
Fraktbestämmelser för lastfärjorna Fiskebäck–Stadsdelen Styrsö  
Gäller fr o m 8 oktober 2007, uppdaterad 120910 
 
Allmänt om adressering, emballering, hantering och avisering 
Gods skall vara försett med mottagarens namn och lossningsbrygga. Gods skall vara emballe-
rat så att det tål att köras ombord och iland med gaffeltruck samt att det kan stå utomhus utan 
regnskydd på färjans lastdäck under resan. 
   Gods skall kunna hanteras med gaffeltruck. Enskilt kolli får väga högst 1,5 ton. I de fall 
gods har större vikt per kolli eller inte går att hantera med gaffeltruck, kan både lastbil (upp 
till 25,25 m längd) och gods transporteras med bilfärjan från Fiskebäck. Platsbokning görs till 
besättningen på bilfärjan, se telefonnummer nedan. Stora fraktsändningar förbokas till besätt-
ningen på godsfärjan eller till godsmottagningen, se telefonnummer nedan. 
   Lastpallar skall vara av Europastandard eller liknande. Pallar som inte går att hantera med 
pallyftare accepteras ej. 
   Tomgods som skickas i retur till varuleverantören returneras fraktfritt till Fiskebäck. 
   Godsavisering skall göras av avsändaren så att mottagaren vet när godset ankommer till ön. 
Godsmottagaren bör avhämta godset direkt vid färjans ankomst, se även nedan under ansvar. 
 
Ansvar 
Styrsöbolagets ansvar för godset inträder vid lastningens början och upphör efter lossningens 
slut. För kajlagt gods ansvaras således ej. För transport av farligt gods se nedan. 
   Transporten sker enligt fraktvillkor för godsbefordran som finns på Styrsöbolagets fraktsed-
lar och finns anslagna ombord. 
 
Farligt gods 
Transporteras endast under förutsättning att transporten är förbokad och godkänd av Styrsöbo-
lagets kontor eller besättningen på färjan, senast 1 timma innan avgång. Transport av farligt 
gods sker enligt bestämmelserna i ADR/ADR-S. Endast farligt gods med korrekt dokumenta-
tion och märkning accepteras för transport. Farligt gods transporteras endast under förutsätt-
ning att mottagaren finns på kajen vid ankomst. Om mottagaren inte avhämtar godset vid an-
komst debiteras väntetidtaxa enligt gällande taxa.  
 
Fraktberäkningsregler 
Frakt beräknas normalt per sändning efter vikt eller volym (som omvandlas till vikt). I vissa 
fall beräknas frakten efter en specialtaxa eller en småfordonstaxa. I vissa fall beräknas gods-
hanteringstillägg enligt nedan: 
Godshanteringstillägg. För gods som är förpackat eller förskaffat på sådant sätt att lastning 
och lossning tar extra lång tid debiteras ett godshanteringstillägg med 275 kr per påbörjad 
halvtimma.  
 
Fraktbetalning 
Frakten skall betalas kontant av avsändaren. Styrsöbolagets kontantfraktsedel skall alltid an-
vändas och gäller som kvitto. 
   Fraktkredit kan erhållas efter särskild prövning av rederikontoret. Minimibelopp vid varje 
faktureringstillfälle är 200 kr, även om sammanlagda fraktsedlars belopp inte uppgår till 200 
kr. Fakturering sker snarast efter fraktuppdraget. För fraktkreditkunder kan så kallad standard-
fraktsedel användas. Om sådan saknas används Styrsöbolagets kreditfraktsedel. 
 
Kontakt 
Godsfärjan Göta:  0705-696470, godsfarjan@styrsobolaget.se 
Bilfärjan Ärlan:  0705-696480, bilfarjan@styrsobolaget.se 
Godsmottagning: 0705-696453, godsmottagningen@styrsobolaget.se 
 
Trafiken utförs av Styrsöbolaget på uppdrag av Göteborgs Stad, Trafikkontoret.  
AB Göteborg–Styrsö Skärgårdstrafik. Postadress Box 5085, 426 05 V Frölunda.  
Telefon 031-69 64 00. Fax 031-69 42 85.  
E-post eva@styrsobolaget.se. Hemsida www.styrsobolaget.se 
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