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SYDSTENS FABRIKSBETONG  
KAN ANVÄNDAS I NORDISKA  

SVAN  EKOMÄRKTA 
BYGGNADER

KUNDCENTER ÖPPETTIDER

LEVERANSVILLKOR
AB SYDSTEN

Skåne: 07.00–15.45 Blekinge: 07.00–15.45

Halland: 07.00–15.45 FÖRSÄLJNING

Beställning och dagens leverans Beställning och dagens leverans
040 - 31 19 51 0455 - 480 11

Halmstad
Beställning och dagens leverans Magnus Johnsson 040 - 31 19 27
035 - 10 95 65 Jörgen Persson 040 - 31 19 69
Varberg Blekinge/Halland
Beställning och dagens leverans Fredrik Mårtensson 035 - 10 95 69
0340 - 805 70

Skåne

Leveransvillkor 2021-01-01
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LEVERANSER UTANFÖR SYDSTENS ORDINARIE ÖPPETTIDER 

BETONGPUMPNING

LEVERANSVILLKOR BETONGLEVERANSER

GENERELLT

Mastlängder (m)
ROT 

20–24
HALL 
20–24 32–36 38–42 42–46* 55–60

Platsbehov Fullständiga 

www.sydsten.se

Max stödbenstryck 
(ton) fram

6,0 11,5 15,0 20,5 26,0 34,0

Max stödbenstryck 
(ton) bak

6,0 6,5 16,5 21,5 26,5 34,0

Fordonslängd (m) 9,5 9 13 13 13 13,5

Fordonsbredd (m) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Antal mastdelar 3 4 4 4–5 5 6

Minsta utfällningshöjd (m) 7 5 9 13 13 15

Totalvikt (ton) 32 lastad 14 30 34 36 45

4,0

F: 4,3

4,0

F: 5,6

4,0

F: 5,5 / B: 7,5

4,0

F: 7,5 / B: 8,5

4,0

F: 9,5 / B: 10,5

4,0

F: 9,4 / B: 12,8

* Avser även 47m EL.

Med ordinarie öppettider (vardagar 06.30–15.30) avses den tid när fabriken är bemannad och bilar, pumpar och/eller personal lämnar
respektive återkommer till fabrik. Om en leverans medför att dessa tider inte kan hållas för fabrikspersonal eller chaufför
debiteras övertid.

I grundpriser ingår pumpmaskinist, transport av pump till och
från arbetsplats max 80 km. Vid transport över 80 km till
arbetsplats debiteras framkörningsavgift.

Uppställning samt rengöring av pump på arbetsplats efter
avslutad gjutning under ordinarie arbetstid (kl. 06.30-15.30).

Vid transport med pump till och från arbetsplats utanför
ordinarie arbetstid debiteras övertidsersättning, min 1 tim.

Det är Sydsten som avgör huruvida smörjsats behövs för att
genomföra pumpningen.

Glöm inte att lägga till den mängd betong som krävs för
pumpens mottagningsficka och eventuell slang/rörledning.

(Mastpump 0,5 m3 och Rotpump 0,3 m3).

Kan restbetong ej deponeras på arbetsplatsen debiteras deponiavgift.
Kunden ansvarar för att farbar väg finns till/på uppställningsplatsen,
samt att rengöringsplats för pump inklusive övrig utrustning och
betongbil anvisas.

Vid ändring eller avbeställning senare än kl. 10.00 två arbetsdagar före
gjutning debiteras etableringsavgift samt 2 tim timtid (RPU 1 tim).

Anskaffande av eventuella tillstånd, färjeavgifter och dylikt för
pumpningens genomförande åligger kunden.

Andra villkor för betongpumpning enligt PV14.
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Löpande arbetstid/väntetid debiteras per påbörjad 5-min period
efter 15 min.

Kan restbetong ej deponeras på arbetsplatsen debiteras
deponiavgift.

Vid transport med trailer, 9,0 m3 inkluderas 20 min. fri lossning. Kunden ansvarar för farbar väg på, till och från arbetsplatsen.
Skyltning, avspärrning och tillstånd åligger kunden.

Vid leveranser utanför frizon tillkommer debitering per påbörjat
5-km intervall. Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.

Frakttillägg tillkommer vid betongbilsleverans med mindre än 6 m3. Vid ändring, ombokning eller avbokning efter kl 10.00 två
arbetsdagar före leverans debiteras en avgift per beställd m3.

Bilar med ränna är utrustade med min. 9 m rännor. Bilarnas
rännor och sliskar skall rengöras på av kunden anvisad tvättplats
på arbetsplatsen efter avslutad lossning. Rengöring räknas som
lossning/väntetid.

Avtalad leveranstidpunkt per transport: inom +/- 15 min.

Leverans med elhybrid-betongbil offereras i mån av kapacitet.

■

■

På samtliga angivna priser tillkommer mervärdesskatt.

Betalningsvillkor: Fakturering sker löpande. Betalning sker
netto 30 arbetsdagar efter fakturadatum.
Nya kunder: kreditgräns/betalningsvillkor avtalas minimum 3
dagar före första leverans. För närvarande gäller dessutom nedanstående

bestämmelser: vid betongleveranser – ”Allmänna
leveransbestämmelser fabriksbetong (ABM 07 –
FABRIKSBETONG)”, och vid betongpumpning –
”Allmänna villkor för betongpumpning (PV 14)”.

Denna prislista gäller tills vidare, priserna kan dock ändras
p.g.a. myndighetsbeslut eller ändrad råvarukostnad.

■ Vi förbehåller oss rätten att justera lämnade, offererade
och/eller avtalade priser p.g.a. ändringar i lagar, skatter
och/eller andra avgiftshöjningar vi ej kan råda över
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