
Prisliste betongpumping pr 01.01.2022 
 
 

Formidler av pumpetjenester:  Betong Øst AS, Heggstadmyra 6, 7080 Heimdal, www.betongost.no 
 

HEIMDAL – FAGERVIKA – ORKANGER – STJØRDAL – HEMNE - OPPDAL 
 

 
Alle priser uten mva  Pr time   + pr m3  Minste beregning     
Pumpemixer (Pumi) 24-28 meter kr 1 580 kr 45  1,5 time, deretter for hver påbegynt halvtime 
Tårnpumpe 36 meter   kr 1 680 kr 50  1,5 time, deretter for hver påbegynt halvtime 
Tårnpumpe 47 meter   kr 1 980 kr 55  3,0 timer, deretter for hver påbegynt halvtime 
Tårnpumpe 50 meter   kr 2 080 kr 55  3,0 timer, deretter for hver påbegynt halvtime 
Tårnpumpe 53 meter   kr 2 300 kr 55  3,0 timer, deretter for hver påbegynt halvtime 
 
Transport, tilkjøring beregnes fra Heimdal, priser uten mva 
Tilkjøring pumpe   0-30 km:  kr 1 050 
Tilkjøring pumpe 31-60 km:  kr 2 100 
Tilkjøring pumpe 61-90 km:  kr 3 150 
Tilkjøring pumpe 91-120 km:  kr 4 200 
 
Transport / Vasking  
Dersom pumpemixer (pumi) tar med seg betong belastes transport av betong iht Betong Øst sin prisliste for den 
mengden som transporteres.  
Avfallsgebyr ved vask av pumpemixer/pumpe utenfor byggeplass kr 2 000 (beregnes hvis det ikke kan vaskes på 
byggeplass).  
Transport av ekstrautstyr som rør o.l. faktureres med fastpris kr 2 500.  
Utlegg/vask/håndtering av rørgate – tilbys pr time iht timesats for hjelpemann. 
 
Tillegg, priser uten mva___________________________________________________  
Overtid pumpe mandag til fredag 1600-0700   kr 700 pr time 
Overtid pumpe lørdag/helligdag    etter avtale  
Ekstra rør- og slangeutlegg     kr   47 pr meter  
Hjelpemann mandag-fredag 0700-1600   kr 650 pr time 
Hjelpemann mandag-fredag 1600-0700   kr 975 pr time 
 
Reklamasjon / Betalingsbetingelser  
Ved brekkasje eller forsinkelse ytes ingen erstatning inntil ny pumpe kan fremskaffes.  
 
Det vil bli foretatt kredittkontroll ved bestilling av betongpumping.  
Kredittverdige kunder: Betaling pr 15 dager fra fakturadato. Andre kunder: Kontant eller mot bankgaranti. Alle 
prisene er eksklusiv merverdiavgift.  
 
Alle pumpeoppdrag utføres iht. FABEKOs” Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for utførelse av 
betongpumpearbeider”. 
 
Bestilling / Avbestilling  
Bestillingstid vil variere fra fabrikk til fabrikk, avhengig av årstid og marked. Ta derfor kontakt i god tid. Avbestilling 
må skje senest kl 14:00 arbeidsdagen før. Ved for sen avbestilling belastes kunden med minimumsleie og transport. 
 
Betingelser  
Dersom veiforhold på byggeplass forårsaker at bilen(e) kjører seg fast må eventuell servicebil belastes av 
oppdragsgiver.  
 
Oppdragsgiver må holde nødvendig mannskap til håndtering av slanger. Ved rør- og slangeutlegg må oppdragsgiver 
være behjelpelig med montering/demontering, samt rengjøring.  
 
Ved brekkasje eller forsinkelse ytes ingen erstatning inntil ny pumpe kan fremskaffes.  
 
Finsats/smørelass brukes for å sikre en god pumpbarhet ved oppstart, dette faktureres separat.  
 
Kontakt oss for bestilling, råd og veiledning: 

 

Fabrikker Telefon Epost 

Betong Øst AS, avd Heimdal, Fagervika, Orkanger, Stjørdal og Hemne 815 11 302 trondelag@betongost.no 

Betong Øst AS, avd Oppdal 724 21 266 oppdal@betongost.no 
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