
Varukod
volymvikt ca

ton/m³

3001 1,6

3004 1,6

3010 1,6

3104 1,5

3110 1,5

3127 1,5

3153 1,5

3160 1,5

3020 1,7

3024 1,7

3026 1,7

3027 1,7

3029 1,7

3170 1,5

3161 1,5

3204 1,6

3222 1,5

3504

3402

3920 Swish betalning

3601

3620

Vi reserverar oss mot prisändring från leverantör kr/m²

3720 6,5

3721 Fiberduk 720m² 8,5

3712 Storsäck

Arbetschef: Mattias Ståhl Mail: Tfn. 010-458 15 84

Platskontor: Klinga Bergtäkt Mail: Tfn. 010-458 15 85

Mail: Tfn. 010-458 15 81

Miljö & täktavgift samt eventuell naturgrusskatt ingår i priset.

Öppettider: Måndag-Fredag 06.30-16.00

amanda.ferdinandsson@svevia.se

                 * Ej rabatterade produkter

0/8

8/16

MRR:                  

Mindre än ringa risk

0/16

N2

*110

mattias.stahl@svevia.se

klinga@svevia.se

Avlämningsblankett & 

provanalys skall mailas in till 

klinga@svevia.se för att 

godkännas innan avlämning av 

schakt-och asfaltsmassor

Leverans HLS

Varunamn

Klinga Bergtäkt - Norrköping
Prislista 2022

Gällande från: 2022-04-01

*4680

*500

*60

*60

97

85

135

*160

Lagstadgad merväresskatt tillkommer med 25%

Övrig information

Reservation för tillfällig bristsituation i angivna materialsortiment.

Bergkross

102

210

150

140

0/16

0/32

0/63

117

110

Makadam

Makadam

Makadam

Bergkross

Bergkross

125

Fraktion
Pris

kr/ton

130

130

Stenmjöl

0/4

0/8

125

0/2 130

Stenmjöl

Stenmjöl

2/5

4/8

8/16

16/32

32/63

Bergkross 0/90

0/150

Kontaktpersoner

*300

*400

*6120

*500

N3

kr/st

90/150

K1 32/63

Ej förorenade

*80

Betalning sker mot faktura 30 dagar

Bergkross

Makadam

Leveransvillkor enligt ABM 07-BALLAST

Makadam

Makadam

Fiberduk 720m²

Makadam

0/8 Naturgrus

8/16 Singel

Mottagningsavgift 

schaktmassor

Mottagningsavgift 

Asfalt

Jord siktad

0/16 Asfaltkross

Personbilssläp lastat

AL Amanda Ferdinandsson

www.svevia.se
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Ingående För prislistan/offerten gäller ABM 07, samt med branschspecifika tillägget ABM 07-Ballast mellan

dokument parterna. Se även vidare vidare under rubriken "Provning av material", enligt denna offert.

Vidare gäller även Leveransklausuler för byggbranschen 2008 för denna offert.

Rangordning av handlingar vid motstridiga upgifter

01 Denna prislista/offert

02 Ändringar och tillägg till ABM 07 och ABM 07-Ballast

03 AB 04

04 Erhållen förfrågan, i muntlig och/eller skriftlig form

Certifikat SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor

SS-EN 13450 Makadamballast för järnväg

SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

SS-EN 12620 Ballast för betong

Leverans- Leveransklausul för offerten: HLS Hämtat Lastat Säljaren

klausuler Mätning av uttagen kvantitet: Vägning av material sker med våg i lastmaskin, alternativt med bilvåg

Avropstider ● Vid beställning av kvantitet överstigande 500 ton för enskild fraktion

enligt bifogad offert gäller en avropstid om minst 5 arbetsdagar

● Vid beställning av kvantitet överstigande 1.000 ton för enskild fraktion

enligt bifogad offert gäller en avropstid om minst 8 arbetsdagar

● Vid beställning av kvantitet överstigande 5.000 ton för enskild fraktion

enligt enligt särskild överenskommelse mellan parterna

Provning av För provning av material med avseende på levererad kvalitet i förhållande till utställd kvalitet från

material säljaren gäller följande förtydligande till sista stycket under rubriken Mottagningskontroll enligt

ABM 07-Ballast:

● Provatgning för ekonomisk reglering mellan parterna skall utföras i samband med

leverans av aktuell produkt

● Prover skall tas ut vid aktuell lastningsplats i upplag, alternativt när materialet är

upplastad på transportfordon

● Om det vid leverans av stenmaterial skall utföras objektspecifik provtagning så

skall detta initieras av köparen, och då senast i samband med att leveranserna

påbörjas till aktuellt objekt som leverans avser

● Vid utebliven objektspecifik provtagning i samband med leveranser gäller resultat

från provtagning enligt provtagningsplan för certifierad produkt mellan parterna för

ekonomisk reglering, om inte annan skriftlig överenskommelse träffas mellan 

parterna

Objektspeci- Vi har också möjlighet att erbjuda objektspecifika offerter avseende produkter och priser.

fika offerter Objektspecifika offerter utformas normalt i enlighet med "Övriga villkor" som gäller för

denna prislista, samt med en giltighetstid om 2 månader från offertdatum.

Allmän För ytterligare information avseende ballastfrågor och offerter hänvisar vi tlll

information Svevia Ballast   010-458 15 85

www.svevia.se


