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Logistiklösning Barkarbystaden 
 

 
 
 

En introduktion till Barkarbystadens logistiklösning som består av ett 

leveransplaneringssystem, en checkpoint och en sam- och omlastningsterminal. 
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1. Syfte 

Målsättningen är att logistiklösningen ska innebära flera positiva effekter för 

boende, näringsidkare och byggaktörer som är verksamma i Barkarbystaden, 

såsom: 

• en kraftig minskning av byggtrafik på allmän väg. 

• ökad trivsel för boende och näringsidkare. 

• god arbetsmiljö för byggaktörerna. 

• ökad leveransprecision och kortare byggtider. 

• minskat materialsvinn. 

 

 

 

2. Leveransplaneringssystemet 
 

Alla transporter (direktleveranser) till byggområdet ska bokas in i leverans-

planeringssystemet ProMate senast 24 timmar innan ankomst. Efter passage i 

Checkpoint kan transport via grindar fortsätta in i byggområdet och till rätt 

projekt och lossningsplats. Alla projekt ska ha en utsedd logistikansvarig. 

Checkpointpersonal har rätt att hålla kvar transporter i samråd med projektens 

logistikansvarige vid exempelvis blockeringar. 

 

Avvikelser 

Om transport INTE är inbokad i ProMate kontaktar checkpointoperatören 

projektets logistikansvarige och gör upp om lämplig leveranstid. Gäller även vid 

försening. Checkpointoperatör kan hålla kvar även förbokade transporter vid 

hög belastning. 

 

Mer information 

För mer information om ProMate se bifogad manual. För att logga in besök 

https://promate.se. 
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3. Checkpoint 
 

Alla transporter ska gå via Checkpoint. Även det som är aviserat och förbokat i 

ProMate. På Checkpoint träffar transportören kunnig personal och guidas 

därifrån till rätt projekt. Bland annat APD-planer, kaffe och toalett finns på 

Checkpoint.  

 

Öppettider 

Checkpoint är bemannad 6–18 helgfria vardagar. Leveranser helgtid och 

kvällstid utanför Checkpoints öppettider är möjliga enligt överenskommelse. 

 

Kontaktuppgifter 

Tel: 08-580 947 10.  

Mail: logistik.barkarbystaden@wiklunds.se. 

Adress: ??? 

Checkpoint Barkarbystaden kommer läggas upp som en position i Google Maps. 

 
 
 

 
 

Detta är en karta över Barkarbystaden etapp 3 och 4 med Checkpoints placering i nedre vänstra 
hörnet. De gröna vägarna är transportvägar. De blåa vägarna används av stadens markentreprenör. 

Det gråa partiet till vänster utgörs av Barkarbystaden etapp 1 och är inflyttat. 
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4. Sam- och omlastningsterminal (SOT) 
 

Transporter med lägre fyllnadsgrad än 75% får inte gå direkt till byggområdet. 

Transporter kan då gå till SOT för samlastning. När gods anländer SOT kvitteras 

det av rutinerad lagerpersonal. Gods registreras och fotograferas i ProMate och 

Wiklunds tar över ansvaret för leveransen. Mellanlagring erbjuds från start. 

 

Ledtider 

Gods som kommer innan kl 12 till SOT levereras senast kl 13 nästa arbetsdag. 

Gods som kommer efter kl 12 till SOT levereras senast kl 15 nästa arbetsdag. 

 

Priser 

Normalkolli upp till 1100 kg  118 kr/kolli 

Normalkolli större 1101–2200 kg 50 kr/kolli 

Specialkolli över 2200 kg 590 kr/h  

 

Märkning av gods till SOT: 
Wiklunds Åkeri AB 

[Projektets namn] 

Skällstavägen 9 

197 40 Bro 

[Godsmottagares namn och tel] 

 

 
 

Detta är en bild på Wiklunds anläggning i Bro (SOT).
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5. Undantag från SOT 
 

Detta är en lista på godstyper som alltid kan gå som direktleverans (via 

Checkpoint) oavsett fyllnadsgrad. Även Ahlsells transporter får gå direkt till 

byggområdet, men de måste då vara samlastade över 75% till hela byggområdet 

och inbokade i ProMate  

 

• Diffspärr 

• Geotextil  

• Armering 

• Betong 

• Bjälklag, håldäck, filigranbjälklag, skalväggar, 

• massivväggar, prefabricerade utfackningselement 

• Takstolar  

• Träd, buskar, gräs 

• Markbeläggning, asfalt, grus 

• Trappor 

• Balkonger 

• Ställningsmaterial och stämp 

• Pelare och balkar  

• Farligt gods (ADR) 

 
Om aktören ser behov av en direktleverans som ej står med på listan, kontakta platschef (kontaktuppgifter nedan).  
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6. Tilläggstjänster 
 

Detta är ett urval på de tilläggstjänster Wiklunds erbjuder. Kontakta oss så berättar 

vi mer. 

 

• Mellanlagring 

• Logistiksamordning på projekt 

• Samordnad lastnings- och lossningstjänst 

• Inbärning av material 

• Kranbilstransporter 

• Returtransporter 

• Avfallstransporter 

• Hållbarhetsredovisningar 

• Trafikvakt 

• Ytterligare tilläggstjänster om intresse finns 

 

 

 

 

 

7. Kontaktuppgifter 

 
Checkpoint 

Norrviksvägen XX 

08-580 947 10 

logistik.barkarbystaden@wiklunds.se 

 

 

Platschef Christian Wall 

076-143 77 51 

christian.wall@wiklunds.se 

 

 

Logistiksamordning (LOS) 

logistiksamordning@jarfalla.se 

 

 

Websida 

www.jarfalla.se/logistiklosning 
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