
Prisliste Betongpumping 
pr 01.01.2023 

 

Formidler av pumpetjenester:  Betong Øst AS, Postboks 1223, 2206 Kongsvinger, www.betongost.no 

INNLANDET - VIKEN 
 
 

Betong Øst AS er din totalleverandør av betong, transport og betongpumper. Du bestiller betongpumpe samtidig 
med betongbestillingen, vi koordinerer, leverer og fakturerer alt samlet. 

 
Priser (uten mva)   Pr time   + pr m3 
Pumpemixer (Pumi) 24-28 meter kr 1 585 kr 50   
Pumpe 28 meter   kr 1 620 kr 50   
Pumpe 36 meter   kr 1 745 kr 55   
Pumpe 42 meter   kr 2 070 kr 60   
Pumpe 47 meter   kr 2 330 kr 60 
Pumpe 50 meter   kr 2 655 kr 60 
Backup-pumpe   Vanlig timepris – rabatt kr 300 pr time 
 

Timepriser beregnes fra avreise til hjemkomst og ferdig vasket, minste beregning er 3 timer pr oppdrag. Dersom 
pumper må flyttes fra annen fabrikk enn den fabrikken som leverer betong, kan flyttegebyr komme i tillegg. 
 
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 2 500 (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. 
 
Tilleggstjenester (priser uten mva)      ________ __________ 
Overtid pumpe mandag til fredag 1530-0700  kr 700 pr time 
Overtid pumpe lørdag/helligdag    etter avtale  
Ekstra rør- og slangeutlegg     kr   54 pr meter  
Hjelpemann mandag-fredag 0700-1530   kr 650 pr time 
Hjelpemann mandag-fredag 1530-0700   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 3 timer. 

 
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.  
Prisjustering som følge av økte kostnader må påregnes. 
 
Kontakt oss for bestilling, råd og veiledning: 

  

Fabrikk Telefon  Fabrikk Telefon 

Betong Øst, avd Lom 61 21 21 80  Betong Øst, avd Gardermoen 63 94 75 80 

Betong Øst, avd Vinstra 61 29 24 40  Betong Øst, avd Lørenskog 67 90 19 00 

Betong Øst, avd Lillehammer 61 27 99 80  Betong Øst, avd Fetsund 63 88 77 50 

Betong Øst, avd Rudshøgda 62 34 33 99  Betong Øst, avd Vestby 64 98 31 00 

Betong Øst, avd Hamar 62 53 69 99  Betong Øst, avd Mysen 69 84 58 00 

Betong Øst, avd Elverum 62 43 13 00  Betong Øst, avd Spydeberg 99 21 91 00 

Betong Øst, avd Kongsvinger 62 88 81 12    

 

http://www.betongost.no/

