Skip over 8000 BT krever vanligvis flere folk til fortøyning og det beregnes timepris pr. mann i tillegg til eventuelt overtid.
Dersom skipets størrelse gjøra t det er behov for assistanse fra mer enn 1 mann belastes dette etter følgende satser:
Dager
Mandag - fredag kl. 08.00.-17.00.
Mandag - fredag kl. 17.00.-23.00.
Mandag - fredag kl. 23.00.-06.00.
Lørdag - søndag
Bevegelige helligdager

Pris
422 kr pr. time
633 kr pr. time (50 % overtid, min 2 timer)
844 kr pr. time (100 % overtid, min 2 timer)
844 kr pr. time (100 % overtid, min 2 timer)
983 kr pr. time (133 % pr. time, min 2 timer)

(Gjelder overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter kl 12.00. på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.)

For Esso Høvringen og Statoil Fagervika gjelder egne takster.
Eventuell fortøyningsbåt faktureres i tillegg etter egne satser.

Prisliste Trondheim Boatman AS
Fortøyning av cruiseskip ved kai 68, turistkaia, kai 30 og kai 31.
Lengde
0-60 m
60-100 m
100-160 m
160 m-

Kai 68

Kai 30 og 31

Pristillegg:
Fra fredag 23.00-mandag 07.00.
Ved avreise senere enn kl. 19.00.
Nattillegg mellom 23.00.- 06.00.
Helligdager

+ 50%
+ 203 kr. pr. arbeidstime
+ 333 kr. pr. mann
+ 133 % av grunntakst (422 kr. pr. time).

1974
5920
12936
19294

1974
2960
5920
10415

Pris fortøyningsassistanse Trondheim Boatman AS 2018
Takstene regnes etter skipets bruttotonnasje og dekker både fortøyning
og loss-kasting med 1 mann uansett klokkeslett
Skala BT
0000-1999
2000-3500
3501-4000
4001-5000
5001-6000
6001-7000
7001-8000

Pris
422,548,625,746,822,887,954,-

Det tilkommer et nattillegg på kr. 333,- mellom 23.00.-06.00.
For skip over 8000 BT regnes et tillegg på kr. 129 pr. 1000 BT.
For båter som ikke er innmeldt 24 timer før ankomst kommer det et tillegg på kr. 316,-.
Det pålegges ventetimer pålydende kr 203,- pr. pers etter 20 min.

Prisliste tankbåter Trondheim Boatman AS 2018
Produkt
Grunnpris uansett brt
Pris for ekstra mann
BT
Nattillegg
Helgetillegg fredag 23.00- mandag 06.00.
Ventetime
Bruk av båt
Ventetime båt
* båt brukes ved fortøyning av båter over 120 meter

Pris
953,422,76,- pr. mann pr. 1000 brt over 8000 brt
333,333,203,- pr. 20 min ventetid
1290,- pr time *
645,- pr. 20 min ventetid

