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Tapimas Statybø konsolidacijos centro klientu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atsakingasis leidėjas  
Stokholmo miesto plėtros 
administracija 
Išspausdinta: 2016 m. kovo 
mėn. 

 

Kodėl buvo įkurtas Statybų konsolidacijos centras (BLC)? 
Formuojama Karališkojo Stokholmo jūrų uosto (Norra Djurgårdsstaden, NDS) miesto plėtros zona yra 
siekiama sukurti tvaraus miesto planavimo ir realizavimo modelį. Tai reiškia, kad Stokholmo miestas ir kiti 
akcininkai, susiję su rajono plėtra, dirba kartu ir taiko tvarios ir išteklius taupančios veiklos praktiką. 

BLC koordinuoja transportą, statybose naudojamas statybines medžiagas ir atsakomybę už atliekų ir 
medžiagų likučių perdirbimą. BLC padeda sumažinti šiltnamio efektą keliančių dujų emisijas, mažinti atliekas, 
gerinti darbo aplinką ir taupyti išteklius. Taip mes prisidedame prie tvarios ateities kūrimo. BLS leidžia geriau 
planuoti projektų įgyvendinimą, sukuria sąlygas, leidžiančias pagerinti darbų užbaigimo laiką ir sumažinti jų 
įgyvendinimo kaštus. 

 

Kas turėtų tapti BLC klientu? 
A. Statybų vykdytojai? 

Kad jūsų rangovas galėtų patekti į darbų zoną ir naudotis paslaugomis, turite būti Stokholmo 
miesto klientas bei BLC klientas. 

C. Rangovai ir subrangovai? 
Kad galėtumėte patekti į darbų zoną, jūsų įmonė turi būti BLC klientė. Jei visus kaštus padengia jūsų 
pagrindinis rangovas, jums kaip subrangovui tapti BLC klientu nebūtina. 

B. Vežėjai? 
Kad pristatytumėte į vietą medžiagas ir prekes, jums nebūtina būti BLC klientu, bet jūsų 
klientai turi būti BLC klientai. 

 

Kaip galiu tapti BLC klientu? 
Apsilankykite svetainėje www.ndslogistik.se ir spustelėkite mygtuką „Client Application“ (Kliento paraiška) 

 dešiniajame kampe.
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Kokią prieigą gaunu tapęs klientu? 
Kaip BLC klientas gaunate prieigą prie šių pagrindinių paslaugų: 
• transporto valdymas su automatizuotų vartų sistema ir laiko rezervavimu 
• tarpinių siuntų terminalas 
• nemokamas statybinių medžiagų sandėliavimas 14 dienų 
• bendras mažesnių krovinių kiekių paskirstymas 
• kasdieninis paskirstymas fiksuoto maršruto automobiliu 
• koordinuotas atliekų tvarkymas 
• zonos priežiūra žiemą ir vasarą 
• išorinis zonos stebėjimas 
• informacija nameliuose statybų aikštelėje 
• darbų zonos išdėstymo planas 

 
Taip pat galima užsisakyti kelias papildomas paslaugas, tokias kaip išorinis 
sandėliavimas Sätra ar Bro, kombinuotas pervežimas per uostą ir geležinkeliu, 
iškrovimas ir pristatymas, ir t. t. Daugiau informacijos apie papildomas paslaugas 
teiraukitės BLC. 

 

Kiek kainuoja tapti BLC klientu? 
Kainą sudaro trys dalys: 

1. Prisijungimo mokestis statybų vykdytojui. 
2. Kaina, mokama patenkant į statybų zoną. 
3. Privalomų bazinių paslaugų ir papildomų paslaugų pagal kainoraštį kaina. 

Naujausias kainas rasite svetainėje www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser. 

Kaip gauti daugiau informacijos ir geriau suprasti, kas yra BLC? 
Kai pasirašoma sutartis su klientu, visi statybų aikštelės darbuotojai turi praeiti bazinį mokymą ir susipažinti su statybų 
logistika ir BLC veikimo principais. Mokymai vyksta BLC biure (Gasverksvägen 51B). Mokymus galima rezervuoti 
svetainėje www.ndslogistik.se/sv/boka-utbildning. Atitinkamų darbuotojų ID06 kortelių registravimas prieigai prie 
statybų aikštelių atliekamas po mokymų. Mokymą sudaro keturios kategorijos: 
 

• BAZINIS: trumpiau nei penkias dienas per mėnesį dirbantiems darbuotojams arba asmenims, kurie nekalba švediškai. 
• ĮPRASTAS: visiems, dirbantiems zonoje ilgiau nei penkias dienas. 
• EKSPERTO LYGIO: asmenims, kurie planuos darbus ir prižiūrės darbų zoną, bei už finansus jūsų įmonėje atsakingiems 

darbuotojams. 
• SPEFICINIO PROJEKTO MOKYMAI: organizuojami konkrečiam projektui pagal poreikį. 
• STATYBŲ VYKDYTOJŲ MOKYMAI: mokymai organizacijoms, kurios dirbs NDS. 
 

Kà daryti, jei negaliu dalyvauti suplanuotame mokyme? 
Kiek įmanoma greičiau rezervavimą atšaukite (ne vėliau nei iki 13:00 val. likus dienai iki mokymo). Už neatšauktą 
rezervavimą imama SEK 500 bauda nuo kiekvieno asmens. 
 

Ar man reikalingas mokymas, jei dirbsiu neilgai trunkantá darbà? 
Taip, jei dirbate trumpiau nei penkias pilnas darbo dienas per mėnesį, jums vis tiek reikės pereiti BAZINĮ mokymą (įvadinį 
filmą apie BLC ir Karališkąjį Stokholmo jūrų uostą). Jūsų registracija BLC susiejama su ID06 ir saugos instruktažu. 
 

Kokia informacija pateikiama vietiniuose nameliuose? 
Jei reikalingi monitoriai, užpildykite statybų aikštelės informacijos sutarties („Construction site information agreement“) 
formą, kurią rasite svetainės dalyje „Communication“ -> „Forms“ (Komunikacija -> Formos). Forma pasirašoma ir 
išsiunčiama BLC, kuri sumontuos reikalingus monitorius. Ekrane bus rodoma įvairi informacija, įskaitant informaciją apie 
Karališkąjį Stokholmo jūrų uostą, Statybų konsolidavimo centrą, įvykių statybų zonoje, saugos informaciją, naujienas, orų 
prognozę ir pan.
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Pristatymo laikas – kaip ir kada 
 
 

Medþiagos statybø aikðtelëje 
Valstybinėje žemėje, t. y., už zonos ribų, statybinių ir kitokių 
medžiagų laikyti negalima. Taip siekiama išvengti nuostolių, 
pagerinti prieinamumą, darbo aplinką ir pan. 

 

Medþiagø pristatymas á statybø aikðtelæ  
Kad būtų galima užtikrinti patikimą ir tikslų pristatymą, 
pristatymus reikia rezervuoti mūsų transporto rezervavimo 
sistemoje likus bent 4 dienoms iki pristatymo. 
Laiko kontrolës kodai ir áëjimas 
Savo pristatymui gausite priskirtą laiko kontrolės (rezervavimo) kodą. Jis 
galios apibrėžtą laikotarpį ir tiems vartams, patekimą ir išvažiavimą pro 
kuriuos rezervuojate. 
Kodas turi būti panaudotas patekimui ir išvažiavimu iš zonos per 
numatytą laikotarpį. Važiuoti pro vartus be kodo (sekti iš paskos) 
draudžiama. Už tai organizacija, atsakanti už užsakymą, gaus baudą. 

Tiesioginis statybiniø medþiagø pristatymas 
Medžiagos, kurių yra daugiau nei 6 europadėklai arba 6 kubiniai 
metrai, gali būti pristatomos į statybų aikštelę „tiesioginio pristatymo“ 
būdu. Medžiagas galima sandėliuoti, net jei yra leidžiamas tiesioginis 
pristatymas. 

Jungtinis statybiniø medþiagø paskirstymas 
Jei medžiagų yra mažiau nei 6 europadėklai arba 6 kubiniai metrai, jas turi bendrai paskirstyti BLC. Bendras 
paskirstymas reiškia, kad medžiagos perkeliamos į fiksuoto maršruto automobilį ir siunčiamos kartu su kitomis 
medžiagomis, taip siekiant sumažinti transporto apkrovas statybų aikštelėje. Bendrasis paskirstymas vykdomas 
tokiu metu: 

• medžiagos, kurios į BLC pristatomos iki 12:00 val. 0 dieną, į statybų aikštelę pristatomos fiksuoto maršruto 
automobiliu 09:00 val. 1 dieną. 

• medžiagos, kurios į BLC pristatomos nuo 12:00 iki 16:30 val. 0 dieną, į statybų aikštelę 
pristatomos fiksuoto maršruto automobiliu 13:00 val. 1 dieną. 

 

Medþiagø pristatymas ir iðveþimas ið sandëlio per BLC 
Medžiagos sandėliuojamos ir partijomis, ir atskirais vienetais. Pirmąsias 14 kalendorinių dienų medžiagos 
sandėliuojamos nemokamai. Pradedant nuo 15-os dienos imamas sandėliavimo mokestis. Išvežimai iš saugyklos, 
t. y., išėmimas iš sistemos, užsakomas per BLC. Išėmimas vykdomas tokiu metu: 

• medžiagos, kurių išėmimas iš BLC užsakomas iki 10:00 val. 0 dieną, į statybų aikštelę išsiunčiamos fiksuoto 
maršruto automobiliu 09:00 val. 1 dieną. 

• medžiagos, kurių išėmimas iš BLC užsakomas vėliau nei 10:00 val. 0 dieną, į statybų aikštelę išsiunčiamos fiksuoto 
maršruto automobiliu 13:00 val. 1 dieną.
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BLC tvarkomos medžiagos 
 

Kaip transporto priemonės patenka į darbo aikštelę? 
Kad būtų galima pristatyti medžiagas į statybų aikštelę, reikia rezervuoti laiką (gauti laiko kodą). Tai atlieka įgaliotasis 
jūsų įmonės personalas per elektroninę rezervavimo grafiko sistemą, prie jos galima prieiti spaudžiant mygtuką  
svetainės dešiniajame kampe. Jūsų rezervacija išsiunčiama BLC eismo koordinatoriui, kuris ją patvirtina. Koordinatorius 
valdo visą eismą į zoną ir iš jos. Kiekvienam pristatymui / patekimui į statybų aikštelę imamas koordinavimo / palydos 
mokestis. Tai galioja visam įvažiuojančiam transportui, darbiniams ir privatiems automobiliams bei vežėjų transporto 
priemonėms. Vartus prižiūri BLC ir į darbų zoną įleidžia tik tas motorizuotas transporto priemones, kurioms yra 
rezervuotas laikas. Jūsų laikas turi būti rezervuojamas likus mažiausiai 4 dienoms iki pristatymo į statybų aikštelę / BLC. 

Kaip vyksta pristatymai į mano statybų aikštelę? 
Nuo to, ar jūsų medžiagos bus pristatomos tiesiogiai, ar paskirstomos bendrai, ar reikės pristatymo pagal konkrečius 
poreikius, priklauso nuo medžiagų apimties. Informacijos apie tai, kai bus tvarkomos jūsų medžiagos, ieškokite skyriuose 
„A. Tiesioginis pristatymas“, „B. Bendrasis paskirstymas“ ir „C. Pristatymas pagal poreikį su trumpalaikiu sandėliavimu“. 
Nuorodinį sąrašą taip pat rasite svetainėje .www.ndslogistik.se/sv/kommunikation 

 
 

 

A. Tiesioginis pristatymas  
Paprastai tiesiogiai pristatomos didelių 
gabaritų medžiagos ir didelės jų partijos. 
Be tarpinio iškrovimo galima tiesiogiai 
pristatyti siuntas, kurių apimtis viršija 6 
europadėklus ir / arba 6 kubinius metrus. 
Karališkajame Stokholmo jūrų uoste 
galioje aplinkosaugos zonos taisyklės, 
apimančios aplinkosaugos standartus 
transporto priemonėms. Tiesioginį 
pristatymą reikia rezervuoti ne vėliau nei 
likus keturioms dienoms iki pristatymo. 

B. Bendrasis paskirstymas 
Mažesnės nei 6 europadėklų ir / 
arba 6 kubinių metrų siuntos 
bendrai paskirstomos BLC. Prekės 
turi būti pažymėtos jūsų kliento 
numeriu (B numeriu), kad BLC 
galėtu jas tvarkingai ir laiku 
pristatyti. Medžiagų, kurios 
paskirstomos bendrai arba 
perkeliamos į trumpalaikio 
sandėliavimo vietą,apžvalgą rasite 
medžiagų sąraše svetainėje 

C. Pristatymas pagal poreikį su 
trumpalaikiu sandėliavimu 
Medžiagos, kurių norite turėti, kad 
galėtumėte iškart panaudoti konkrečiu 
statybų etapu arba atliekant konkrečią 
operaciją, saugomos apskaitomos pagal 
vienetus. Taip medžiagas galima pristatyti 
jums tinkamu laiku ir tinkamą jų kiekį. 
Užsakymus galima pateikti per „Material 
orders“ (Medžiagų užsakymą) dešiniajame 
kampe svetainėje .www.ndslogistik.se 
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Kaip rezervuoti laiką pristatymams BLC ir ar tai kainuoja? 
Turėsite rezervuoti laiką iškrauti prekes BLC, bet už transportavimą jas BLC zonoje mokestis 
už rezervuotą laiką neimamas. 

 

Kas nutiks, jei praleisiu savo rezervuotą laiką? 
Jei praleidote savo rezervuotą laiką, reikės rezervuoti naują laiką. Gali būti, kad laisvą laiką 
galėsime pasiūlyti iš karto, arba gali reikėti palaukti. 

 

Kaip dėl patekimo į statybų aikštelę be laiko rezervavimo? 
Jei įvažiuoja transporto priemonė, kurios įvažiavimui laikas nebuvo iš anksto rezervuotas, 
imamas mokestis. Taikomus mokesčius už netinkamą įvažiavimą rasite kainoraštyje 
svetainėje .www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser 

 

Ar galiu rezervuoti laiką keliems pristatymams? 
Taip, pavyzdžiui, jei liejate cementines formas, galite vienai laiko rezervacijai priskirti 10 
cementvežių. Už kiekvieną įvažiuojantį automobilį imamas mokestis pagal laiko rezervaciją. 
Reikės mokėti tik už tuos automobilius, kurie tikrai įvažiavo. 

 

Ar galiu į darbo aikštelę įvažiuoti darbiniu ar asmeniniu automobiliu? 
Taip, galite įvažiuoti ir išsikrauti, tačiau turėsite BLC prieš tai paskambinti ir nurodyti automobilio 
registracijos numerį bei rezervuoti laiką. Jei registracijos numeris nenurodomas, gali tekti 
sumokėti baudą už stovėjimą. 

 

Po įvažiavimo mokamas palydos mokestis. Rezervuodami nurodykite, ar išsikrausite garaže, ar 
kieme, ar gatvėje. 

Išsikrauti ir išvažiuoti iš zonos arba pastatyti automobilį garaže turėsite 30 minučių. Atkreipkite dėmesį, kad 
viešosiose vietose gatvėse statyti automobilius yra draudžiama. 
 

Ar trumpalaikis sandėliavimas BLC yra mokamas? 
Ne, pirmąsias 14 kalendorinių dienų, pradedant nuo tos dienos, kai prekės pristatomos į BLC, trumpalaikis jų 
sandėliavimas BLC yra nemokamas. Taikomus mokesčius sandėliavimą pradedant nuo 15-os dienos rasite kainoraštyje 
svetainėje .www.ndslogistik.se/sv/fakta-och-priser 
 

Ar ilgalaikis sandėliavimas BLC yra mokamas? 
Taip. Kainas rasite kainoraštyje. Dėl daugiau informacijos susisiekite su BLC. 
 

Ar galiu krauti medžiagas gatvėje? 
Ne. Kad būtų galima užtikrinti patogų privažiavimą ir saugią darbo aplinką, medžiagų gatvėje laikyti negalima. 
Iškrautas medžiagas per 2 valandas reikia perkelti į darbo vietą. 
 

Jei norite medžiagas laikyti statybų aikštelėje, tai turi būti atliekama darbo vietoje, pvz., garažuose, ant grindų ar kieme. 
 

Kas atsako už ilgalaikio ir trumpalaikio sandėliavimo prekes sandėliavimo metu? 
BLC atlieka vaizdinį prekių, pristatytų sandėliuoti ar bendrai paskirstyti BLC, patikrinimą. BLC atsako už prekes iki tol, 
kol jos yra pristatomos į statybų aikštelę ir pristatymas yra patvirtinamas. BLC dokumentuos bet kokius pažeidimus, jei jų 
būtų, ir iškart informuos klientą. Nepaisant to, prekės sandėliavimo laikotarpiu priklauso klientui, todėl pastarasis turi 
pasirūpinti jų draudimu nuo gaisro, vagystės, potvynių ir pan. 
 

 Ar galiu kreiptis pagalbos á BLC dël padidëjusiø gaunamø medþiagø apimèiø patikrinimø? 
Taip, jei reikalinga pagalba su detaliu gaunamų medžiagų patikrinimu, BLC gali sutikrinti jūsų pristatymus pagal 
važtaraščius (pakuočių sąrašus). BLC nuskaitys ir išsiųs važtaraštį su informacija apie padalintas siuntas atsakingam 
jūsų įmonės asmeniui. 
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Įprastai gaunamos medžiagos palyginamos pagal pristatymo važtaraščius, užtikrinama, 
kad buvo pristatytas teisingas kiekis padėklų / pakuočių ir kad prekės yra nepažeistos. 
Jei norite siuntą saugykloje registruoti vienetų lygiu, susisiekite su BLC prieš prekių 
gavimą. 

 

Kà daryti, jei mano medþiagos yra paþeistos? 
Dokumentuokite pažeidimus nuotraukomis ir susisiekite tiesiogiai su BLC. Jūs privalėsite 
rezervuoti grąžinimo transportą, bet BLC pasirūpins saugykla ir krovimu, kai medžiagas 
reikės grąžinti. Dėl daugiau informacijos susisiekite su BLC. 

 

Ar galiu kreiptis pagalbos dël medþiagø iðkrovimo, këlimo ir perneðimo? 
Taip, galima rezervuoti pagalbą iškrauti prekes iš automobilio, pakelti medžiagas į 
reikalingą aukštą, padėti pernešti prekes ir pan., Tai galima padaryti arba rezervuojant 
laiką, arba tiesiogiai rezervuojant BLC. 

 

Ar á statybø aikðtelæ atsiunèiamas paðtas ir brëþiniai?  
BLC gali pristatyti paštą ir brėžinius tiesiai į atitinkamą statybų aikštelę. Už tai imamas 
pašto pristatymo mokestis, žr. kainoraštį.  
 
Centrinis pašto gavimo adresas yra: 
Bygglogistikcenter Norra Djurgårdsstaden, Gasverksvägen 51B, 115 42 Stockholm 
(Stokholmas) 

 

Pažymėkite savo siuntas: 
• savo BLC kliento numeriu (B numeriu), nes tai 

yra jūsų unikalus statybų aikštelės odas 
• nurodykite įmonės pavadinimą 
• nurodykite statybų aikštelę ir, jei galima, sekciją / pastatą 
• nurodykite asmens vardą ir telefono numerį 

Atliekos ir sanitarija 
 

Kaip mano statybų aikštelėje tvarkomos atliekos? 
Atliekų tvarkymo poreikis projektui nustatomas pradinio susirinkimo metu. Dėl pradinio susirinkimo ir informacijos 
susisiekite su BLC. Atliekas centralizuotai tvarko BLC. Mažesnės dėžės perdirbamoms statybinėms atliekoms statomos 
už statybų aikštelės ribų. Taip pat galima rūšiuoti atliekas kiekviename aukšte. Dėl daugiau informacijos susisiekite su 
BLC. 

 

Kaip prižiūrimi valstybinėje žemėje esantys keliai vasarą ir žiemą? 
BLC rūpinasi kelių priežiūra vasarą ir žiemą, t. y., žiemą valo sniegą ir ledą, o vasarą šluoja smėlį ir dulkes. Visi kaštai 
paskirstomi tarp visų zonoje dirbančių klientų pagal iš anksto nustatytą paskirstymo formulę. Dėl papildomo valymo 
susisiekite su BLC. 

 

Norėčiau, kad būtų nuvalytas įvažiavimas į gyvenamąjį pastatą, ar tai įmanoma? 
Taip, tai yra įmanoma. Dėl daugiau informacijos susisiekite su BLC. 

 

Kada išvežamos atliekos? 
Atliekos iš 3 kubinių metrų konteinerių išvežamos pagal poreikį. Po 
skambučio dėl atliekų išvežimo jos bus išvežtos ne vėliau nei per dvi 
valandas. 
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Statybø aikðtelë 
 

Kokių apsauginių priemonių reikia būnant statybų aikštelėje? 
Siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką, visi asmenys statybų aikštelėje privalo dėvėti: 

• šalmą. 
• apsaugines liemenes ar panašius apsauginius drabužius. 
• apsauginius batus su kaustytomis metalu nosimis ir apsauga nuo prasiskverbimo / pradūrimo. 

Darbai, kuriems reikalingos papildomos apsaugos priemonės, išvardintos darbų saugos plane. 
 

Ar darbų aikštelė bus aptverta ir turės vartus? 
Taip, patekimas į darbų aikštelę kontroliuojamas per ID06 sistemą. 

 

Kas atsako už vartų kontrolę? 
Vartai yra automatiniai, juos kontroliuoja ir prižiūri BLC. 

 

Kaip tvarkomasi su pristatymais ir darbu ne darbo metu? 
Įprasta prieiga prie darbų zonos per kryžminę užtvarą:  
nuo pirmadienio iki penktadienio 05:00-20:00 val. 
Įprasta prieiga prie pristatymų zonos:  
nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 06:00–18:00 val., penktadienį 06:00 – 16:30 val.  
Dėl prieigos kitu metu ir švenčių dienomis susisiekite su BLC. 
 
Kokiu greičiu galima važiuoti statybų aikštelėje? 
Siekiant užtikrinti saugumą, nustatytas greičio apribojimas. Jis sudaro 20 km/val. 
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Kaip prieiti prie zonų su vartais?  

Į zoną galėsite patekti po BLC surengto mokymo, saugos instruktažo ir jūsų 
ID06 kortelės registravimo. Kai dalyvaujate BLC mokyme, jūsų ID06 kortelė 
yra registruojama. Jei tuo metu, kai jums reikia registracijos, mokymai nėra 
rengiami, galite gauti laikiną registraciją, kuri galios 4 savaites. Per šias 
keturias savaites turite praeiti mokymą nuolatinei registracijai gauti. 
 
Kas pavaizduota darbų vietos išdėstymo plane (APD)? 
APD plane išvardinti statybų vykdytojai, pakrovimo ir iškrovimo zonos, 
kranų buvimo vietos, uždarytos gatvės, atliekų surinkimo vietos ir pagalbinė 
infrastruktūra. 
 
Kaip darbų zonoje pasistatyti automobilį? 
Jei yra Stokholmo miesto įrengta stovėjimo aikštelė, mokamas stovėjimo 
mokestis ją administruojančiai įmonei. Jei norite statyti automobilį garaže 
arba sutartoje vietoje, susisiekite su BLC. Įvažiavimo mokestis yra toks pats 
kaip ir įprasto laiko rezervavimo mokestis, taikomas aptarnaujančioms 
transporto priemonėms.  
Viešosiose stovėjimo aikštelėse Karališkajame Stokholmo jūrų uoste vietos 
automobiliams trūksta. Projekte plėtros etape nėra numatyta įrengti naujų 
stovėjimo vietų. Leidžiama automobilius statyti objekte, pvz., garaže. Mieste 
skatinama naudotis viešuoju transportu, tokiu kaip autobusas Nr. 55 ir metro į 
Ropsteną. 
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Ar darbų zonoje automobilių stovėjimą prižiūrės miesto savivaldybė?  
Taip, stovėjimo aikštelės yra nuolat stebimos ir be BLC leidimo jose negali būti statomi automobiliai ar 
kitos transporto priemonės. 
Tai prižiūri išorinė stovėjimo aikštelę aptarnaujanti įmonė. 
 

Kur yra laukimo vieta sunkvežimiams, kurie į statybų aikštelę atvažiuoja per anksti? 
Jei siuntos pristatomos į Stokholmą naktį ar likus daugiau nei 3 valandoms prieš rezervuotą laiką, siuntos 
nukreipiamos į Stokholmo pietinę arba šiaurinę dalį. Dėl daugiau informacijos susisiekite su BLC. 
Statyti automobilių ant šaligatvių ir dviračių takų negalima. 

 
Kaip darbų zonoje koordinuojami darbai su kranais? 
Prieš iškeliant bokštinius kranus ir mobiliuosius kranus būtina gauti leidimą iš BLC. Kranus koordinuoja 
zonos logistikos koordinatorius (etappsamordnar). Rangovo atsakingasis asmuo paraiškoje nurodo 
konkretaus krano duomenis. Iškelta konstrukcija yra pažymima kranų koordinavimo plane, nurodant 
numatomą eksploatavimo laikotarpį. Iškėlimą ir leidimo gavimą turi apmokėti paraiškos teikėjas. 
 
Ar statybų aikštelėje galima naudoti transporto priemonių sąstatais, viršijančiais 12 m ilgį? 
Ne, dėl gatvių ypatumų ir saugos maksimalus ilgis, kurio gali būti transporto priemonės, be papildomų 
leidimų yra 12 metrų. 
Sąstatams, kurie yra ilgesni nei 12 metrų arba kartu sveria daugiau nei 51,4 tonos (BK2), reikia gauti 
leidimą ir jiems leidžiama judėti tik nurodytomis gatvėmis. Leidimus galima gauti iš BLC. 
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Kokios yra BLC darbo valandos ir kur jis yra? 
Darbo valandos darbo savaitės dienomis:  
nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 06:00–18:00 val., 
penktadienį 06:00–16:30 val. 
 
 
Gasverksvägen 51B  
115 42 Stockholm (Stokholmas) 
 
Koordinatės: 
WGS 84 (platuma, ilguma): 
N 59° 21.534’, E 18° 6.072’ 
WGS 84 dešimtainės koordinatės (platuma, ilguma):  
59.35891, 18.10120 
RT90: 
6584269, 1630574 
SWEREF99 TM:  
6584124, 676272 
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Jei turite klausimø, susijusiø su statybø logistika, susisiekite su mumis: 
 

 
Bygglogistikcenter, BLC, Norra Djurgårdsstaden 
Eismo koordinatorius / komutatorius ................................................................. +46 8-122 130 00 
El. paštas ................................................................................................................... blc@ndslogistik.se 

 

Pranešimas apie klaidas ir atsiliepimai 
www.ndslogistik.se .................................................................................... 

... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ndslogistik.se 
www.stockholm.se/norradjurgardsstaden 

 
 
 
 
 
 

Bendradarbiaujant su 
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