyckegods till Stockholms central gränsen;
b. fraktstyckegods till Stockholms norra gränsen;
c. vagnslastgods till Stockholm Skeppsbron gränsen.
Anm. Expedieringen för Stockholm Skeppsbron gränsen omhänderhaves av

Stockholm stadsgården. Sändningar mellan Stockholm lokalt och finska stationer
expedieras av ångbåtsbolagens kommissionärer; expeditionsstället benämnes Stock-
holm Skeppsbron loco. '

2. Tid omkartering på någon av ovannämnda stationer i Stockholm
av sändningar från eller till svensk station beräknas frakt och andra
avgifter för den svenska järnvägssträckan enligt de bestämmelser och
fraktsatser, som gälla för den inländska trafiken med Stockholms central,
Stockholms norra resp. Stockholm stadsgården (jfr dock art 746)

746. I gränsentrafik över Stockholm gäller Gtax med följande
undantag:

a. Tariffen för »småfraktgods» i Gtax tillämpas icke; dylik sändning
fraktberäknas enligt tariff 1, minst för 20 kg.

b. Tilläggsavgift vid frakt att betala skall icke uttagas.
c. Frakten för ilgodskollin, vägande högst 20 kg och med en rymd

av högst 150 dm^, beräknas enligt paketgod&tariff (Gtax § 18) obero
ende av om frakten betalas på avsändnings- eller bestämmelsestationen.

Godslista 747: 1. I gränsentrafik såväl över Haparajida som över StocJcholm an-
och redo- vändas följande listblanketter:

för ilgods och levande djur bl. 633.54 (396 A),
»  fraktgods ' » 633.31 (396 B).

2. Godslistorna uppdelas på redovisningsgrupperna

ilgods (inbegripet hwande djur) och
fraktgods.

748—749. (Eeservnr.)



Str 223 d. Il- och fraktgods. Särskilda bestämmelser.

Gränsentrahk med Norge,

a. Allmänna bestämmelser.

750-769
Gränseutrafik

med

Norge

750. Internationell fraktsedel användes — från Norge ev av mindre Fraktsedel,
format; se bil B.

751. Betr norsk statipnsförteckning m m och norska hamnplatser Norska
utan järnvägsförbindelse, se art 551 och 552. stationer och

hAng. befordringsvägar se art 556. amnplatser.

752. Utgående varuanmälan och eventuellt andra följehandlingar skola - Följehand-
bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i fraktsedeln; se Hngar.
art. 905.

753. Efterkrav för sändningar till och från Norge, se art 554.

754. Fri fraktbetalning, se art 120—129.
• j Ang. frankering av norsk bätfrakt eller bilfrakt, se art 552: 2.

Efterkrav.

Frakt

betalning.

755. Frankaturnota skall medsändas, såvida andra kostnader än av- Frankatur-
sändningsstationen kan beräkna skola betalas av avsändaren; se art
130—131 och 137.

756 —757. (Eeservnr)

b. Kartering m. m.

758. Vid kartering skall hänsyn först och främst tagas till avsän- Avsändarens
dårens föreslcrifter i fraktsedeln angående befordringsväg, tillämpning föreskrifter
av viss tariff, fraktnedsättning eller dylikt. ^

759. Till norska stationer ställda sändningar skola omkarteras i Omkartering
Vassijaure gränsen. Storlien gränsen, Charlottenberg gränsen eller i Vassijaure
Kornsjö gränsen om avsändaren föreskrivit tillämpning av Gränsen- &i;änsen, Stor-
tarififen eller av viss fraktnedsättning på svensk sträcka eller om avsänd-
ningsstationen eller bestämmelsestationen icke är intagen i nordiska gods
tariffen. Härvid tillämpas bestämmelserna i Gränsentariffen.

I  Paketgods expedieras enligt art 560: 2.

760—761. (Eeservnr)

Expediering
av paketgods.

762: 1. Följande listblanketter användas:

för ilgods och levande djur bl 396 A,
»  fraktgods » 396 B.

2. Godslistorna uppdelas på redovisningsgrupperna
ilgods (inbegripet levande djur) och
fraktgods

och numreras i löpande följd för varje grupp och gränsenstation.

763—769. (Eeservnr)

Godslista

och redovis

ning.

Ändrings tryck nr 28 (54 blad)
Gällande fr o m den 1 aug 1954



770-799 II- och fraktgods. Särskilda bestämmelser. Str 323 d.
Gränsentrafik

med

Kontinenten

II. Gränseiitra£k med Kontinenten.

Över Hälsingborg gränsen, Malmö gränsen och Trelleborg gränsen. |

a. Allmänna bestämmelser.

Fraktsedel. 770. Nedanstående bestämmelser tillämpas endast för sändningar på
internationell fraktsedel till och från utlandet.

Ang. sändningar på svensk fraktsedel till och från Trelleborg gränsen, se art 880.

Följe. 771. Utgående varuanmälan, internationell tullanmälan m fl följe
handlingar. handlingar skola bifogas och anteckning härom göras av avsändaren i

fraktsedeln; se art 905.

EfterkraY 772. Efterkiavsförbud gäller f n till och från Kontinenten. Ang för-1
och förskott, skott i trafik med Västeuropa, se under bestämmelselandet, art 400—699.1

Fraktbetalning. 773: 1. FrankeringsfÖre skrifter i allmänhet, se art 120—129.
2. Frankeringstvång och frankeringsförbud gälla f n till och från

Bulgarien, Portugal, Bumänien och Spanien, se under bestämmelse-1
landet, art 400—6^99. I

774—785. (Eeservnr)

b. Kartering.

Godslista 786: 1. Följande listblanketter användas:

för ilgods och levande djur bl 396 A,och redovi»-

ning
fraktgods » 396 B.

2. Godslistorna uppdelas på redovisningsgrupperna

ilgods (inbegripet levande djur) och
fraktgods

och numreras i löpande följd för varje grupp och gränsenstation.

3. Trävarusändningar över Danmark till TysTcland och bortom från
stationer, icke intagna i art 175, skola upptagas på gränsenlista till
Hälsingborg gränsen eller Malmö gränsen även då frakten beräknas
enligt undantagstariff 1 i nordiska godstariffen.

787—799. (Re servnr)



ötr 223 d. Expressgods. Elyggods. '800—849
Expressgods

Flyggods ̂

C. Expressgods.

800. Bestämmelserna för expressgods finnas i Pxf. Expressgods.

801—829. (Eeservnr)

B. Flyggods.

830. Från vissa stationer kan il- och paketgods expedieras f v b Hyggods.
med flyg till utlandet. Bestämmelser ang. expediering och fraktberäkning
finnas intagna i Gxf del V, särtryck nr 223 e, Samtrafik mellan järnväg
och flyg (SJ och SAS) i trafik till utlandet.

831—849. (Eeservnr)

Ändringstryck nr 30 (32 blad)
Gällande fr o m den 1 nov 1955
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