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Norra Djurgårdsstaden - Bygglogistikcenter Hjorthagen

NDS T-308 TRANSPORT LAGER OCH MASKINPOOL (TLM)
Á-PRISLISTA

Art. Nr Kod Text Enhet Á-pris

Leverantör NDS

Priser innefattar timlön, ackordsöverskott, semesterersättning, sociala 

kostnader, försäkringar, alla kostnader för arbetsledning, 

administration och vinst samt övrigt som uppenbart ingår enligt 

handlingarna samt vedertagna seder i branschen. Vid kreditering i á-

prislista föregås á-pris med minustecken. lgh

I samtliga poster för maskiner/fordon nedan ska förare/operatör vara 

inräknad i priset.

BAS-TJÄNSTER
TLM-A Samlastning och transport arbetsplats med slingbil

TLM-A

I samlastning och transport till arbetsplats ingår ordermottagning och 

registering, lastning, lossning, märkning, personal, maskinresurser, 

kontroll av skador m m enligt kravspecifikation handling 02.

TLM-A.1 Normalkolli (vikt 0-1 100 kg) st 0

TLM-A.2 Normalkolli större (vikt 1 101-2 200 kg) st 0

TLM-A.3 Expressleverans inom 3 timmar st 2 535

TLM-B Lagerhantering och transport

TLM-B

I lagerhantering ingår ordermottagning och registering, lastning, 

lossning (2 ggr), märkning, personal, maskinresurser, inlagring, uttag, 

kontroll av skador, transport till arbetsplats m m enligt 

kravspecifikation handling 02.

TLM-B.1 Normalkolli (vikt 0-1 100 kg) st 0

TLM-B.2 Normalkolli större (vikt 1 101-2 200 kg) st 0

TLM-B.3 Expressleverans inom 3 timmar st 2 535

TLM-C Specialkolli

TLM-C

I specialkolli ingår ordermottagning och registering, lastning, lossning, 

märkning, personal, maskinresurser, inlagring, uttag, kontroll av 

skador, transport till arbetsplats m m enligt kravspecifikation handling 

02.  Debitering sker per 10 min intervall. Ej hela timmar. (6 st = 1 tim)

TLM-C.1 Terminalarbetare st 76

TLM-C.2 Hjullastare typ Volvo L70H eller likv st 167

TLM-C.3 Teleskoplastare eller Lull 8 m lyfthöjd st 167

TLM-C.4 Truck för lyft > 1 100 kg st 88
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TLM-D Returtransporter arbetsplats till BLC

TLM-D

I retutransport ingår ordermottagning och registering, lastning, 

lossning, märkning, personal, maskinresurser, kontroll av skador m m 

enligt kravspecifikation handling 02.

TLM-D.1.a Normalkolli (vikt 0-1 100 kg) bomkörning st 1 521

TLM-D.1.b Normalkolli (vikt 0-1 100 kg) planerad st 354

TLM-D.2.a Normalkolli större (vikt 1 101-2 200 kg) bomkörning st 2 535

TLM-D.2.b Normalkolli större (vikt 1 101-2 200 kg) planerad st 507

TLM-D.3 Specialkolli ersätts under kod TLM-C st

TLM-E Renhållning (gator inom arbetsområdet)

TLM-E

Renhållning innefattar sommar- och vinterväghållning enligt 

kravspecifikation handling 02.

TLM-E.1 Hjullastare inkl aggregat för snöröjning gata tim 1 276

TLM-E.2 Lastbil 13-14 ton lastkapacitet tim 1 313

TLM-E.3 Lastbil med släp 32 ton lastkapacitet tim 1 871

TLM-E.4 Högtryckstvättande renhållningsfordon för sandsopning tim 1 391

TLM-E.5 Halkbekämpning manuellt entréer, gånggrindare etc [platser] ggr 363

TLM-E.6 Halkbekämpning med spridarbil och saltlösning (på rena isig körbana) ton 1 680

TLM-E.7

Dammbekämpning med spridarbil och dammbekämpningsmedel 

Dustex eller likvärdigt. ton 4 032

TLM-F Maskiner och personal BLC - grindar m m
Resurser för att flytta kör- och rotationsgrindar på körplåtar, 

transporter m m för skalskydd etc.

TLM-F.1 Hjullastare med gaffel, ramstyrd L70H eller likvärdig tim 998

TLM-F.2 Terminalarbetare/YA tim 456
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