PRISLISTE FERDIGBETONG
SKEDSMO BETONG 2021

PRISER FERDIGBETONG OG BETONGPUMPING - EKS. MVA.
Skedsmo Betong AS
Generelle kvalitetsopplysninger:
Betongen leveres ihht. NS-EN 206, kloridklasse 0,1
Kvalitet

Betong leveres etter FABEKO alminnelige salgs- og
leveringsbetingelser.

Dmax 22

B20 M90

1 280

B25 M90

1 330

B30 M60

1 330

B35 M45

1 390

B35 M40

1 440

B45 M40

1 470

B45 SV-Standard

1 645

Beredskapsventing fabrikk faktureres til samme betingelse
som overtid fabrikk.
Oppstart fabrikk
Ved ekstraordinær oppstart av fabrikk utenom vanlige
åpningstider kan det bli belastet oppstartsgebyr pr. gang/
fabrikk. Priser på forespørsel.

Pris kr pr. m³

Avbestilling/endring
Avbestilling/endring av mengde eller utsettelse av meldt
oppstart må meddeles snarest mulig og senest innen 6timer
(i ekspedisjonstiden) før avtalt leveringstidspunkt.
Dersom dette ikke overholdes kan kunden bli belastet
kr.100,-/m3 avbestilt/nedsatt mengde.
Priser/Betaling
Prisene er å forstå eksklusive merverdiavgift.
Forskudd kan kreves.
Det faktureres med ukentlig samlefaktura og 15 dager
fakturaforfall.
All kredit skal avtales før levering.

Tilsetninger
25% Redusert steinmengde

m³

50

Varm betong, 19°-25°C

m³

35

50% redusert steinmengde

m³

100

Lufttilsetning (MF)

m³

45

Finsats

m³

161

SP Stoff

kg

20

Tillegg Dmax 4-8mm

m³

161

Størkningsakselerator, SA

kg

20

Gulvbetong spesialdesignet

m³

70

Retarder, R

m³/Time

15

Tillegg lavkarbonklasse A

m³

60

Synkmål 200-230

m³

40

Tillegg lavkarbonklasse Ekstrem

m³

150

PP fiber (pose)

stk

150

Stålfiber, pris på forespørsel.

Kg

X-seed herdningsakselerator

Kg

20

T-stoff for AUV betong

kg

170

NOx og Miljøhåndteringsgebyr

m³

20

Vintertillegg 15.okt-15.april

m³

47

SKB

m³

110

Sand, 0/8 mm

tonn

400

Overtid fabrikk pr person kl 21-07 & helg

timer

900

Pukk, 8/16 mm

tonn

400

Hentegebyr ved henting av betong

stk

100

Fakturagebyr ved papirfaktura

stk

45

Andre tillegg

Returbeton/miljøgebyr fra og med 0,5m³
Overtid fabrikk pr person kl 15-21 & lørdag 07-13
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m³
timer

1 290
500

Side 2

PRISER TRANSPORT - EKS. MVA.
Tillegg ved transport

Transport (Kr per m³)
Skedsmokorset
0

Transport 0-10 km

10

Transport utover soner pr. km/m3

Transportbånd
155
5

m³

Transportbånd, minstepris

pr. lass

Teleskoprenne
Teleskoprenne, minste pris
Overtid sjåfør, kl 16-07.00 & lør 07-13
Ekstra tømmetid bil

200
1 200

m³

160

pr.lass

960

m³

120

pr.kvarter

295

Beredskapsventing kl.16-21 & Lør kl.07-13 pr.bil

timer

650

Beredskapsventing kl.21-07 & helg pr.bil

timer

1 250

Bom
Bom faktureres ihht Autopass.

pr. bil

Betongpumping
Rigg/minstepris pumpemikser (2timer inkludert)

pr gang

3 500

Pumpe 42m med mast

timer

1 700

timer

1 150

Pumpe 46m med mast

timer

1 950

m³

40

Pumpe 53m med mast

timer

2 300

Slangetillegg

meter

40

Hjelpemann (påkrevet ved slange/rør over 3")

timer

690

Stasjonærpumpe på bil

timer

1 100

Rør/slangetiillegg for pumpe over 36m (inntil 3")

m

48

Pumpe Elektrisk 20m med mast

timer

1 150

Rør/slangetillegg over 3" (hjelpemann påkrevet)

m

80

Pumpe 24m med mast

timer

1 150

Fabrikkvask

stk

1 100

Pumpe 28m med mast

timer

1 250

Overtid kl 16-07.00

Pumpe 36m med mast

timer

1 350

Kilometergodtgjørelse ved bruk av bil

Pumpe 33m med mast

timer

1 300

Pumpemikser 24 - 28 m
Pumpemikser pr.m3

timer

750

km

6

Betongpumping leveres etter FABEKO alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.
Ventetid byggeplass (Betongbil)
Minimum 30min fri ventetid. Økes med 5min pr.m3 over 6m.3 Deretter belastes kunden med kr. 295,- /15 min. Overstiges
60 min. gjelder ventetid fra første stund. Ved lass 10m3 eller mere gjelder 90min.
Minstepris Transport (Betongbil og pumpemikser)
Minstepris transport regnes som for 6m3.
Dette gjelder også for transportbånd, hydraulisk renne, overtid og biodiesel (HV100).
Transportbetingelser
Det forutsettes 10 tonns vei frem til leveringssted. Entreprenør er pliktet til å holde akseptabel veistandard som gjør at det
kan leveres betong med standard betongbiler og pumper uten skade eller punktering.
Byggeplass må ha tilrettelagt spyleplass for betongbiler og for tømming av pumpekar..
Minstepris for transport gjelder som for 6m3 også ved aksellastrekstriksjoner.
Avbestilling/endring av pumpetjenester
Avbestilling/endring av pumpetjenester eller utsettelse av meldt oppstart må meddeles snarest mulig og senest innen 6timer
(i ekspedisjonstiden) før avtalt leveringstidspunkt.
Dersom dette ikke overholdes vil kunden bli belastet for minstepris/oppstart.
Tilleggsinformasjon betongpumping.
1.Hjelpemann er påkrevd ved slange/rørdimmensjoner over 3 tommer, og ved slangeutlegg over 50meter.
2.Ved oppdrag kveld/natt som medfølger døgnhvile for sjåfør dagen etter belastes kr.350,-/time for
nødvendige døgnhviletimer påfølgende arbeidsdag.
3.Skilting/sperring etter nærmere avtale.
4.Ved eventuell brekkasje eller forsinkelse ytes ingen erstatning inntil annen pumpe kan skaffes.
5.Alle Oppdrag regnes fra avreise fabrikk, til tilbake og ferdig vasket på fabrikk.
6.Bomkostnader viderefaktureres kunden ihht. Autopass. (www.Autopass.no)
7.Ved temperaturer lavere en -15o tas det forbehold omm gjennomføreing av oppdrag.
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Bestillingsrutiner
Bestilling av betong bør gjøres 3-4 dager før levering ved mengder inntil 30m3
Større støper/dekkestøper bør bestilles minst en uke før levering.
Avtal gjerne leveringstidspunkt med oss via telefon før du sender inn endelig bestilling.
Følgende opplysninger gis ved bestilling:
1. Kundens fulle navn, adresse, fødselsdato eller orgnummer.
2. Bestillers navn og telefonnummer.
3. Leveringsadresse og eventuelt prosjektnummer.
4. Total mengde i m3 så nøyaktig som mulig. (Overbestilling og returbetong faktureres etter faste satser)
5. Betongkvalitet, Dmax, konsistens og eventuelt andre opplysninger som går på bearbeidelse og kvalitet
av betongen.
6. Dag og klokkeslett for levering.
7. Leveringstakt i antall m3 pr time, eller eventuelt tid mellom hver bil, antall biler o.l.
8. Utstøpingsmetode som f.eks pumpe, tobb, transportbånd eller hydraulisk renne.
Overflate/etterbehandling.
Overflate/etterbehandling av betong som f.eks. stålglatting, skuring, blastring eller sliping av overflater gjøres
for kundens egen risiko og ansvar. Slike etterbehandlinger kan ha stor påvirkning på betongen, og
overflatene blir ikke alltid slik man ønsker. Om din betong skal etterbehandles bør du ta kontakt med oss for
gode råd i god tid før støping/utførelse.
Skader og estetiske mangler som må utbedres etter slike behandlinger er kundens hele ansvar. Dette være
seg riss/svinnriss, avdekning av porer, svake korn osv..
Reparasjoner/ekstrakostnader som oppstår etter slike behandlinger dekkes ikke av Skedsmo Betong.
Det samme gjelder ved utilstrekkelige herdetiltak.

Johan Kjus Engers vei 26
2021 Skedsmokorset
Ekspedisjon/ordre telefon: 64 83 68 50
E-post: fabrikken@skedsmobetong.no
Postadresse:
Skedsmo Betong AS
Postboks 1223
2206 Kongsvingert
Mandag - torsdag kl. 07:00 - 16:00
Fredag kl 07:00 - 14:00
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