Prislista för Transporttjänster
Vid frågor, kontakta MediCarriers transportbokning via telefonnr 08-123 128 00 (knappval 1 + 1) eller
via mail transport.medicarrier@regionstockholm.se
Obs! På grund av omvärldsläget och därmed höga och varierande drivmedelspriser, så kan priserna
i detta dokument komma att justeras enligt Sveriges Åkeriföretags-Index.

Budtransporter
Budtransporter inom och utanför Regionen.
Vid transport utanför Stockholm eller utomlands med leverans nästkommande dag eller enligt
överenskommelse, inkom med underlag via vår hemsida för kostnadsförslag.
Tjänst

Information

Pris/Km - Dag

Pris/Km - OB

Ekonomi 8H

Hämtning under dagen och leverans innan
kl. 16:00. Bokas senast kl. 08:00 samma
dag.
Hämtning och leverans inom 4 timmar
från bokning.
Hämtning och leverans inom 2 timmar
från bokning.
Hämtning inom 30 minuter från bokning
och direkttransport till mottagare.

12,00 kr

–

21,00 kr

29,00 kr

30,00 kr

36,00 kr

42,00 kr

61,00 kr

Inställelse hos avsändare omedelbart. Max
12 minuter från bokning. Samtliga larm
utförs med blåljus och sirener. Kräver
läkare eller farmaceuts godkännande.
Inställelse hos avsändare eller mottagare
vid en bestämd tidpunkt (Tidstolerans plus
minus 10 min) och avser direkttransport
mellan avsändare och mottagare. Behöver
bokas minst en timme innan aktuell tid
som ska passas.

48,00 kr

66,00 kr

33,00 kr

38,00 kr

Schemalagt
bud

Inställelsetid hos godsavsändare eller
godsmottagare vid en bestämd tidpunkt är
+/- 10 min och avser direkttransport
mellan avsändare och mottagare.

26,00 kr

36,00 kr

Sverigebudet

Avser transporter från Regionen till övriga
Sverige. Hämtas inom 1 timme från
bokning. För transporter från övriga
Sverige till Regionen ska körning påbörjas
inom 1 timme från bokning.

29,00 kr

33,00 kr

Normal 4H
Snabb 2H
Express 30M
LARM

Tidspassning

Gäller fr.o.m. 2022-12-01 med förbehåll för eventuella ändringar

Pris/Stopp
Flerstopp

Avser hämtning/leverans på 1 ställe och
leverans till/från minst 5 stycken adresser.
Bokas senast kl. 10:00 för leverans innan
kl. 18:00.

226,00 kr

Pris/Timme - Dag

Pris/Timme - OB

687,00 kr

806,00 kr

Pris/Styck - Dag

Pris/Styck - OB

Timdebitering Uppdrag utförs enligt överenskommelse.
Tillägg
Bomkörning
(Per uppdrag)

Om vi inte kan hämta eller leverera gods
enligt beställt uppdrag så debiteras en
bomavgift.

288,00 kr

343,00 kr

Extrastopp
(Per stopp)

I varje uppdrag ingår en hämtning och en
leverans. Extrastopptillägg debiteras när
gods hämtats/lämnats på fler än en plats
exempelvis olika adresser, våningsplan,
avdelningar eller dyl.

145,00 kr

169,00 kr

Volymtillägg
(Per uppdrag)

Om godset är av antalet 10st kolli eller fler,
enskilt kolli väger mer än 30 kg och/eller
om enskilt gods har en volym som är större
än 3 kubikmeter.

343,00 kr

343,00 kr

Lätt Lastbil –
Bakgavellyft
(Per uppdrag)
Väntetid (Per
minut)

Debiteras om godset kräver lätt lastbil/bil
med bakgavellyft.

450,00 kr

450,00 kr

Uppstår väntetid så debiteras väntetid per
minut.

11,00 kr

17,00 kr

Med dag avses helgfria vardagar 06:30-16:30. Med OB avses övrig tid (kvällar, nätter och helger).
De priser som anges är exkl. moms. Samtliga tjänster med km-pris har en mindebitering på 5 km.
Schemalagda bud måste ha en varaktighet på som minst 1st transport i veckan under en period på minst 4
veckor.
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Lastbilstransporter
Gäller transport av pallgods, vagnar, burar och övrigt gods som måste rullas, inte kan bäras eller
måste spännas fast under transporten. Utförande under dagen eller förbokat. Önskemål om
snabbare leveranser försöker vi tillgodose, men kan bli annan leverantör till ett helt annat pris än
nedanstående.
Vardagar
06.00 - 18.00
Pris/tim
656 kr

Vardagar
18.00 - 06.00
Pris/tim
712 kr

Helgdagar
Pris/tim

Tjänst/Tillägg

Information

Skåpbilstransport
med bakgavellift
(Typ Ford Transit)

Max 8 pallplatser
samt max vikt vid
leverans 750kg.

Lastbilstransport

Max 18
pallplatser samt
max vikt vid
leverans 4,8–7,0
ton.

854 kr

902 kr

939 kr

Extra personal

Vid behov av mer
än 1 personal vid
transport.

430 kr

507 kr

491 kr

Kassering
Elavfall

Kassering av
elavfall

Transportkostnad + Destruktionsavgift beroende av vikt
eller kolliantal.

Kassering
Avfall från FTV

Kassering av
avfall från FTV

Transportkostnad + Destruktionsavgift på 491 kr.

De priser som anges är exkl. moms.
Minimidebitering vid lastbilstransport är 1,5 timmar.
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814 kr

Turbilstransporter
Schemalagda och sporadiska transporter av medicinska prover, internpost, läkemedel, farligt avfall,
sterilgods och övrigt gods.
Tjänst Schemalagt

Information

Medicinska
Prover

Upphämtning- och leverans av medicinska
prover till ett mottagande lab. Hämtas
inom 1 timme från tidigast hämttid. Max
transporttid räknat från tidigast hämttid är
4 timmar.
Upphämtning- och leverans, vid ett och
samma tillfälle, av internpost hos kunder
som är anslutna till internpostsystemet.
Hämtas +/- 1 timme från planerad
hämttid. Leverans av upphämtad
internpost till mottagare sker
nästkommande vardag.
Upphämtning och/eller leverans av
sterilgods eller övriga godsslag enligt
överenskommelse. Hämtas +/- 1 timme
från planerad hämttid. Leverans av
upphämtat sterilgods eller övrigt gods till
mottagare sker nästkommande vardag.

Internpost

Sterilgods/Övrigt
Schemalagt

Pris/Uppdrag
133 kr

133 kr

133 kr

Tjänst Sporadiskt

Information

Läkemedel

Avser transport och leverans av läkemedel
från ApoEx. Leverans sker mellan 08:0016:00 dagen efter MediCarrier mottagit
läkemedlet från ApoEx. För kolliantal över
10 kolli debiteras ett volymtillägg. Se
nedan.
Avser upphämtning av farligt avfall samt
laboratorieglas och sekretessavfall.
Upphämtning sker inom 5 arbetsdagar
efter beställning. Max 4st kärl per
beställning. Upphämtning sker vardagar
mellan 08:00-16:00. Destruktionsavgift per
kolli tillkommer. Tilläggsavgift tillkommer
även vid eventuell ombudsrapportering till
Naturvårdsverket. Se nedan.

264 kr

Avser upphämtning och/eller leverans av
sterilgods eller övriga godsslag enligt
överenskommelse mellan 08:00-16:00.

264 kr

Farligt Avfall

Sterilgods/Övrigt
Sporadiskt

Tillägg

Information

Läkemedel
Volymtillägg

Volymtillägg vid leverans av läkemedel
från Apoex där kolliantal överstiger 10
kollin.
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Pris/Uppdrag

264 kr

Pris
121 kr/vart
10:e kolli.

Ombudsrapportering Tilläggsavgift för ombudsrapportering
till Naturvårdsverket av farligt avfall till Naturvårdsverkets
avfallsregister.

44 kr/
beställning

Destruktionsavgift

Information

Pris/Kolli

Farligt Avfall
10-11L
Farligt Avfall
22-30L

UN 3291 + 3249

52 kr

UN 3291 + 3249, samt biologiskt avfall

117 kr

Farligt Avfall
60L

UN 3291 + 3249, samt biologiskt avfall

196 kr

Laboratorieglas

Laboratorieglas förpackat i kartong, max
A4. Ej smittförande.

117 kr

Sekretessavfall

Sekretessavfall i papperssäck, max 60L.

117 kr

De priser som anges är exkl. moms.
Schemalagda turbilstransporter måste ha en varaktighet på som minst 1st transport i veckan under en period
på minst 3 månader. Vi tillhandahåller inte schemalagda transporter av farligt avfall.
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