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Detta faktablad omfattar tjänster med kostnadsfördelning för de 

tjänster som levereras genom BLC. Gäller kundavtal tecknade 

fr.o.m. 2022-01-01. 

Tjänster 

Nedan beskrivs de tjänster som omfattas av BLC. Anslutningsavgiften 

för byggherren inkluderar tjänster enligt BH. Kostnader för entreprenör 

debiteras enligt E. 

Kostnadsfördelning Bygglogistikcenter NDS BH E Kommentar 

Anläggning med lager, terminalytor, platskontor m. m. X   

Beställarorganisation BLC samt BLC driftsorganisation X   

Kamera/videobevakning av BLC anläggning inkl. lager X   

Automatiserade körgrindar och rotationsgrindar X   

Leveransbokningssystem X   

Utbildning BLC logistiklösning, regelverk, leveransbokningssystem X   

ID06 System + registrering för access till byggområde X   
Utställning och service av automatiserade körgrindar och 
rotationsgrindar X   

Stängsel/inhägnad kring byggområdet X  

Vanliga byggstaket ingår. 
Tungavstängning samt bullerplank 
debiteras stadens projekt enligt prislista 

Belysningsmaster på arbetsområde  X  

Kamera/videobevakning på byggområde X   

Framkomlighet inkl. sommar- och vinterväghållning X  Avser allmän platsmark 

APD-plan övergripande per detaljplanområde X   

Bodinformation per detaljplan X   

Koordinering bygglogistiken för allmän platsmark X   

Säkerhetskontroll av ytor och stängsel runt området 1-2 ggr/v, 
rapportering sker i digitalt verktyg X   

Skalskydd och säkerhetsarbete t.ex. staketlagning, utsättning, 
hemtagning, flytt av skalskydd X   

Säkerhetskontroll av grindars funktion X   

Kontroll av arbetsområdets framkomlighet X   

Kransamordning X   

Medverkan på BAS-U-möten, skyddsronder X   

  

 
 

 

Tjänster och kostnadsfördelning inom BLC 
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Kostnadsfördelning Bygglogistikcenter NDS BH E Kommentar 

Informationsmaterial och utbildningsmaterial och hemsida X   

FOU verksamhet kopplad till bygglogistikcenter X   

Markupplåtelseavtal vid byggverksamhet inom detaljplan X   

Trängselavgift direkttransport X   

Expeditionsavgift, hanteringskostnad leverans via BLC X   

Lagring dag 0–12 ingår X   

Lagring fr.o.m. dag 13 debiteras enligt prislista  X Debiteras enligt gällande prislista 

Samlastning och leverans till byggområde med BLC slingbil X (X) 

Extern lossningsresurs krävs där enskilt gods 
väger mer än 1,5 ton eller där palldragare inte 
kan användas. Lossningsresurs tillhandahålls 
av E eller debiteras av BLC enligt gällande taxa 
till E. 

Bodsopor (hushållsavfall inom arbetsområdet)  X Debiteras enligt gällande taxa  

Avfallshantering  X Debiteras enligt gällande prislista 

 

Har du frågor kontakta:   Bygglogistikcenter, kundcenter tel. 08 -122 130 00   

 


