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Förutsättningar vid beställning och leverans av
tekniskt godkänt material
Syfte
Riktlinjen beskriver vilka förutsättningar som gäller vid beställning och leverans av
tekniskt godkänt material via Trafikverket Inköp och logistik.

Definitioner
Tekniskt godkänt material
Tekniskt godkänt material är allt direkt material till Trafikverkets väg- och
järnvägsanläggning som upphandlats nationellt. Tekniskt godkänt material ska
godkännas enligt TDOK 2014:0307 Tekniskt Godkänt Material – Införande.

Säljaren
Säljaren avser Trafikverket Inköp och logistik.

Köparen
Köparen avser materialbeställare i form av Trafikverkets entreprenadprojekt inom
respektive verksamhetsområde eller Trafikverkets avtalade entreprenör eller
varuleverantör. Köpare kan även i förekommande fall avse extern part till Trafikverket.

Materialkatalogen
E-handelslösning för beställning av tekniskt godkänt material som förvaltas av Inköp och
logistik. För mer information, se Trafikverkets hemsida, sökord ”Materialkatalogen”.
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Tillämpning
Allmänna bestämmelser
Allmänna bestämmelser enligt ABM 07 tillämpas för alla beställningar och leveranser av
tekniskt godkänt material.

Leveransvillkor
Leveransklausuler för byggbranschen 2008 tillämpas. Levererat Olossat Köparen (LOK)
är grundvillkoret för samtliga leveranser. I Materialkatalogen anges pris för varan
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exklusive transport. Med avsteg från F. Kostnader i leveransklausulerna tillkommer
kostnad för transport.
För beställningar av större kvantiteter av betongslipers nyttjas Hämtat Lastat Säljaren
(HLS).

Garantitid för varan
Garantitiden är 5 år i enlighet med ABM 07. Garantitiden för begagnat material är 1 år.

Prognoser för TGM-sortiment
Trafikverket Logistik har i tidiga skeden vid planering och etablering av ett
entreprenadprojekt, behov av att fånga projektets behov av ett utvalt sortiment av
tekniskt godkänt material, som exempelvis har långa ledtider eller kräver en utökad
logistik- eller produktionsplanering, i syfte att säkra försörjning av materialet.
Projektet ska därför fylla i sitt uppskattade materialbehov för det utvalda sortimentet i
dokumentet prognoslista som sedan ska delges Trafikverkets Logistik och rollen
projektlogistiker. För mer information se Trafikverkets hemsida, sökord ”Blanketter
Tekniskt godkänt material” och ”Projektlogistiker”.

Beställningsrutiner
Vid beställning av tekniskt godkänt material används i huvudsak beställningsfunktionen
i Materialkatalogen eller EDI överföring om det är överenskommit. För mer information
om Säljarens beställningsrutiner, se Trafikverkets hemsida, sökord
”Materialförsörjning”.

Leveranstider
Leveranstider anges i Materialkatalogen för respektive artikel. Observera att angivna
leveranstider kan variera vid beställning av stora kvantiteter.
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Med begreppet Lagervara menas sådant material som levereras från Trafikverkets lager.
Beställningar som läggs på lagervaror innan kl 13.00 skickas normalt sett dagen efter
(med reservation för slutförsäljning). Beroende på leveransort och leveransmetod kan
transporttiderna variera. Observera att beställning av större kvantiteter kan komma att
tillverkas efter kundorder.

Leveransdatum
Leveransdatum bekräftas i dokument Ordererkännande.
Observera att vid normal leveransmetod med lastbil utan tillvalstjänster, är bekräftat
leveransdatum beräknat utifrån speditörens turlista och kan förlängas upp till två
arbetsdagar (enligt speditörens allmänna transportvillkor). För mer information om våra
leveransmetoder, se Trafikverkets hemsida, sökord ”Leverans och transport”.
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Leveransplats
Leveransplatsen ska vara åtkomlig för vald leveransmetod. Leveransplatsen ska anges så
exakt som möjligt i enlighet med Leveransklausuler för byggbranschen 2008.

Priser
Priser för tekniskt godkänt material utgår enligt Säljarens gällande månadsprislistor.
Säljaren tillhandahåller varje månads prislistor på tekniskt godkänt material 24 månader
bakåt.
Tullar, importavgifter och varuskatter är inräknade i priserna. Samtliga priser är angivna
i SEK och är exklusive mervärdesskatt. Emballage ingår i angivna priser undantaget
trämellanlägg till betongslipers. Pris för transport anges separat, se rubrik
Leveransvillkor ovan.
Priset är fast från den första till den sista dagen varje månad och uppkomna
kostnadsändringar regleras inför varje ny månadsperiod.

Betalning
Betalning sker mot faktura, 30 dagar netto enligt ABM 07.

Fakturering
Köparen har rätt att returnera faktura för komplettering om uppgifter saknas eller är
otydliga. Säljaren har ej rätt till faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande.

Reklamationer
Reklamationer av tekniskt godkänt material hanteras enligt ABM 07. För mer
information se Trafikverkets hemsida, sökord ”reklamationer”.

Återköp och returer
Vid önskemål om att returnera en köpt vara, se Trafikverkets hemsida, sökord ”återköp
och returer”.
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