
BLC-ordlista 

Anslutningsavgift – Byggherren betalar 60 kr/kvm ljus BTA för att ansluta sig till BLC.  

APD-plan – Arbetsplatsdispositionsplan. 

Bastjänster – Bastjänster är de tjänster som man kostnadsfritt får använda då man är kund till BLC. 

Basutbildning – Personer som arbetar inom Norra Djurgårdsstaden kortare tid än 5 arbetsdagar ska 

gå Basutbildningen för att få tillträde regitrerat på sitt ID06. Basutbildning är ca 15 min. 

BLC - BLC är en förkorting av Bygglogistikcentrat i Norra Djurgårdsstaden. 

Direktleverans – Leveranser större än 5 EUR-pall får passera in direkt till arbetsplatsen. Dock ska 

slottid alltid bokas. 

Expertutbildning – Personer som kommer använda sig av IT-systemet Serviplan måste utöver 

Normalutbildningen även gå Expertutbildning, ca 1,5 h.  

Korttidslagring – När man är kund till BLC erbjuds man att kostnadsfritt lagra material på BLC i 14 

dagar. 

Kundregistrering – För att få tillgång till alla BLCs tjänster måste man, efter att anslutningsavgiften är 

betald, göra en Kundregistrering. Detta görs på BLCs platskontor eller via hemsida www.ndslogitik.se. 

Ljus BTA – Byggrätt ovan mark. 

Långtidslagring – Lagring i mer än 14 dagar kallas långtidslagring. Denna sker i Sätra eller Bro. Detta 

är en tillägstjänst. 

Normalutbildning – Personer som arbetar inom Norra Djurgårdsstaden mer än 5 arbetsdagar ska 

gå Normalutbildningen för att få tillträde registrerat på sitt ID06. Normalutbildningen är ca 1,5 h. 

Serviplan – IT-system där man kan se lagersaldo på BLC, boka slottider och beställa material från BLC. 

Slingbil – BLC kommer flera gånger om dagen att köra ut material med slingbilar från BLC till 

arbetsplatserna. I Serviplan beställer man vilket material man vill ha utkört. 

Slottid – Bokas senast 4 dagar innan transporten kommer för att få lossa gods på arbetsplatsen. En 

slottid är 2 h lång. Bokning sker hos trafiklotsen på BLC.  

Tilläggstjänster – Tilläggstjänster erbjuds då man är ansluten till BLC. Kontakta BLC för utbud och 

pris.  

Trafiklots – Trafiklotsen hjälper dig att se till att du får fram ditt material i rätt tid och till  

rätt plats. Du når trafiklotsen på telefonnummer: 010-214 77 70.  

  


