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Jord, grus- och krossprodukter
Bergkross

Stenmjöl 0/2 261

Stenmjöl 0/4 261

Stenmjöl 0/8 261

Bergkross 0/16 235

Bergkross 0/32 221

Bergkross 0/63 215

Bergkross 0/90 190

Förstärkningslager 0/150 176

Makadam

Makadam 4/8 321

Makadam 8/16 321

Makadam 16/32 276

Makadam 32/63 276

Skärv 90/150 276

Grus och sand

Puts och leksand 0/2 638

Gårdssingel 4/10 natur 638

Ärtsingel 8/16 natur 638

Jord
Anläggningsjord bför gräsmatta, ogödslad 363

Planteringsjord, ogödslad 525

Halkbekämpning
Halkstopp 537

Saltblandad sandningskross 537

Produkter efter säsong 

Hasselforsjordar
Vi kan leverera tipplass gällande de flesta Hasselforsjordar som finns i deras sortimentet för lösvikt. Fråga för prisuppgift. 



Leverans med lastbil
Material i lösvikt levereras med lastbil som tippar materialet rakt 
bakåt på avtalad plats där farbar väg finns. Priser per ton inklusive 
moms hittar du i denna prislista, till detta tillkommer transport- 
kostnaden vid leverans. För prisuppgift på material och transport 
ring kundcenter: 020- 456 000.

Bra att tänka på vid leverans med lastbil
För att leveransen ska gå smidigt finns det ett par saker du bör 
tänka på. Våra bilar kräver fri höjd 4,50 m och bredd 3,50 m samt 
fritt från hinder såsom grenar i allé eller annat som kan orsaka 
skador på bilen. Vintertid måste infarten och lossningsplatsen vara 
plogad och sandad. En lastbil lastar cirka 12 ton, ungefär 7-8 m³ 
beroende på material. Minsta mängd för leverans är 1 ton. 

Räkna ut materialåtgång  
Längden (m) x bredden (m) x djupet (m) = m³  
På vår hemsida finns ett enkelt verktyg för att beräkna åtgången  
av material. Länk till att beräkna Materialåtgång

Hämta med egen släpkärra
På flera av våra anläggningar kan du hämta material med släpkärra.  
Betalningen sker via Swish, anvisning finns skyltat på anläggningen 
och vi hjälper dig såklart att lasta.  

Pris per enaxlad släpkärra utan kåpa. 
Makadam, bergkross coh stenmjöl 700 SEK
Jord, sand och naturgrus 900 SEK

Hit är du välkommen att hämta med släp 
Arlanda, Rydbo, Toresta och Älvnäs.

Leverans i storsäck
En storsäck med valfritt material rymmer cirka 1 ton, pris från 1845 
SEK inklusive frakt och moms, i Stockholmsområdet. Storsäcken 
levereras med kranbil som kan lyfta in den 6 meter på tomten. 

Beställ via 020-456 000 eller via webbformuläret  
Leveransen sker inom 5 arbetsdagar från bekräftad beställning.

Pris per säck med leverans:
Bergkross, makadam och stenmjöl 1845 kr
Grus, sand och jord: 1920 kr
Täckbark: 2470 kr

Öppettider Kundcenter
Lågsäsong (Jan-mars, juli, nov-dec)
Måndag - Fredag: 05:45-16:15

Högsäsong (april-juni, aug-okt)
Måndag - Torsdag 05:45-17:15
Fredag och dag före röd dag 05:45-16:15
020-456 000 eller kundcenter@ncc.se

Villkor
Priserna avser SEK/ton och i mån av tillgång, fritt lastat på fordon.  
Samtliga priser i den här prislistan är inklusive moms samt natur-
grusskatt på de produkter där sand och grus ingår.  
Faktureringsavgift tillkommer med 50 SEK per faktura.  
ABM07 Ballast tillämpas. 

https://www.ncc.se/ballast/vara-produkter/rakna/
https://www.ncc.se/ballast/storsack/bestall-storsack-stockholm/


www.ncc.se/ballast

Våra anläggningar
Altuella öppettider för helgdagar samt  
sommaruppehåll hittar du på ncc.se/ballast.

Det är inte tillåtet att kliva ur bilen när du 
besöker oss för att hämta med släpkärra. 
Följ skyltning och stanna på anvisad plats. 

Arlanda
Måndag-torsdag 06:00-15:30.  
Fredag 06:00-13:00
Rast: 09:00-09:30 och 13:00-13:30
Ingen utlastning på raster.

Barkarby
Enbart leverans av tipplass.  
Ej möjligt att hämta med släpkärra.

Högmora 
Enbart leverans av tipplass.  
Ej möjligt att hämta med släpkärra.

Löt
Måndag-torsdag 06:00-15:30. 
Fredag 06:00-13:00
Rast: 10:00-10:30 och 13:00-13:30
Ingen utlastning på raster.

Rotebro
Enbart leverans av tipplass.  
Ej möjligt att hämta med släpkärra.

Rydbo
Måndag-torsdag 06:00-18:00. 
Fredag 06:00-13:00
Anläggningen har utlastning på raster.  

Toresta
Måndag-torsdag 06:00-15:30. 
Fredag 06:00-13:00
Rast: 09:00-09:30 och 13:00-13:30
Ingen utlastning på raster.

Vårby
Enbart leverans av tipplass.  
Ej möjligt att hämta med släpkärra.

Älvnäs
Måndag-torsdag 06:00-15:30.  
Fredag 06:00-13:00
Rast: 09:00-09:30 och 13:00-13:30
Ingen utlastning på raster.

Kundcecenter
Det är hit du vänder dig för beställning 
av leveranser med stenmaterial och jord 
eller för frågor gällande vägning och  
fakturering. 

Telefon: 020-456 000 eller  
kundcenter@ncc.se


