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MC Transport till Italien – 2017 

 

 
Vi kör ner din motorcykel till Italien med lastbil och du själv tar flyget med lätt bagage, och möter upp på 
plats. Fördelarna är att du sparar tid och slipper den ofta så tråkiga transitvägen genom Sverige och 
Tyskland, för inte tala om det nyckfulla vädret. 
 
Allt började för några år sedan när några glada motorcykelentusiaster kontaktade oss och undrade om man 
inte kunde hyra plats på något av våra fordon för transport av deras motorcyklar till Italien. Ja varför inte 
tyckte vi och körde några provomgångar. Det blev succé redan första gången och sen dess har det rullat på 
som en liten del av vår verksamhet med transporter till och från Italien. 
 
 
Hur fungerar då detta? 
Vi har idag inga fasta avgångar utan vi lyssnar till ert behov och sen lägger vi upp just er plan, det är mycket 
som ska stämma, som när och var vi ska lasta, när du ska flyga och så vidare. 
 
Oftast behöver vi ca 5 -7 arbetsdagar för transporten mellan Sverige och Italien. Idag har vi en terminal i 
Italien i en liten ort som heter Affi. Om du kommer via någon av Milanos flygplatser så tar du tåget till Verona 
och därifrån Taxi till Affi  (ca 25 km från Tågstationen). Du kan också flyga till Veronas flygplats som ligger ca 
20 km från Affi och ta Taxi därifrån. Utöver dessa finns det ett flertal andra flygplatser i närområdet som kan 
vara aktuella. 
 
Affi (Verona) är en bra utgångpunkt, härifrån når du t.ex. Kroatien på en lugn och fin dagstur, eller San 
Remo, Toscana, Como, Rimini eller varför inte Franska Rivieran. Hur du än planerar och vill åka, så är det 
en bra utgångspunkt. Många åker till Spanien längs kusten eller med någon av båtarna från Genova till 
Barcelona. 
 
Packningen skickar du med motorcykeln och själv åker du lätt och ledigt med pass och plånbok, väl framme 
på terminalen i Verona så möts du upp av vår personal som lastat av transportstället med din motorcykel. 
Det finns omklädningsrum och dusch till förfogande. På terminalen finns även enklare förvaringsbox för 
sådant du inte vill släpa med på själva resan. Det skall vara väl märkt med namn och adress och förvaringen 
sker på egen risk. Sen är det bara ett ge sig ut på äventyret! 
 
En del väljer att bara åka ett håll, oftast då söderut och åker på motorcykeln hem, andra låter motorcykeln 
åka lastbil båda färdriktningarna, det bestämmer du själv. 
 
När du ska åka hem så är det omvänt som gäller, du lämnar in din motorcykel på terminalen, går och 
duschar, byter om kläder och gör dig klar för hemresan. Under tiden så har vår personal i Italien ordnat 
transport till er om ni bett dem om det. När din motorcykel närmar sig Sverige igen kontaktar vi dig för att 
stämma av tid för utlämning. 
 
Vi rekommenderar att ni samlar ihop ett gäng som vill åka samtidigt, det blir billigast för er då. På följande 
sidor finns praktiska upplysningar, bokningsunderlag samt prislista. 
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Hur lång tid tar MC transporten 
Du får räkna med cirka 5-7 arbetsdagar, beroende på när du vill åka. Men det avtalar vi speciellt från fall till 
fall. 
 
Terminal adress Växjö 
Ljungadalsgatan 21, 352 46 Växjö.  Vardagar öppet 07.00 – 17.00, lunch 12.00 – 13.00 
Telefon: 0470 405 80 
Kontaktperson: Peter ”Peppe” Skogh +46 (0)734 291004 
 
Terminal adress Göteborg  
Hellbergs Åkeri, Arendals Allé 5, 418 79  Göteborg.  Vardagar öppet  07.00 – 17.00, lunch 12.00 – 13.00 
Telefon: 031 3528813 
Kontaktperson:  Ulf Hellberg +46 (0)735 359989 
 
Terminal adress Norrköping 
Owes Trafik, Industrigatan 15, 602 23  Norrköping. Vardagar öppet 07.00 – 17.00, lunch 12.00 – 13.00 
Telefon: 011 133100 
Kontaktperson: Anders Gustavsson 
 
Terminal adress Bålsta 
Skubbet AB, Valla Gårds väg 2, 746 93 Bålsta.  Vardagar öppet 07.00 – 16.00, lunch 12.00 – 13.00 
Telefon: 0171 53085 
Kontaktperson: Paul Silander +46 (0)70 4204473 
 
Terminal adress Verona 
Via Archimede 7, 37015 Affi – Verona – Vardagar öppet 08.00 – 18.00, lunch 12.00 – 14.00.  
Telefon: +39 045 62 69 123  
Kontaktperson: Uli Richter +39 342 6870377 
 
Hur tar jag mig till terminalen i Affi? 
Om du landat i Verona är en Taxi enklast. Avstånd ca 25 km 
Om du landat på någon av Milanos flygplaster tar du tåget till Verona, stationens namn är Peschiera Del 
Garda (VR) och därifrån till terminalen är det ca 20 min med Taxi. 
Är ni större sällskap om 20 eller fler kan vi ordna transit med buss, fråga oss om förslag och prisuppgift. 
 
Från Linate Airport går det en buss direkt till Centralstationen i Milano (ca  5€)  
Från Malpensa Airport finns både buss och tåg till Milano centralstation (ca 10€) 
Från Milano Centralstation tar du tåget ”The Freccia Bianca Train” (ca 20,50€) till Peschiera Del Garda (VR) 
 
Här kan du boka biljett http://www.trenitalia.com/ , men det är lika enkelt att köpa på plats. Glöm inte att 
stämpla biljetten i de speciella automater som finns lite överallt på stationen (de är lätta att hitta och står 
strategiskt utplacerade), annars är biljetten inte giltig på tåget. 
 
Försäkring 
Fordionet skall vara helförsäkrat och det är din vanliga fordonsförsäkrings som gäller för skada, haveri, stöld 
mm och med samma villkor som du skulle kört på vägen själv.  
 
Övrigt 
Registreringsbevis och försäkringsbevis, gärna i form av så kallat ”grönt kort”,som du beställer av ditt 
försäkringsbolag, skall du ha med under färd. I samband med att du skickar in bokningsunderlaget skall du 
även skicka  in en kopia på registreringsbevis(blå del) samt försäkringsbevis till oss då dessa måste medfölja 
fordonet även under lastbilstransporten.  
 
För mer information och bokning, kontakta oss på Tel: 0470 40580, eller på Mobil: 0734 291004 eller via e-
post  info@karlssonspedition.se  
 
Fråga efter Peppe! 

http://www.trenitalia.com/
mailto:info@karlssonspedition.se
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BOKNING – TRANSPORTORDER - MC TRANSPORT 
 
 
Nedan ifylls av kund 

NAMN 
 

 

PERSONNUMMER  
 

POSTADRESS 
 

ORT POSTNUMMER 
 
 

REG. NR OCH MODELL PÅ MC: 
 
 

MC FÖRSÄKRAD  JA     NEJ  
Kopia av försäkringsbevis ska följa MC under 
transport. Bifoga med  bokningsunderlaget. 

REGISTRERINGS BEVIS  JA   NEJ  
Kopia av registreringsbevis ska följa MC under 
transport. Bifoga med bokningsunderlaget. 

UPPHÄMTNING DATUM I SVERIGE: 
 
 

UPPHÄMTNINGSADRESS i SVERIGE: 
 
 
 

KONTAKT, TEL. NR. 

DATUM FÖR UTLÄMNING I ITALIEN: 
 
 

BESKRIVNING AV PACKNING OCH ANTAL KOLLI SOM FÖLJER MC: 
Alla väskor,hjälmar etc. ska vara tydligt uppmärkta med namn, telefonnummer och MC reg. Nr. 

DATUM FÖR INLÄMNING I ITALIEN: 
 
 

 

FÖRVARING AV MC ÖNSKAS I SE   IT  
 
FRÅN DATUM:                          TILL DATUM: 
 

Möjlighet till förvaring av MC i bevakad och inhägnad terminal i Sverige och 
Italien. Kostnad i Italien 35€  per påbörjad vecka och 350SEK i Sverige. 
Priser per MC inkl. eventuell packning. Längre uppställning än 3 månader 
begär  offert. 

 
 
 

UNDERSKRIFT: 
 
 
 

ORT: DATUM: 

NAMN FÖRTYDLIGANDE: 
 
 

E-POST: 
 
 

 
 
 
Ifylls av G Karlsson Spedition AB 

Lastdatum Sverige: 
 
 

Lossningsdatum Italien: Bil nummer: Trailer: 

Lastdatum Italien: 
 
 

Lossningsdatum Sverige: Bil nummer: Trailer: 

Lossningsadress: 
 
 

Kontakt lossning: 

Frakt Betald:Ja Nej  
 
Hyra Betald: Ja Nej  
 
Sign: 

Noteringar: 
 
 
 

FS nr: 
 
 

Kund nr: 
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Hur gör man? 

När ni bestämt er för resan avseende datum och annat så är det dags att göra en formell bokning. 

1. Är ni fler än en resenär. Utse en ansvarig ”Teamleader”, som är den vi kommunicerar med och som 

står som fakturamottagare. 

 

 

2. Fyll i bokningsunderlaget, ett underlag per MC. 

 

 

3. Kopiera registreringsbeviset (blå delen) och försäkringsbeviset.  

OBS! Helförsäkring krävs.  

 

 

4. Skicka bokningsunderlagen tillsammans med kopiorna på registrerings-och försäkringsbevisen:  

Via E-post:  

info@karlssonspedition.se   

 

Via brevpost: 

G.Karlsson Spedition AB/MC-Transport 

Ljungadalsgatan 21 

352 46 VÄXJÖ 

 

 

5. Önskas hjälp med bokning av busstransfer i Italien så hjälper vi gärna till. Då behöver vi uppgifter om 

Flygplats, Flight Nr ankomst tid samt antal passagerare. OBS! Betalning av busstransfer sker i förskott 

på samma faktura som för MC-transporten. Det lönar sig i regel inte att boka busstransfer om man är 

mindre än ca 20 personer.  

 

 

6. Ni kan lämna in er MC på vår terminal i Växjö, eller på annan terminal som vi har samarbete med (se 

prislistan). Vi kan också hämta /lämna på av er angiven ort/plats, men det blir lite dyrare. Vid hämtning 

/lämning på av er vald plats krävs tillgång till lastkaj/ramp och gaffeltruck/lastmaskin om det är ett flertal 

MC. I undantagsfall kan bil med bakgavellift bokas men det avtalas från fall till fall och innebär en 

tilläggskostnad (se prislista). 

 

 

7. När det närmar sig avresa skickar vi en bokningsbekräftelse med datum för inlämning/lastning av MC, 

samt faktura.  Fakturan skall vara betald innan MC kan kvitteras ut på ankomstorten. Om lastning sker 

på vår terminal (eller samarbetsterminal) tillser vi i regel att våra transportställ finns på plats någon dag 

innan, så ni i lugn och ro kan montera er/era MC på transportställen i god tid innan upphämtningen 

sker. 

 

 

 

 

mailto:info@karlssonspedition.se
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8. I samband med att ni lämnar in er MC för transport tillse att: 

- Medföljande lös packning är märkt med MC;ns registreringsnummer ert namn och packat i 

lämpliga emballage (gärna mjuka)  som ryms på transportstället vid sidan av eller på MC;n. 

Endast packning i form av MC-väskor, kläder,  och hjälmar är tillåten (dvs utrustning som packas 

på MC;n vid färd).  

Eventuell annan packning utöver detta betraktas som styckegods och debiteras enligt G. Karlsson 

speditions ordinarie prislista. 

- Ni som ägare/förare ansvarar för att er MC fastspänns på av oss tillhandahållet transportställ (4st 

tillhörande spännband medföljer stället).  Vår personal ansvarar sedan för lastning och förankring 

på trailern. 

- För vissa MC går inte transportstället att använda, te x  trikes, choppers med förlängda gafflar, 

och- eller överdimensionerade däck. I dessa fall ställs MC;n på dess central-/ eller sidostöd och 

förankras med spännband direkt i trailerns golv.  

- Evt utstickande delar bör emballeras/skyddas för undvikande av skavmärken/skador. 

- MC i transportställ kan vara låst. 

- Nycklar till MC;n skall behållas av respektive ägare/förare, dock måste MC som inte står i 

transportställ gå att rulla. 

- MC kan vara fulltankad under transporten. 

 

9. Vid uthämtning av MC;n krävs att ni legitimerar er med giltigt ID/körkort. Vår personal kontrollerar 

gentemot vårt bokningsunderlag att ID stämmer. OBS! Om MC;n är registrerad på annan än aktuell 

förare kan det vara bra att ha med en fullmakt från registrerad ägare (om denne inte är medföljande 

resenär). Mall för fullmakt finns på vår hemsida och kan printas ut, alternativt kan vi maila över mall. 

 

 

10.  I samband med uthämtning av er MC i Affi skall ni göra en okulär besiktning av MC;n och kvittera 

mottagandet. Skulle det mot förmodan ha uppstått någon skada under transporten, anges 

skadan/skadorna på kvitteringen, och om möjligt dokumenteras med foto. Observera att det är MC;ns 

försäkring som täcker alla evt skador med samma villkor som om MC:n framförs av ägaren själv. 

Självrisk erläggs av försäkringstagaren själv såvida inte annat överenskommits med transportören.  

Skador som uppkommit där skadan kan anses bero på grov försumlighet från transportföretaget, te x  

att en truck ”tappat” ett kolli, eller om transportfordonet varit inblandad i trafikolycka som orsakat större 

skador på transporterat gods täcks evt skador av transportörens transportförsäkring.  

 

 

11. Vill ni ha MC;n parkerad (förvarad) under en längre tid så hyr vi ut förvaringsplatser både i Affi och i 

Växjö (priser på begäran). Kortare förvaring (max 1 vecka) som sker i samband med uthämtning/ 

inlämning av MC vid bokad resa är dock kostnadsfri. 
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Anvisning montering MC i transportställ. 

Transportstället har måttet 920x2320mm. Till varje ställ medföljer 4 st hörnstolpar och 4 st spännband. 

1. Börja med att placera ut stället på plan mark.  

2. Ta ur hörnstolparna från förvaringsfacket. 

3. Ta ur spännbanden från facket (under främre stödplåten). 

4. Ställ in stödplåten för framhjulet.  

- MC:n skall hamna så centralt som möjligt på transportstället (i både längd och sidled).  

- I de flesta fall innebär det att plåten skall vara i sitt främre läge. 

5. Rulla på MC;n så att framhjulet stöds mot främre stödplåten och MC;n är rakt placerad på stället. 

6. Montera spännbanden ett i taget och undvik om möjligt att fästa i fjädrande delar. Områden där 

spännbandet ligger an mot lackerad/känslig yta, bör denna skyddas med kartongpapper, tyg , 

bubbelplast eller liknande. 

7.  När alla spännband är monterade, efterspänn resp spännband så att MC;n står stabilt och rakt. 

Försök få spännanordningen så att den inte är för nära transportstället eller MC;n, då det kan 

medföra risk för skador samt bli svårt att lossa spännanordningen. 

8. Sätt i de fyra(4) hörnstolparna. 

9. Placera och spänn fast medföljande packning (som skall vara märkt med namn och MC-regnr).  

10. Kontrollera att inga delar te x packväskor sticker ut utanför transportställets ramverk i sidled. Om 

så är fallet måste dessa demonteras och packas direkt på transportstället. I längdled är det ok 

med utstickande delar bakåt, observera dock att om längden överstiger 2400mm så är priset 

högre (se prislista), då dessa måste lastas längdleds. 

11. Säkerställ att känsliga delar skyddas med bubbelplast, tyg eller liknande.Det är ägaren/föraren 

som är ytterst ansvarig för att MC;n är tillräckligt väl emballerad/skyddad för att inte skador skall 

uppkomma under transporten.   

12. Lås evt MC;n , tag ur och behåll nyckeln. 

 

Observera: 

Det är resp MC-ägare/förare som själv ansvarar för att MC;n och medföljande packning är ordentligt 

fastspänd i transportstället samt att känsliga delar är ordentligt skyddade/ emballerade. Evt skador i 

form av lackskav mm täcks av resp MC;s egen försäkring med samma villkor som om fordonet 

framförs på väg eller liknande. Transportörens obligatoriska transportförsäkring gäller enbart vid större 

skador som orsakats av kollision, brand, stöld eller grov oaktsamhet vid lastning/lossning.  

 

                               

 

Exempel på bra montering. 
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PRISLISTA 1  

Standard MC med mått som ej överstiger 920x2400mm. 

Som därmed kan lastas  tvärs ("crossover"). 

Terminal: Växjö 

Antal Enkel / MC Enkel/ MC ToR / MC ToR / MC 

motorcyklar Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms 

1 -- 3 3 500 kr 4 375 kr 7 000 kr 8 750 kr 

4 --7 3 000 kr 3 750 kr 6 000 kr 7 500 kr 

 8 eller fler 2 500 kr 3 125 kr 5 000 kr 6 250 kr 

  
   

  

Samarbetsterminal: Bålsta, Göteborg, Norrköping. 

Antal Enkel / MC  Enkel/ MC ToR / MC ToR / MC 

motorcyklar Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms 

1 -- 3 4 000 kr 5 000 kr 8 000 kr 10 000 kr 

4 --7 3 500 kr 4 375 kr 7 000 kr 8 750 kr 

8 eller fler 3 000 kr 3 750 kr 6 000 kr 7 500 kr 

  
   

  

Valfri upphämtnings-/avlämningsplats i Sverige (upp till Gävle) 

 Krav: Lastbrygga/ramp och/eller tillgång till gaffeltruck/lastmaskin */ 

Antal Enkel / MC Enkel/ MC ToR / MC ToR / MC 

motorcyklar Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms 

1 -- 3 4 500 kr 5 625 kr 9 000 kr 11 250 kr 

4 --7 4 000 kr 5 000 kr 8 000 kr 10 000 kr 

8 eller fler 3 500 kr 4 375 kr 7 000 kr 8 750 kr 

  
   

  

*/ Tillägg för bil med bakgavellift, då lastramp/truck ej kan disponeras: 500:- (ex moms) / MC enkel resa.   

   
  

 
För in-/utlämning på helger och utanför respektive terminals ordinarie öppettider tillkommer en kostnad på 25€ (250:-Sek) ,  

eller 15€ (150:- Sek) per MC  om det är flera MC.  Debiteras som tilläggskostnad på ordinarie faktura. 
 
Gäller endast terminal Växjö respektive Affi.  På övriga terminaler kan lastning/lossning endast ske under ordinarie öppettider. 
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PRISLISTA 2  

Standard MC med mått som överstiger 920x2400mm. 

Som därmed måste lastas längdleds ("Lenghtwise"). **/ 

Terminal Växjö 

Antal Enkel / MC Enkel/ MC ToR / MC ToR / MC 

motorcyklar Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms 

1 -- 3 4 375 kr 5 469 kr 8 750 kr 10 938 kr 

4 --7 3 750 kr 4 688 kr 7 500 kr 9 375 kr 

8 eller fler 3 125 kr 3 906 kr 6 250 kr 7 813 kr 

  
   

  

Samarbetsterminal Bålsta, Göteborg, Norrköping. 

Antal Enkel / MC  Enkel/ MC ToR / MC ToR / MC 

motorcyklar Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms 

1 -- 3 5 000 kr 6 250 kr 10 000 kr 12 500 kr 

4 --7 4 375 kr 5 469 kr 8 750 kr 10 938 kr 

8 eller fler 3 750 kr 4 688 kr 7 500 kr 9 375 kr 

  
   

  

Valfri upphämtnings-/avlämningsplats i Sverige (upp till Gävle) 

  Krav: Tillgång till gaffeltruck/lastmaskin */ 

Antal Enkel / MC Enkel/ MC ToR / MC ToR / MC 

motorcyklar Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms 

1 -- 3 6 000 kr 7 500 kr 12 000 kr 15 000 kr 

4 --7 5 500 kr 6 875 kr 11 000 kr 13 750 kr 

8 eller fler 5 000 kr 6 250 kr 10 000 kr 12 500 kr 

  
   

  

*/ Tillägg för bil med bakgavellift, då lastramp/truck ej kan disponeras: 500:- (ex moms) / MC enkel resa.    

 
  

  

**/  För  MC och Trike, vars bredd/längd gör att våra transportställ INTE går att att använda tillkommer ett pristillägg på 25%  på Prislista 2.    

 
  

 
För in-/utlämning på helger och utanför respektive terminals ordinarie öppettider tillkommer en kostnad på 25€ (250:-Sek) ,  

eller 15€ (150:- Sek)per MC om det är flera MC.  Debiteras som tilläggskostnad på ordinarie faktura. 

Gäller endast terminal Växjö respektive  Affi.  På övriga terminaler kan lastning/lossning endast ske under ordinarie öppettider.  
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BILDER OCH TIPS 
 
Normal lastning tvärs (Cross).                  Lastning längdleds (Lengthwise) 

 
 
Några ekipage som väntar på att bli upphämtade på terminalen i Affi. 
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Nyttiga länkar och resetips 
http://www.trenitalia.com/ 
http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/aroundtuscany/small-towns-tuscany/ 
http://www.italiantouristoffice.se/sv/index.html 
http://www.agriturismo.it/en/  
 
Tips på boende i Affi 
Ibland behövs en övernattning i närheten av vår terminal för anpassa sig till flyget eller annat, då kan något 
av alternativen nedan vara ett bra alternativ. 
 

                                      
 
Le Coche B&B drivs av en mycket trevlig familj. Hotellet är litet och har en ”hemma-hos-känsla” med 
avslappnad omgivning. Kan bokas direkt på +39 329 3839910. 
 
Ett alternativ kan också vara Park Hotel Affi. som ligger väldigt nära vår terminal (ca 500m).  
Kan bokas direkt på +39 045 7235650.   
 

 
 
Om ni behöver hjälp med bokning, så står vi gärna till tjänst, bara ge oss besked så tar vi fram priser och 
bokar åt er i samband med att ni skickar in bokningsunderlaget för själva transporten. 
 
 
 
 
 
Vi önskar er en trevlig resa! 

http://www.trenitalia.com/
http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/aroundtuscany/small-towns-tuscany/
http://www.italiantouristoffice.se/sv/index.html
http://www.agriturismo.it/en/

