
Leveransspecifikation 

Bilagor v4  
 

PI/2006-11-14  Sid 1/4 

Södertälje 

 

Leveranstid 
• Bilagorna ska levereras tidigast sju och senast tre arbetsdagar före 

införandedag. 
• Vid för tidig leverans debiteras lagerhyra 

• Vid sen leverans kan ibladningen äventyras 

 
Överupplaga 

• Bilagorna ska levereras med en överupplaga på minst 500 ex + 3% av 
upplagan 

 

Packning 
Bilagorna skall leverans på sådant sätt att de kan bearbetas utan 

tillkommande förberedelser. Det innebär bland annat: 
• Läggen ska vara raka och ordentligt jämnstötta samt ha en minimihöjd 

på 80 mm så att de är lätt gripbara med händerna. 
• Buntarna ska levereras lösa på pall utan underpapp, plastomslag eller 

strapperband 
• Bilagor som levereras med hundöron eller runda ryggar går ej att 

bearbeta. 

• Bilagor som inte kan buntas (mindre format) kan levereras i kartonger 
som skall vara lätta att öppna. Kartongerna packas på EURO-pall 

• Bilagorna skall skyddas för transportskador och fukt. 
• Bilagor som är sammanklibbade av tex.  tryckfärg, statisk laddning 

eller som blivit fuktiga kan inte bearbetas. 
• Flersidiga bilagor måste vara ihopsatta i ryggen 

• Häftar ska vara hela och får inte sticka ut 
• Bilagor avsedda för online hoppring bör levereras med framsidan uppåt 

 
 

Pallning 
• Använd standard EURO-pall med måtten 120x80 cm. 
• Pallhöjd max 140 cm inklusive pallen 

• Buntar får ej placeras utanför pallens yta. 
• Pallen förses med underlägg, hörnskydd och trälock med samma mått 

som pallen. 
• Pallen slås in i plastfilm och bandas, helst med plastband. 
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Pallmärkning 
Varje pall ska märkas med: 

• Bilagans namn 
• Vilken tidning som bilagan skall bladas i  

• Utgivningsdag 
• Mottagare 

• Avsändare 
• Totalt antal levererade exemplar 

• Antal ex per lägg 
• Antal ex per bunt 

• Antal ex per pall 

• Totalt antal pallar 
 

 

Leveransadress 
V-TAB Södertälje 
Gränsbovägen 8 

152 25 Södertälje 
Telefon: 010-480 67 20 

 

Leveranstid 
Måndag – fredag 0800-1600 
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Denna specifikation avser bilagor för ibladning hos V-TAB Stlje. 
 

 

Bilagetyper 
A: Förproducerad bilaga, tryckt av V-TAB Södertälje, lagrad på disk 

 Min Max Not 

Format - 280x397 mm Endast ett format 

Vikt 40 gr 200 gr  

 
 Sidantal Minsta pappersvikt Not 

 16 52 gr/m2  

 20- 40 gr/m2  

 

 
B: Upprullning via hopper innan huvudproduktion 

 Min Max Not 

Format 250x330 mm 280x397 mm  

Vikt 60 gr 100 gr  

 
 Sidantal Minsta pappersvikt Not 

 20 52 gr/m2  

 24- 40 gr/m2  

 

 

C: Online hoppring under huvudproduktion 
 Min Max Not 

Format 135x90 mm 280x397 mm  

Vikt 5 gr 40 gr/bilaga Två bilagor 

 5 gr 80 gr En bilaga 

 
 Sidantal Minsta pappersvikt Not 

Tabloid -16 52 gr/m2 Skall kvartsfalsas 

Tabloid 20 45 gr/m2  

Tabloid 24- 40 gr/m2  

A6 2-8 150 gr/m2  

A5 2-8 150 gr/m2  

A4 2-8 120 gr/m2  

A4 12- 60 gr/m2  

 
Sammanlagda vikten på bilagorna får ej överstiga 300g 
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Övrigt 
• Maximalt antal bilagor är. Det innebär en ”A” eller ”B” och en, 

alternativt två, ”C” 

• Falsade bilagor ska ha vecket på den längre sidan. 
• Produkter i bilagor t ex vykort, ska vara klistrade inuti bilagan, 

centrerat i huvud eller fot. 
• Häftade produkter (”kappor”) eller klistrade produkter utanpå bilagor 

får ej förekomma. 
• Bilagans format kan påverka buntstorleken vid produktionen. Små och 

tjocka bilagor kräver normalt färre antal tidningar per bunt för att inte 

bunten skall bli ostabil. 
 

 

Produktionssätt 
Tryckeriet beslutar på vilket sätt en bilaga skall blads i. 
För att ni skall kunna planera gäller följande generella riktlinjer: 

• A4 och mindre hoppras online, bilagetyp ”C” 
• Tabloider och skurna tabloider från 24 sidor och uppåt sidor rullas 

normalt upp dagtid, bilagetyp ”B” 

• Tunnare tabloider hoppras normalt online, bilagetyp ”C” 
 

 

Övrigt 
Kund ansvarar för att max antal lagringsdiskar inte överskrides med hänsyn 
till annan produktion. 

Andra format och vikter kan hanteras efter överenskommelse med tryckeriet. 

Tryckeriet förbehåller sig dock rätten att inte godkänna en bilaga som inte 
uppfyller kraven. 

 


