Prisliste betong pr 01.01.2020
HEIMDAL – FAGERVIKA – ORKANGER – STJØRDAL - OPPDAL
HEMNE: Pris på forespørsel
STANDARD BETONG MED STANDARD SEMENT, konsistens 0-200mm, Priser pr m3 eks mva
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Tilslagets Dmax 22mm

EVENTUELLE TILLEGG, Priser eks mva
Tillegg for D.max 16mm
Tillegg for D.max 10mm (finsats)
Steinreduksjon R25 (ca 25%)
Steinreduksjon R50 (ca 50%)
Synkmål 201-240 mm
SKB utbredelse 650mm (inkl tillegg for D.max 16mm)
Landbruksbetong (B35 M45 med 4% silica)
Størkningsakselerator (SA)
Retarder
Varmbetong over 20 grader
Med økt luftinnhold (MF-betong)
Lavkarbonbetong klasse A
Industrisement
Anleggssement FA
Vintertillegg 01.10 – 30.04
Nox- og miljøhåndteringsgebyr
Gebyr når kunden selv henter betong

Alle varer er ikke tilgjengelig på alle
avdelingene.
Alle varianter kan ikke benyttes til
alle typer betong.
Ta kontakt med oss for nærmere
informasjon.

På forespørsel
På forespørsel
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ANDRE FUNKSJONSTILPASSEDE BETONGER – for mer info se www.betongost.no/betongprodukter
Ta kontakt for mer informasjon og pris
DØNN ARMERT GARASJEGULV
Tilpasset fritt flytende garasjegulv beregnet for personbil, tykkelse min. 10cm. Tilsatt stålfiber for normale belastninger

DØNN ARMERT BOLIGGULV

Tilpasset fritt flytende boliggulv, gulvtykkelse min. 10cm. Tilsatt stålfiber for normale belastninger

DØNN ARMERT VEGG

Ikke momentbelastet vegg (f.eks Brannvegg). Tilsatt stålfiber for normale belastninger

DØNN ARMERT RINGMUR

Tilpasset ringmur til bolig/garasje etc. med høyde 60-90cm, minimum tykkelse 20cm. Tilsatt stålfiber for armering ved normale belastninger.

DØNN FUGEFRI

Konsept som tillater støp av store gulvareal uten behov for fuger. Golvtykkelse min 12 cm.

DØNN LAVKARBON

Lavvarmebetong – Miljøvennlig betong med mindre CO2-avtrykk og lavere herdevarme.

DØNN SELVUTTØRKENDE

Muliggjør tidlig legging av fliser, belegg etc.

DØNN SVINNREDUSERT

Volumstabil betong som reduserer risiko for riss og oppsprekking.

DØNN LANDBRUK

Betong som er motstandsdyktig mot kjemisk angrep fra husdyrgjødsel.

All betong leveres iht. FABEKO Norsk Fabrikkbetongforenings ”Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser”.
Ved feilbestilling belastes både betong og transport som for vanlig levering. Det samme gjelder dersom det er andre årsaker på
byggeplass (bl.a. uframkommelig veg) som gjør at betongen ikke kan leveres.
Det vil bli foretatt kredittkontroll ved bestilling av betong.
Kredittverdige kunder: Betaling pr 15 dager fra fakturadato. Andre kunder: Kontant eller mot bankgaranti.
Ordinær ekspedisjonstid: Mandag – fredag: kl 0700 - 1500.
Bestillingstid vil variere fra fabrikk til fabrikk, avhengig av årstid og marked. Ta derfor kontakt i god tid.
En bestilling ansees som gyldig etter å ha blitt bekreftet fra aktuell fabrikk.
Avbestilling av betong eller utsettelse av allerede meldt oppstart, må meddeles snarest mulig og senest 3 timer (innenfor
ekspedisjonstiden) før avtalt leveringstidspunkt. Dersom dette ikke overholdes belastes kunden for tapt fortjeneste og påløpte
kostnader.
Se våre internettsider www.betongost.no for informasjon, tips og råd.

Prisliste betong pr 01.01.2020
TRANSPORT, priser pr m3 eks mva
(beregnes for min 6 m3 pr lass)

Kjørelengde 1 – 6 km: Pris pr m3 kr 146,Over 6 km: Tillegg kr 6,25 pr km pr m3
I tillegg faktureres utlegg til ferge- og bomkostnader som
påløper på offentlige og private veger.
Transport blir belastet for minimum 6 m3 pr lass også om
det av myndighetene er lagt begrensninger på tonnasje på
adkomstvei.
Dersom veiforhold på byggeplass forårsaker at bilen kjører
seg fast må redningsbil og andre kostnader dekkes av
kunden.

Miljøgebyr ved retur av betong:
Ved retur av 0,5–3 m3 betong belastes pr lass kr 2500
Ved retur av mer enn 3 m3 betong belastes pr lass kr 5000

MERYTELSER, priser eks mva

Pris

Levering med Transportbånd:
Belastes minimum 6 m3 pr lass, pr m3

200

Levering med hydraulisk teleskoprenne:
Belastes minimum 6 m3 pr lass, pr m3

150

Tømmetid, belastes pr påbegynt kvarter:
Fri tømmetid pr. lass på byggeplass er 30 min. med
tillegg 5 min. pr. m3 utover 6 m3.
Maks fri tømmetid er 40 min. Tømmetid utover
dette belastes pr påbegynt 15 min.
Ved leveringstid over 60 min. faktureres fra
ankomst.
Ved bruk av transportbånd/teleskopisk renne
tilkommer 15 henholdsvis 10 min. for vask.

275

Overtid fabrikk og bil:
Levering utenfor normal ekspedisjonstid belastes
med overtidstillegg for alt mannskap på fabrikk/bil.
Overtid beregnes til fabrikk/bil er ferdig vasket.
For levering direkte etter normal ekspedisjonstid:
Fabrikkpersonell:
Overtid kl 1600-2100: Tillegg pr time pr person
Overtid etter kl 2100: Tillegg pr time pr person
Sjåfør/bil:
Overtid kl 1600-2100: Tillegg pr lass:
Overtid etter kl 2100: Tillegg pr lass:

700
1400
500
1000

Vi er totalleverandør av betong, transport og pumpetjenester. Se egen prisliste for betongpumping
Fabrikker
Betong Øst – Heimdal

Heggstadmyra 6

7080 Heimdal

815 11 302

heimdal@betongost.no

Betong Øst – Fagervika

Bynesveien 34b

7018 Trondheim

815 11 302

fagervika@betongost.no

Betong Øst – Orkanger

Furumoen 25, Grønøra Vest 7300 Orkanger

815 11 302

orkanger@betongost.no

Betong Øst – Stjørdal

Stormyra Industriområde

7517 Hell

815 11 302

stjordal@betongost.no

Betong Øst – Hemne

Aae Grustak

7206 Hellandsjøen

815 11 302

Betong Øst – Oppdal

Dovrevegen 477

9340 Oppdal

724 21 266

oppdal@betongost.no

Kontoradresse
Betong Øst AS Trøndelag

Heggstadmyra 6

7080 Heimdal

815 11 302

trondelag@betongost.no

Postboks 1223

2206 Kongsvinger

62 88 81 11

post@betongost.no

Regnskap
Betong Øst AS Trøndelag

All betong produseres i samsvar med
NS-EN 206

Miljøsertifisert iht NS-EN ISO 14001
(standarden for miljøstyringssystemer)

Se våre internettsider www.betongost.no for informasjon, tips og råd.

Environmental Product Declaration
(EPD) iht ISO 14025

