
Prislista
Region Nord

Pris- och sortimentlista, utg.1.
Gäller från den 1 april 2022.



SORTIMENT-/PRISLISTA

Innehållsförteckning .......................................................................2

Välkommen till Jehander .................................................................3

Bra att veta .....................................................................................3

Våra anläggningar i region Nord .....................................................4

NATURGRUS  .................................................................................5

Grusprodukter ................................................................................5

BERGKROSS PRODUKTER ..............................................................6

Tvättade produkter  ........................................................................7

Vinterprodukter ..............................................................................7

JORD PRODUKTER .........................................................................8

Barkmull och Täckbark ....................................................................9

Återvunna produkter ......................................................................9

Övriga jordprodukter ......................................................................9

Jehander CityMakadam  .................................................................10

ÖVRIGA PRODUKTER / TJÄNSTER ................................................11

Mottagning av schaktmassor ..........................................................11

Storsäck ..........................................................................................12

Släpvagnsförsäljning .......................................................................13



3.JEHANDER / PRISLISTA / ENTREPRENAD / REGION NORD 

BESTÄLL NU

BRA ATT VETA

• Om du är ny kund hos oss börjar du med att göra 
en kontoansökan. Klicka på länkarna för att göra din 
ansökan. För att handla hos oss på faktura behöver du 
ha ett konto.

• Kontoansökan:   Företag 
       Privatperson

• Vi har betalningsvillkor 10 dagar netto och 
faktureringsavgiften är 40 kr. Läs mer på vår hemsida 
om våra betalningsalternativ

• Samtliga priser är exklusive moms.

• De flesta väljer att få materialet levererat. Via vissa av 
våra anläggningar erbjuder vi även avhämtning med 
personbil och släpvagn till fastpris. Du väljer själv om 
du vill handla materialet i lösvikt eller i storsäck.

> Vet du redan vad du behöver och vill beställa?

Klicka här för offert

> Vill du komma i kontakt med oss på Jehander?

Klicka här för kontaktformulär

Du kan även nå oss på telefon eller email:  
Telefon: 026-400 56 50. 
E-post:  gavle@jehander.se

VÄLKOMMEN TILL JEHANDER

Hej, 

Jehander är sedan länge en av de ledande leverantörerna av 
sand-, grus-, berg- och jordprodukter inom det vi kallar region 
Nord, primärt kommunerna Gävle, Sandviken, Tierp och 
Älvkarleby. Vår ambition är att fortsätta utvecklas och att göra 
det genom att leverera produkter med hög och jämn kvalitet. 
Förutom det vill vi leverera förstklassig service samtidigt som 
det ska vara enkelt att handla av Jehander. 

Vårt jordsortiment
2022 har vi ett jordsortiment av riktigt hög kvalitet. Vi forsätter 
samarbetet med Econova med varumärket Weibulls.

Genom samarbetet kan vi erbjuda såväl högkvalitativa jordar 
producerade enligt riktlinjer i AMA och CityMakadam, så 
kallade kolmakadam. Hör av dig till oss så berättar vi mer. 

Prislistan är ett exempel på hur vi försökt att förenkla kontakten 
och underlätta för er.  

• Navigeringen i prislistan är enklare.
• Du kan snabbt och enkelt begära offert eller skicka en 

önskan om att bli kontaktad.

Hoppas du gillar vår nya prislista.

Vänliga Hälsningar

Stefan Gyllenskepp 
Försäljning region Nord

https://www.jehander.se/sv/bestalla
https://www.jehander.se/sv/kontoansokan-foretagskund
https://www.jehander.se/sv/kontoansokan-privatperson
https://www.jehander.se/sv/offertforfragan
https://www.jehander.se/sv/vi-kontaktar-dig
mailto:gavle%40jehander.se?subject=
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Kundtjänst för företagskunder

Telefon: 026-400 56 50
Öppettider: måndag – torsdag 07:00 –16:00,  

 fredagar 07:00 – 15:30.

Dag före röd dag stänger vi klockan 13:00.

Kundtjänst för privatkunder

Telefon: 026-400 56 53. 

För aktuella öppettider läs mer på vår hemsida.

jehander.se | e-post: gavle@jehander.se

Årsunda

Sälgsjön Skutskär

Stallmon

Strömsberg

VÅRA ANLÄGGNINGAR I REGION NORD

Skutskär – Bergkross 
81493, Skutskär. Öppet för utlastning måndag till 
torsdag klockan 06:30–15:20.

Stallmon  – Naturgrus 
81495, Älvkarleby. Öppet enligt överenskommelse.

Strömsberg – Bergkross 
Dorkarby 201, 815 96 Strömsbergsbruk. Öppet för 
utlastning måndag–fredag klockan 06:30–15:20.

Sälgsjön – Bergkross 
Skogmursvägen 99, 80591 Gävle. Mottagning 
av massor och försäljning av jord. Öppet för 
utlastning måndag–fredag klockan 06:00–15:50.

Årsunda – Naturgrus 
Färnebovägen 103, 81022 Årsunda.  
Öppet för utlastning måndag–torsdag klockan 
06:00–15:20, fredagar 06:00-13:00.

Under vinterperioden kan andra öppettider för Skutskär, 
Strömsberg och Årsunda komma att gälla

https://www.jehander.se/sv/bestalla
https://www.jehander.se/sv/Jehander-kundtjanst
https://www.jehander.se/sv/Jehander-kundtjanst
http://www,jehander.se
mailto:gavle%40jehander.se?subject=Jehander
https://www.jehander.se/sv/jehander-anlaggningar
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Varukod Varunamn Sortering mm. Sälgsjön Strömsberg Årsunda
Volym- 
vikt ca

112 Mursand 0/4 285:-/ton 201:-/ton 1,7

130 Grus 0/8 178:-/ton 164:-/ton 129:-/ton 1,6

131 Grus (Betonggrus) 0/8 152:-/ton 1,5

102 Grusfyllning Osorterad 91:-/ton 1,6

145 Singel/Makadam (Naturkross) 8/16 213:-/ton 1,6

153 Singel (Natur) 8/16 298:-/ton 209:-/ton 1,5

155 Singel (Natur) 16/32 175:-/ton 1,5

157 Sten 80/125, 125/250 80/250 595:-/ton 573:-/ton 1,5

Grusprodukter: Grusskatt tillkommer med 17kr/ton.

GRUSPRODUKTER

Grusprodukter är sten, singel, grus och and som 
tas direkt från rullstensåsar. Förenklat kan man 
säga att sand är benämningen på material mindre 
2mm. Grus är vanligtvis material upp till 8mm 
medan material över 8 mm vanligtvis benämns 
som Singel. 

Sand, grus och singel är vanligtvis siktad natursten 
med runda avslipade former i olika storlekar. När 
vi anger Singel/Makadam menar vi natursten som 
krossats ner från en större till en mindre fraktion. 
Det är alltså material med en blandning av 
avslipade former och mer kantiga krossytor.

https://www.jehander.se/sv/bestalla
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BERGKROSS PRODUKTER

> Produktionsanläggningar

Bergkrossprodukter är krossat material 
av berg eller sten som sedan siktas i olika 
fraktioner. Krossningen ger materialet en 
kantigare yta och rullar inte lika lätt som 
natursten. Det gör materialet stabilt och 
lämpar sig bra vid packning.

Våra bergkrossprodukter är uppdelade i tre olika 
sorteringsgrupper.

Stenmjöl är ett fint krossat material i storlekarna 
0/2-0/8 och innehåller nollfraktion (de allra 
minsta partiklarna). Det passar bra vid fogning, 
plattsättning, som avjämningslager eller för att få 
ett hårdpackat ytskikt.

Makadam är krossad sten som inte innehåller 
några nollfraktioner (de allra minsta partiklarna). 
Det används som kapillärbrytande skikt under till 
exempel betongplattor, ytskikt till garageuppfart, 
vid asfalttillverkning och som underlag till 
järnvägsspår. Den grova stenstorleken innebär att 
materialet inte suger åt sig vatten (till exempel 
från regn) i särskilt hög grad och blir därför inte 
så känsligt för frost och tjäle. 

Bergkross har en grövre fraktionsbredd än 
stenmjöl (med nollfraktion). Materialet blir stabilt 
efter packning och passar bra inom många 
användningsområden så som grundfyllning, 
förstärkning, bärlager och slitlager.

Varukod Varunamn Sortering mm. Sälgsjön Strömsberg Årsunda Skutskär*
Volym-
vikt ca

200 Stenmjöl 0/2 101:-/ton 101:-/ton 104:-/ton 1,4

201 Stenmjöl 0/4 129:-/ton 112:-/ton 112:-/ton 1,5

269 Stenmjöl (Betongballast) 0/6 178:-/ton 1,65

207 Stenmjöl 0/6 126:-/ton 1,65

203 Stenmjöl 0/8 123:-/ton 112:-/ton 112:-/ton 1,5

255 Bergkross (Skyddsfyllning) 0/12 105:-/ton 1,7

280 Bergkross 0/16 108:-/ton 123:-/ton 164:-/ton 120:-/ton 1,7

277 Slitlager 0/16 111:-/ton 1,7

281 Bergkross (Bärlager) 0/32 102:-/ton 114:-/ton 157:-/ton 115:-/ton 1,7

204 Bergkross 0/40 104:-/ton 1,7

282 Bergkross (Förstärkningslager) 0/63 104:-/ton 111:-/ton 153:-/ton 112:-/ton 1,7

284 Bergkross (Förstärkningslager) 0/90 102:-/ton 107:-/ton 107:-/ton 1,7

283 Bergkross 0/150 92:-/ton 99:-/ton 97:-/ton 1,7

289 Bergkross 0/300 90:-/ton 93:-/ton 1,7

222 Makadam 2/4 333:-/ton 271:-/ton 1,4

230 Makadam 2/6 235:-/ton 221:-/ton 1,4

223 Makadam 4/8 150:-/ton 161:-/ton 193:-/ton 1,4

227 Makadam 8/11 172:-/ton 168:-/ton 1,4

291 Makadam KKV 7 8/11 263:-/ton 1,5

228 Makadam 8/16 144:-/ton 152:-/ton 155:-/ton 1,4

292 Makadam KKV 7 11/16 246:-/ton 1,5

236 Makadam 16/32 133:-/ton 141:-/ton 140:-/ton 1,4

738 Makadam KL2 16/32 183:-/ton 1,4

238 Makadam 32/63 145:-/ton 149:-/ton 1,4

740 Makadam KL1 32/63 183:-/ton 1,4

245 Makadam 32/90 145:-/ton 1,4

247 Berg 80/150 141:-/ton 146:-/ton 146:-/ton 1,7

257 Berg 200/400 115:-/ton -

258 Berg 400/600 104:-/ton - 

263 Berg (Skut)  92:-/ton 90:-/ton - 

Dieselskatt ingår i priserna för Bergkrossprodukter
*Jehander rekommenderar kunder att inte använda produkter från Skutskär till byggnader utan att en bedömning gjorts gällande materialets bidrag till radonhalten och gammastrålningen inomhus. 

https://www.jehander.se/sv/bestalla
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TVÄTTADE PRODUKTER 

Tvättade produkter är material som inte innehåller 
de allra minsta partiklarna. Det gör att de inte 
packar sig och inte heller suger åt sig vatten 
(till exempel från regn) i särskilt hög grad, och 
därför inte blir så känslig för frost och tjäle. Dessa 
egenskaper gör dem även lämpliga för användning 
vid dränering och filterbäddar. Gungsand är en 
fallskyddssand som är anpassad för lekplatser. 
Gungsand EU-sand är en fallskyddssand anpassat 
för lekplatser. Singel 5/11 är ett klassiskt gårdsgrus. 

Varukod Varunamn Sortering mm. Sälgsjön Strömsberg Skutskär Volymvikt ca

719 Fairwaydress 0.1/2 Offereras vid förfrågan 1,4

707 Gångsingel 5/11 380:-/ton 1,4

716 Gungsand 1.0/5.0 457:-/ton 457:-/ton a 1,4

270 Drängrus, USGA 4/8 309:-/ton a 1,4

a) Beställningsvara      t) Tvättad Makadam kan tillverkas i Skutskär. Offereras vid förfrågan

VINTERPRODUKTER

Våra materialkombinationer av saltblandat bergkross 
och grus (tex den sk ”Jehanderblandningen”) 
används lämpligen på gångbanor, planer och 
vändplatser. Halkstopp utan salt används med 
fördel där man inte vill få in sand och salt, till 
exempel utanför butiker och gallerior. Säljs under 
vintersäsongen läs mer på vår hemsida. 

Varukod Varunamn
Sortering 

mm.
Sälgsjön Volymvikt ca

185 Halkstopp utan salt 2/6 268:-/ton 1,7

190 Jehanderblandning (2% salt)  253:-/ton 1,6

Dieselskatt ingår i priserna för Vinterprodukter

https://www.jehander.se/sv/bestalla
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Varukod Varunamn Gödseltyp Referens Sälgsjön Dragmossen
Volym-
vikt ca

427 300 Jehander Gräsjord A Ogödslad AMA 418:-/ton e 337:-/ton e 1,2

427 500 Jehander Trädgårdsjord A Ogödslad AMA 445:-/ton e 379:-/ton e 1,2

427 510 Jehander Trädgårdsjord A Naturgödslad AMA 466:-/ton ae 1,2

428 004 Jehander Mineraljord A Ogödslad AMA 369:-/ton e 1,2

427 515 Jehander Gräsjord B Ogödslad AMA 357:-/ton ae 1,2

427 516 Jehander Trädgårdsjord B Ogödslad AMA 399:-/ton ae 1,2

427 517 Jehander Mineraljord B Ogödslad AMA 389:-/ton ae 1,2

427 400 Jehander Rabattjord Ogödslad Weibulls 601:-/ton e 0,6

428 600 Jehander Rhododendronjord Mineralgödsel Weibulls 752:-/ton e 0,6

427 515 Jehander Gräsjord B/ Ängsjord Ogödslad AMA 357:-/ton ae 1,2

428 008 Bjälklagsjord Ogödslad Weibulls 1 467:-/ton ae 1.0

428 000 Urnjord Långtidsgödslad Weibulls 1 350:-/ton ae 0,5

428 400 Regnbäddssubstrat Ogödslad Weibulls 1 847:-/ton ae 0,9

a) Beställningsvara e) Produceras och säljs i samarbete med Econova/Weibulls

JORD PRODUKTER
> Produceras och säljs i samarbete med Econova / Weibulls 

Här finns de klassiska mineral-, gräs- och planteringsjordarna. A-jordar 
används vanligen vid normala förhållanden medan B-jordar normalt sett 
använd vid torrare förhållanden. 

Mineraljordar (Växtjord Mineral) är jordar med låg mullhalt – perfekta 
för att grunda med vid skapandet av växtbäddar. 

Gräsjordar (Växtjord Gräs) är stabila, mullrika och lätthanterliga 
jordblandningar. De används bland annat till nyanläggning och 
restaurering av gräsmatta. 

Trädgårdsjordar (Växtjord Plant) är de jordar som klassiskt ofta kallas 
planteringsjordar och är lucker och mullrika jordblandningar. Perfekt för 
plantering av perenner, buskar och träd som behöver en stadigare jord.  
Samtliga producerade enligt AMA. I sortimentet finns även flera andra  
jordtyper, såväl med som utan olika former av tillsatt näring/gödsel.

VÅRT 
JORDSORTIMENT

I region Norr (Gävle med omnejd), 
har Jehander ett samarbete med 
Econova / Weibulls kring försäljning och 
produktion av högkvalitativa jordar och  
så kallade kolmakadam. 

Genom detta samarbete kommer 
Jehander att leverera jord tillverkade enligt 
rekommendationer ur AMA Anläggning 
och enligt Stockholm stads föreskrifter. 
Dessa ramverk ger Jehander optimala 
förutsättningar att leverera jord och 
kolmakadam med en hög och jämn kvalitet.

https://www.jehander.se/sv/bestalla
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Varukod Varunamn Sortering mm. Ref Sälgsjön Dragmossen
Volym-
vikt ca

427 600 Barkmull  Weibulls   454:-/ton ae 0,65

408 Täckbark 10-40 mm 10/40 Weibulls 814:-/ton e 751:-/ton ae 0,45

427 820 Täckbark 20-80 mm 20/40 Weibulls   1271:-/ton ae 0,4

a) Beställningsvara      e) Produceras och säljs i samarbete med Econova/Weibulls

BARKMULL OCH TÄCKBARK

Barkmull är en finfördelad bark som legat några år 
och redan förmultnat en hel del. Täckbark är helt 
oförmultnad, grovt hackad bark av träd. 

Varukod Varunamn Sortering mm. Ref Sälgsjön Volymvikt ca

402 Anläggningsjord Jehander 242:-/ton 1,3

404 Planteringsjord Jehander 363:-/ton 1,2

410 Golfjord 60/40 (sand/torv) 0/4 Jehander 326:-/ton

1052 Morän harpad 0/200 Jehander 78:-/ton 1,9

1051 Morän grovsort 0/500 Jehander 62:-/ton 1,9

ÖVRIGA JORDPRODUKTER

En del av vårt jordsortiment som kompletterar 
övriga jordprodukter.

ÅTERVUNNA PRODUKTER

Vi anser att det är viktigt att ta ansvar för att hushålla med 
jordens resurser. Därför arbetar vi bland annat kontinuerligt 
med att skapa olika typer av ÅV-produkter. Det är produkter 
som skapats genom att vi återvinner de bästa delarna av 
inkommande massor. Våra ÅV-jordar är riktigt bra basjordar 
som fungerar utmärkt som utfyllnad eller underlag i 
uppbyggandet av en växtbädd

Varukod Varunamn Sortering mm. Sälgsjön Volymvikt ca

109 Samkross, ÅV 0/150 84:-/ton 1,7

628 Jeh fyllnadsjord ÅV 0/50 105:-/ton 1,4

107 Schaktmassor, osort. ÅV Osorterad 44:-/ton 1,7

1055 Schaktmassor, harpad ÅV 0/200 73:-/ton 1,7

https://www.jehander.se/sv/bestalla
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JEHANDER CITYMAKADAM 

Jehander CityMakadam är ett sk kolmakadam och enkelt 
förklarat är kolmakadam en blandning av makadam, 
kompost och biokol. Utseendemässigt liknar produkten 
makadam mer än vad den liknar en klassisk jord. 

Kolmakadam är en jord för anläggning av växtbäddar 
och plantering av träd, buskar och perenner i stadsmiljö. 
Jehander CityMakadam i region Norr är tillverkade enligt 
Econova/Weibulls riktlinjer som i sin tur är baserade på 
Stockholm Stads växtbäddshandbok. 

Jehander Citymakadam ger en stabil yta som inte 
trycks ihop av fordon och gång/cykeltrafik samtidigt 
som rötterna ges bra med plats att utvecklas fritt. 
Dessutom har de god tålighet mot saltavrinning. Jorden 
är tillverkad av en kombination av makadam, organiskt 
material och biokol. Biokol har många goda funktioner 
bla genom att bevara fuktighet och som bärare av näring 
men fungerar även som reningsfilter för dagvatten.

Varukod Varunamn Gödseltyp Ref Sälgsjön
Volym-
vikt ca

428 021 Jehander CityMakadam 2/6 Biokol 7.5% + Kompost 7.5% Weibulls 751:-/ton ae 1,6

428 025 Jehander CityMakadam 4/8 Biokol 7.5% + Kompost 7.5% Weibulls 751:-/ton ae 1,6

428 043 Jehander CityMakadam 8/16 Biokol 7.5% + Kompost 7.5% Weibulls 751:-/ton ae 1,6

428 027 Jehander CityMakadam 16/32 Biokol 7.5% + Kompost 7.5% Weibulls 751:-/ton ae 1,6

428 024 Jehander CityMakadam 32/90 Biokol 7.5% + Kompost 7.5% Weibulls 751:-/ton ae 1,6

428 031 Jehander CityMakadam Extra Bio 2/6 Biokol 12.5% + Kompost 12.5% Weibulls 979:-/ton ae 1,6

428 035 Jehander CityMakadam Extra Bio 4/8 Biokol 12.5% + Kompost 12.5% Weibulls 979:-/ton ae 1,6

428 042 Jehander CityMakadam Extra Bio 8/16 Biokol 12.5% + Kompost 12.5% Weibulls 979:-/ton ae 1,6

428 037 Jehander CityMakadam Extra Bio 16/32 Biokol 12.5% + Kompost 12.5% Weibulls 979:-/ton ae 1,6

428 034 Jehander CityMakadam Extra Bio 32/90 Biokol 12.5% + Kompost 12.5% Weibulls 979:-/ton ae 1,6

a) Beställningsvara e) Produceras och säljs i samarbete med Econova/Weibulls

https://www.jehander.se/sv/bestalla
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ÖVRIGA PRODUKTER / TJÄNSTER

Generella mottagningskrav, Sälgsjön och Strömsberg:

• Mottagning av schaktmassor avser jord, sten och fyllning som är fria från 
föroreningar och som inte överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för KM 
(Sälgsjön) och MRR (Strömsberg). Vi förutsätter att schaktmassorna uppfyller 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenade mark i rapport 5976 enligt 
känslig markanvändning (KM) alternativt Mindre Ringa Risk (MRR).

• Tjärasfalt, asfalt, betong, tegel, plast, hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall och 
liknande mottages inte.

• Vid upptäckt av orena eller felaktiga massor debiteras kunden kostnader för 
provtagning, analys och bortforsling.

• Kontroll av mottagna massor sker kontinuerligt. Vid frågor kontakta kundtjänst, 
telefon 026-400 56 50. 

• Endast kontokunder är tillåtna att tippa massor och endast efter överenskommelse 
och godkända prover.

• Vid införsel av massor kontakta kundtjänst för blankett ”Införsel av schaktmassor”, 
telefon 026-400 56 50.

Mottagning av schaktmassor vid våra anläggningar 

Varukod Varunamn Sälgsjön Strömsberg Volymvikt ca

500 Schaktmassor torra 86:-/ton  86:-/ton  m 1,7

518 Lera/Blöta massor/Vegetation 144:-/ton  144:-/ton  m 1,4

508 Sten 55:-/ton  55:-/ton  m 1,7

530 Betong 55:-/ton  55:-/ton  m 1,7

m) I Strömsberg endast möjligt att ta emot massor klassade som MRR.

MOTTAGNING 
AV SCHAKTMASSOR

Jehander har bra möjligheter att ta emot såväl blöta som torra 
schaktmassor på många av våra täkter. Generellt gäller att 
massorna måste vara rena och fria från annat avfall. 

Mottagna massor bedöms normalt utifrån Naturvårdsverkets 
gränsvärde för känslig markanvändning - KM. Lokala 
specifikationer kan förekomma. Jehander genomför 
rutinmässig provtagning. Vid konstaterande av 
förorening förbehåller sig Jehander rätten att på kundens 
bekostnad ta extra prover och flytta materialet till annan 
mottagningsanläggning. 

Vid införsel av massor vänligen kontakta kundtjänst för 
införselblankett, telefon 026-400 56 50.

https://www.jehander.se/sv/bestalla
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STORSÄCK

Cirka 1 kubikmeter (beställningsvara)

Säckade produkter är ett alternativ som används av både 
företag och privatpersoner. Storsäcken rymmer cirka en 
kubikmeter (1 m3) och kan fyllas med grus, kross, singel, 
sand, jord mm. Om säcken innehåller sand, grus eller kross 
är vikten ca 1,5 ton. 

Om du önskar leverans kostar transport 612 SEK/säck. 
Leveranser längre bort än 35 km från anläggningen 
debiteras med 300 kronor per 10km. Förbeställda och EJ 
avhämtade storsäckar debiteras till fullt pris.

Storsäckar levereras under 2022 på helgfria fasta dagar 
enligt nedan:

Fredagar: vecka 13-15, vecka 27-28 samt vecka 38, 40, 42 
Onsdagar & fredagar: vecka 16-26 samt vecka 29-36 

Vi behöver din beställning senast två dagar innan leverans. 
Samtliga priser angivna exklusive moms.

Varukod Varunamn Genomsnittsvikt [kg] Sälgsjön Transportkostnad 

824 Singel 1500 900:-/st a 612:-/säck

825 Grus 1500 900:-/st a 612:-/säck

850 Makadam 1500 900:-/st a 612:-/säck

851 Jord 1200 1060:-/st a 612:-/säck

a) Beställningsvara

Fördelar med storsäck:

• Säckarna ställs där du vill ha materialet, inom sex meter 
från kranbilen.

• Säckarna är lätta att hantera, tar lite plats och ger lägre 
hanterings kostnader. Genom att lyfta säckarna med kran 
får du dem precis dit du vill. Många moment kan undvikas 
och det är lättare att planera anläggningsjobbet.

• Materialspillet blir minimalt.

• Du kan vara säker på att varje säck innehåller 
en kubikmeter jord även om det regnar 
eftersom jorden håller sig torr och fin i säckarna.

• Om du behöver olika produkter kan de 
levereras i samma körning.

Storsäcks sortiment

• Stenmjöl 0/2, 0/4, 0/8

• Makadam 2/4, 2/6, 4/8, 8/11, 8/16 och 16/32 

• Bergkross 0/16 och 0/32 

• Mursand 0/4  
Grus 0/8  
Singel 5/11  
Tvättad Singel 8/16  
Singel/Makadam 8/16  
Fairwaydress 0,1/2  
Gungsand 1/5 

• Anläggningsjord  
Planteringsjord  
Täckbark 10/40

https://www.jehander.se/sv/bestalla
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SLÄPVAGNSFÖRSÄLJNING

På våra anläggningar Strömsberg, Årsunda och 
Skutskär erbjuder vi avhämtning med personbil 
och släpvagn till fastpris. Samtliga priser angivna 
exklusive moms.

Av säkerhetsskäl har anläggningen i Sälgsjön 
upphört med all försäljning av material lastat på 
släpvagn för personbil till privatkunder. Vi hänvisar 
istället våra kunder att beställa material i storsäck 
(cirka en kubikmeter) som levereras med kranbil, 
alternativt att beställa material i lösvikt (per ton) 
levererat med flakbil.

Varunamn Ca vikt Strömsberg Årsunda Skutskär*

Sten, Grus, Singel, Sand, Makadam och Bergkross 1500 kg 400:-/lass 400:-/lass 400:-/lass

*Jehander rekommenderar kunder att inte använda produkter från Skutskär till byggnader utan att  
en bedömning gjorts gällande materialets bidrag till radonhalten och gammastrålningen inomhus.

Tips & Tricks för säker transport

Klicka här för kontoansökan

> Vi lastar inte släpkärror med kåpa på. En 
släpvagn tar cirka 400 – 800 kg. Maxvikt står 
på registreringsbeviset för din bil/släpkärra.

https://www.jehander.se/sv/bestalla
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Lasta-dra/Lastsakring/
https://www.jehander.se/sv/kontoansokan-foretagskund
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PRISTILLÄGG

• Vid leverans tillkommer transportkostnad.

• Väntetid, om lossningen inte kunnat avslutas inom 10 minuter 
räknat från bilens ankomst till lossningsplatsen.

• Övertid, för leverans utanför leverantörens ordinarie arbetstid.

• Vid annan biltyp som på beställarens begäran används i stället för 
offererad biltyp.

• Nedsatt axel- eller boggitryck på transportvägar.

• Leverans av reducerat lass.

• Vintertillägg under tiden den 15 november–31 mars tillkommer 
vintertillägg med 5,00 kronor/ton

• Vid spridning tillkommer en kostnad på 10,00 kronor/ton.

• Gällande miljö- och täktavgift tillkommer med för närvarande 0,50 
kronor/ton.

• Grusskatt tillkommer med 17,00 kronor/ton för de produkter där 
naturgrus, det vill säga sand, grus, sten och block utgör råvara.

ALLMÄNNA LEVERANS BESTÄMMELSER

ABM 07 – BALLAST tillämpas med följande undantag:

• Dröjsmålsränta tillkommer med två procent per månad efter angivet 
förfallodatum på fakturan.

• Samtliga priser gäller fritt lastat vid respektive anläggning och i 
mån av tillgång på produkterna. Ta gärna kontakt med Jehanders 
kundtjänst för aktuell produkttillgång.

• Faktureringsavgift 40,00 kronor/faktura tillämpas. 

• Moms tillkommer på samtliga priser i denna prislista.

Produktionsanläggningarna omfattas av Nordcerts certifiering av 
produktionskontroll mot CE-märkning. Terminaler återförsäljer CE-märkta 
produkter. Certifikat samt CE-märkesinformation finns i förekommande 
fall att hämta på www.jehander.se, alternativt beställas via telefon 
026-400 56 50. För ABM 07 – BALLAST se www.jehander.se.

Notera att prislistan gäller med reservation för eventuella tryckfel.

Klicka här för offert Klicka här för kontaktformulär

https://www.jehander.se/sv/bestalla
https://www.jehander.se/sites/default/files/assets/document/abm07_ballast_juni_20102.pdf
https://www.jehander.se/sv/offertforfragan
https://www.jehander.se/sv/vi-kontaktar-dig
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Underrättelse med anledning av kriget i Ukraina och dess effekter

Bästa kund,

De senaste åren har erbjudit speciella utmaningar i form av såväl 
pandemi som risken för cementbrist i Sverige. Vi ser nu med sorg och 
bestörtning på den ryska invasionen i Ukraina, framför allt vad avser 
dess följder för civilbefolkningen, men även vad avser dess direkta 
eller indirekta effekter i form av exempelvis ekonomiska sanktioner 
och följderna därav i olika marknadssegment. 

Den senaste tidens oförutsedda händelseutveckling har väsentligt 
påverkat förutsättningarna för vår verksamhet i form av skenande 
kostnadsökningar och risk för störning i våra leveranskedjor, främst 
vad avser inköp av drivmedel, energi, slitagedelar, sprängmedel och 
transporttjänster.

Kriget, krissituationen i stort och den senaste tidens exceptionella 
kostnadsändringar för förnödenheter eller tjänster som är 
nödvändiga för vår verksamhet har resulterat i ett behov av 
omedelbara prisändringar enligt ABM 07 p. 28. Prisändring 
kommer att ske motsvarande den faktiska påverkan på våra 
nettoproduktions- och nettotransportkostnader av aktuella 
omständigheter, och utgå i form av två separata tilläggsposter. 

Tilläggen kommer att avse samtliga produkter och samtliga 
transporter. Tilläggen kommer ses över månatligen för att 
motsvara faktisk kostnadspåverkan från tid till annan. Vissa av de 
bakomliggande kostnadsökningarna förutses kvarstå under en längre 
tidsperiod framöver. För uppdaterade nivåer och annan information 
vänligen kontakta din lokala Jehander representant eller vår 
kundservice, http://www.jehander.se/sv/kontaktinformation

Med vänliga hälsningar,

Martin Allerby
Försäljningschef Jehander

Tillägg för ökade produktionskostnader per produktgrupp

• FM-tillägg Ton 1:    3,00 SEK/ton (ex. bergkross ≥ 0/90 samt sorterat/grus).

• FM-tillägg Ton 2:    5,00 SEK/ton (ex. bergkross ≤ 0/63, ballast (natur) till betong).

• FM-tillägg Ton 3:    7,00 SEK/ton (ex. stenmjöl, makadam och singelkross). 

• FM-tillägg Ton 4:    9,00 SEK/ton (ex. ballast (berg) till betong).

• FM-tillägg Ton 5:    5,00 SEK/ton (övriga produkter ex. jord, tvättat).

• FM-tillägg Ton 6:    3,00 SEK/ton (ex. schakt och annat mottaget material).

Transporttillägg för ökade drivmedelskostnader

• FM-tillägg km:        4,53 SEK/km

• Baseras på SÅ-Index (T08SÅ20MD; K92SÅ0900, diesel).
 Basmånad: december 2021.
 Justeras månadsvis.

https://www.jehander.se/sv/bestalla
http://www.jehander.se/sv/kontaktinformation
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