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Fraktbrevspesifikasjon

Spesifikasjon for revidert fraktbrev for innenlands transport gjeldende fra  1. august1999 og senere
revidert pr. 9. juni 2000.
Etter 1. juli 2000 er bruk av fraktbrevet for innenlands transport etter denne spesifikasjonen
obligatorisk.

Det forutsettes at det nye systemet for identifisering av kolli og sendinger, samt standard
transportetikett (se egen spesifikasjon), innføres samtidig med det nye reviderte fraktbrevet.

1. Format: Snap-sett: 210x297 mm + stamme i hodet
Datablankett: 15/210/15 mm x 12" hvor venstre hullkant benyttes som
stamme.

2. Antall blad i settet: 4 blad i standard fraktbrevsett.
Fraktbrevsettet kan imidlertid trykkes i færre eller flere blad når dette er
spesielt bestilt og ut fra aktuelt behov.

3. Trykkfarge: Forside
Del 1 "Utleveringssted" Grønn PMS 355
Del 2 "Mottaker" Grå PMS 444
Del 3 "Sendersted" Blå PMS 300
Del 4 "Sender" Brun PMS 471

Bakside
Fraktbrevet produseres som et såkalt "Blanck back document", det vil si at
ingen av eksemplarene skal ha fortrykt tekst på baksiden.

4. Papirkvalitet: Forark: Hvitt selvkopierende papir CB 60 gram
Mellomark: Hvitt selvkopierende papir CFB 53 gram
Bakark: Hvitt selvkopierende papir CF 57 gram
alle ark med svart gjennomskrift.

5. Liming: Alle fraktbrevdelene limes i stammen. I tillegg limes de 2 første arkene i settet
like innenfor stammen (i hodet på Snap-sett og i venstre side på Datablankett)

6. Sats: Som vedlegg og med utganspunkt i gammelt fraktbrev:
1) Fraktbrev som Snap-sett
2) Fraktbrev som Datablankett
Skrifttype: Helvetica alternativt Triumvirate
§ Blankettnavn "Fraktbrev": 14 pkt Bold
§ Overstilte ledetekster: 7 pkt Normal
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§ Sidestilte ledetekster: 8 pkt Normal
§ Overstilte negative tekster "SENDERSTED", "UTLEVERINGSSTED" og

"GODSET MOTTATT":  8 pkt Normal
§ "Total": 14 pkt Bold
§ "Transportvilkår" 7,5 pkt Bold

7. Satsplassering: Marger i.h.t. NS 4129 og NS 4132
Topp         10 mm (Avstand fra øvre papirkant (perforering) til streken

over rubrikk 1 "Sender".
Venstre      20 mm
Høyre        7 mm
Bunn        7 mm

8.  Layout: I henhold til vedlagt blankettskisse. Rubrikkmål, linjeavstand, mv. skal være i
henhold til NS 4132 "Handels- og transportdokumenter"

9.  Raster: Ingen raster for å markere viktige rubrikker. Disse fremheves med fet ramme
som vist i vedlagte blankettskisse.

10.   Arkivhull: 2 hull med 80 mm avstand i venstre marg.

11. Avkryssings- Avkryssingsboksene i rubrikkene 26 og 28 skal plasseres som følger:
bokser "Skal forsikres" posisjon 77

"Sender" posisjon 52
"Mottaker" posisjon 60
"Annen fraktbetaler" posisjon 68

12. Sendingsnummer/ Spesifikasjon:
      strekkode Det anbefales at EAN/UCC128 (kode 128 med FNC1) benyttes.

Høyden på de enkelte streksymbolene (symbolhøyde) skal være på minimum
10 mm.

X-dimensjon skal være minimum 0,3 mm. (Bredden på det tynneste element i
et streksymbol)

Lysmarginen (blanke felter foran og bak streksymbolet) skal være 10 ganger
X-dimensjonen.

Minimum avstand fra øvre kant:  2 mm

Trykkvaliteten skal være 2,5 eller bedre i henhold til NS-EN 1635. Alternativt
minimum Grade B i henhold til ANSI X3.182:1990.

For å gjøre det mulig med en alternativ rutine hvis streksymbolene ikke skulle
kunne leses maskinelt, skal datainnholdet i strekkoden skrives ut i klartekst
rett under symbolet.

For øvrig vises det til  "Norsk anbefalt løsning for Sendingsnummer,
Kolliidentifikator og transportetikett" når det gjelder sendingsnummerets
struktur og oppbygging.
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Plassering:
§ Strekkoden skal plasseres horisontalt øverst til høyre i fraktbrevblanketten

og  midtstilles i feltet som er avsatt for dette formål.

(Tidligere mulighet for å kunne plassere strekkoden vertikalt i venstre marg er
gått ut. Fraktbrev som allerede er trykket med strekkoden for
sendingsnummeret plassert i venstre marg skal likevel kunne benyttes til disse
fraktbrev er forbrukt)

Trykk:
§ Strekkoden skal være i orginal trykk på alle eksemplarer i fraktbrevsettet.

13. Plassering av Henvisningen til transportvilkår plasseres mellom arkivhullene.
      teksten i
      venstre marg Øvrige tekst "Girosendinger…." plasseres i nedre del av venstre marg med

7 mm avstand til nedre papirkant.

14. Produksjon av For produksjon av fraktbrevet på laserprinter gjelder samme
      fraktbrev på spesifikasjon med følgende unntak:
      laserprinter

Format:
Løse ark 210x297 mm

Farve
Fraktbrevet kan produseres i sort/hvitt

Papirkvalitet:
Alle ark hvitt selvkopierende papir. Papirkvaliteten skal være så nært som
mulig papirkvaliteten i standardfraktbrevet.

Hefting
Heftes i øvre venstre hjørne

Plassering av sendingsnummer:
Alltid i øvre høyre hjørne

Nummerering
Alle ark skal nummereres. 1 Utleveringssted, 2 Mottaker, osv

©  Copyright Norsk EDIPRO har copyright på fraktbrevblanketten.
Av alle fraktbrev som trykkes for salg, med eller uten sendingsnummer, skal det betales en avgift til
Norsk EDIPRO. Avgiften er fastsatt til 5 øre per fraktbrevsett. Den som forestår salget (i første
salgsledd i Norge) har ansvaret for av avgiften blir innbetalt og at det blir fremlagt en oppgave for
Norsk EDIPRO hvert halvår (per 30. juni og per. 31. desember) over antall fraktbrev som er solgt.
Annen produksjon av fraktbrevet er fri og ikke avgiftsbelagt, for eksempel ved at en bruker for eget
bruk velger å produsere fraktbrevet selv ved hjelp av laserprinter.

(Ovennevnte avgift er ment å dekke kostnader som Norsk EDIPRO vil ha i forbindelse med fremtidig
vedlikehold og revisjon og at tilsynet med at standarden for fraktbrevet, systemet for identifisering av
kolli og sendinger og transportetikett blir overholdt i praksis, samt utvikling av andre tiltak som kan
bidra til effektivisering av informasjonsbehandlingen i transporten).

Oslo 9. juni 2000
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