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 Særlige bestemmelser vedr. 
stilladsarbejde 

  

1 Stilladsarbejde udføres efter gældende regler.   

2 Murerarbejdsmændene anerkender mesterens påtaleret, 
hvor stilladsarbejdet udføres på uforsvarlig måde 

  

3 Stilladsarbejdet udføres normalt i samme akkord som 
murerarbejdet. 

Ved parcelhuse og lignende mindre byggerier skal 
stilladsmateriellet være så rigeligt, at det dækker 
udvendigt stilladsgulv 1 gang rundt. 

  

4 Opstilling og nedtagning af rørstilladser, svært stålstillads 
eller lign., kan udføres i selvstændig akkord eller ved 
stilladsfirma. 

  

5 Uddannede i opstilling af stillads leder stilladsarbejdet, 
hvorved forstås, at dette ledes på samme måde som det 
øvrige arbejde på pladsen. 

  

6 Såfremt det ikke er muligt at fremme stilladsarbejdet i 
fornødent omfang, af årsager som kan tilskrives arbejds-
mændene, er mesteren berettiget til at indsætte ekstra 
medhjælp (herunder murersvende) for at sikre mure-
arbejders uafbrudte fortsættelse. 

  

7 Hvor murersvendene deltager i stilladsarbejdet, indgår 
stilladstimerne murerarbejdsmændenes akkord og aftales 
hver dag med akkordhaveren for murerarbejdsmændene. 

Murersvendene afregnes med den af dem opnåede 
akkordtimefortjeneste. 

Beløbet fradrages murerarbejdsmændenes regnskab. 

  

8 Uoverensstemmelser vedrørende murersvendenes 
deltagelse i stilladsarbejde afgøres, jf. regler for 
behandling af faglig strid med deltagelse af repræsen-
tanter for henholdsvis mester, murersvende og 
murerarbejdsmænd. 

En af parterne kan forlange, at sagen afgøres af en op-
mand, ligesom det kan forlanges, at denne skal være 
jurist. 

  

9 I forbindelse med flytning og nedtagning er rensning og 
eventuel stabling af stilladsmateriellet indeholdt i 
stilladspriserne. 

Ved særlig rengøring akkorderes / aftales betaling. 
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10 Ved støbte etageadskillelser skal skillevæggenes 
placering være angivet, hvor det er nødvendigt. 

  

11 Anbringelse og flytning af arbejdsbelysning efter 
svendenes anvisninger er indeholdt i stilladspriserne. 
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 Systemstilladser 

Rørstilladser ved nybygning (”HAKI”, ”Erram” mv.) 

  

 Ved opmåling af stilladsarbejde måles, hvor andet ikke er 
angivet, alle arealer af mur- og betonvægge samt sokler, 
ud for hvilke der er bygget stillads. 
 
Hvor der ud for åbninger er bygget stillads, foretages intet 
fradrag. 
 
Ved mur- eller betonvæg – såvel udvendig som indvendig 
– hvor der fordres stillads på begge sider, betales for 
begge sider. 
 
For bygning af udvendigt og indvendigt stillads i tagetage 
foretages opmåling således, at arealet – ud for det skråt 
afgrænsede område – ikke fradrages. (Se fig. 101). 
 
Hver stilladshøjde opmåles særskilt. 
 
Samling og sortering af stilladsmateriellet, der leveres i 
renset stand, er indeholdt i nedenstående priser. 

I priserne er indeholdt daglig kontrol og opretning af 
stillads før hver oplægning (evt. ved hjælp af donkraft 
og/eller løftestænger). 
 
Før påbegyndelsen af udvendigt stilladsarbejde må 
terrænet være udjævnet og eventuelt komprimeret. 
 
For nødvendig opretning af fyldte stilladser med donkraft 
og/eller løftestænger akkorderes i hvert enkelt tilfælde. 
Krav om betaling for dette arbejde skal fremsættes, så 
snart de forhold, der motiverer kravet, indtræder. 

Hvor der ved udvendig stilladsbygning mellem nederste 
stilladsgulv og øverste stilladsgulv udføres mere end et 
stilladsgulv på 1,50 m, betales arealet af den manglende 
stilladshøjde med samme pris pr. m² som øvrigt stillads. 

Samme princip som angivet i fig. 102. 

Hvor der i murflugten på stilladssiden findes skorstensrør 
eller piller med over 1 stens fremspring, måles i tillæg 
fremspringets ene side. (Se fig. 103). 
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 ”HAKI” og lignende stilladser   

 Stillads bestående af bundplader, søjler, længde- og 
tværdragere, stilladsgulv af ”traller” med kile ved 
overgange og lign., kantbrædder, hække, fodliste knæ-
liste, løbebroer, diagonalafsværtning og afsværtning i mur 
samt anbringelse af baljer betales således: 

  

1.101 For opstilling af ”HAKI” stillads med ”traller” pr. m² 9,77 

1.101A For merarbejde ved montering af diagonal afsværtning 
med afstandsklodser for udbygning udover traller betales 
pr. m. bygningshøjde pr. fag 

 
 
pr. m 

 
 

4,49 

1.102 For anbringelse af fornødne udvendige ekstra løbe-broer, 
hvor materialerne bliver båret op, betales af den 
udvendige mur i tillæg til pos. 1.101 

 
 
pr. m² 

 
 

1,82 

1.103 Hvor der ved tilslutning til hejs kræves bro udført af ”HAKI” 
stillads, betales af stilladsgulvet 

 
pr. m² 

 
16,12 

1.104 Hvor stilladset brydes, men søjlerækken går ubrudt 
igennem, f.eks. ved karnapper, altanvanger, loggiaer, 
trappehuse eller lign., betales det overskydende 
stilladsgulv med 

 
 
 
pr. m² 

 
 
 

11,61 

1.105 For merarbejde ved opstilling af nederste ”HAKI” søjle på 
forskydelig bundplade samt påsætning af nederste 
længde- og tværdragere, opretning i lod og vater, betales 
af facadens længde 

 
 
 
pr. m 

 
 
 

8,97 

1.106 For gene ved bjælker med fremspring ud over 50 cm fra 
murlinien, betales 

 
pr. stk 

 
7,04 

1.107 For gene af betonplader og/eller armering med fremspring 
over 50 cm – målt i murlinien – betales 

 
pr. m 

 
8,97 

1.108 Fremspringet måles vinkelret på murlinien.   

1.109 For nedtagning, rensning og stabling af stillads eller 
eventuelt læsset på færdselsvogn betales med 40% af 
opstillingsprisen for sidste opstilling. 

  

1.110 Flytning af stillads i samme mureakkord er indeholdt i 
opstillingsprisen, dog jf. pos. 1.502 og 1.503. 
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1.111 For bygninger udover 9 m bygningshøjde tillægges 
foranstående priser: 

  

 over 9 – 15 m  3 % 

 over 15 – 21 m  5 % 

 over 21 – 27 m  7 % 

 over 27 – 33 m  9 % 

 

 Skorstenspiber   

1.121 For stillads af ”HAKI” til skorstenspiber og/eller skakt-piber 
og lign. betales stilladsgulvet indtil 10 m rundmål 

 
pr. m² 

 
8,97 

1.122 For nedtagning, rensning og stabling af stillads eller 
eventuelt læsset på færdselsvogn betales med 40% af 
opstillingsprisen for sidste opstilling. 

  

 

 ”Erram” og lignende stilladser   

 Stillads bestående af lodrette søjler med fodplade, 
længderør, koblinger med kiler, stikbomme, stilladsgulv, 
fodbrædt, knæ – og håndrør/hække, afsværtning samt 
anbringelse af baljer betales således: 

  

1.131 For opstilling af stillads af indtil og med 1,55 m bredde 
betales 

 
pr. m² 

 
9,77 

1.132 For opstilling af stillads over 1,55 m bredde betales pr. m² 10,75 

1.133 For nødvendigt underlag for fodplade betales af facadens 
længde 

 
pr. m 

 
6,72 

1.134 For diagonal afsværtning betales af stilladsets højde (pr. 
afsværtning) pr. m bygningshøjde 

 

pr. m 

 

8,97 

1.135 Ved anvendelse af koblinger med bolte tillægges pr. m² 2,96 

1.136 For iboring til og isætning af rawlplugs i mur (murværk 
eller beton) i forbindelse med stilladsarbejdet betales 

 
pr. stk 

 
8,32 

1.137 Hvor stilladset brydes, men søjlerækken går ubrudt 
igennem f.eks. ved karnapper, altanvanger, loggiaer, 
trappehuse eller lign., betales det overskydende stillads-
gulv med 

 
 
 
pr. m² 

 
 
 

11,68 
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1.138 For gravning af søjlehuller i jord og tilfyldning om lodrette 
søjler eller opstilling af lodrette søjler på beton eller lign., 
med gennemløbende fodbræt, vandret afstivning og 
afsværtning, uanset dimension, betales 

 
 
 
pr. stk 

 
 
 

26,84 

1.139 For ekstra vandret forstærkning af stillads ved blødt 
terræn eller lign. med rør og koblinger, betales pr. m 
stillads (Se fig. 104) 

 
 
pr. m 

 
 

8,97 

1.140 For stillads med dobbelte lodrette søjler tillægges pos. 
1.131 og 1.132 

                                                 
40 % 

1.141 For afkortning af søjler, rør m.v. betales pr. stk 15,44 

1.142 Hvor der under stikbomme ved vinduer, døre m.v. 
anvendes støtteben, betales inkl. tilpasning og 
afsværtning m.v. 

 
 
pr. stk 

 
 

13,40 

1.143 For gene ved bjælker med fremspring udover 50 cm fra 
murlinien betales 

 
pr. stk 

 
7,04 

1.144 For gene af betonplader og/eller armering med fremspring 
over 50 cm – målt i murlinien – betales 

 
pr. m 

 
8,97 

1.145 Fremspringet måles vinkelret på murlinien.   

1.146 For nedtagning, rensning og stabling af stillads eller 
eventuelt læsset på færdselsvogn betales med 40% af 
opstillingsprisen, dog jf. pos. 1.502 og 1.503 

  

1.147 Flytning af stillads i samme mureakkord er indeholdt i 
opstillingsprisen, dog jf. pos. 1.502 og 1.503. 

  

1.148 For bygning ud over 7 m bygningshøjde tillægges 
foranstående priser: 

Over   7 - 10 m 

Over 10 - 15 m 

Over 15 - 20 m 

Over 20 - 25 m 

Over 25 - 30 m 

  
 

2 % 

3 % 

5 % 

6 % 

8 % 
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 Afskærmning og overdækning ved 
”HAKI” og lignende stilladser 

  

 For montering af tagbøjler, nødvendige længdebjælker 
og/eller momenthegn evt. forlængere, tagbøjlestøtter m.v. 
for overdækning/klimaskærm, betales i henhold til pos. 
1.101, og tagbøjlens højde (fulde længde) og den skrå 
længde medregnes til stilladshøjden. 

Ved sektionsvis montage af sammensatte dele, der løftes 
med kran, akkorderes særskilt. 

  

 

 Net, plastikfolie eller presenninger:   

1.151 Afskærmningsnet. For opsat lodret på stilladset inkl. 
nødvendig fastgørelse betales 

 
pr. m² 

 
4,99 

1.152 Armeret plastikfolie/presenninger. For opsat lodret på 
stilladset ved forberedte fastgørelsespunkter med 
gummistropper betales 

 
pr. m² 

 
12,36 

1.153 Andre presenninger. 
Akkorderes særskilt. 

  

1.154 Når stilladset skal afskærmes/overdækkes med net, 
plastikfolie eller presenninger, betales for nødvendig 
ekstra afsværtning (forankring) i mur (murværk eller beton) 
inkl. nødvendig boring og isætning af rawlplugs 

 
 
 
pr. stk 

 
 
 

9,50 

1.155 Når afskærmningsnet og plastikfolie nedtages og 
afleveres i oprullet stand, betales 50% af overstående pris. 

Prissætning er pr. m² afdækket stilladsareal. 
 

  

 Rørbukkestillads   

 Stillads bestående af stilladsgulv, anbringelse af rørbukke, 
hængebroer, stikbomme, afsværtning, kiler ved overgange 
og lign., kantbrædder, løbebroer samt anbringelse af 
baljer betales således: 

  

1.201 For stilladsbredde indtil 2,00 m inkl. stilladsgulv på 
etageadskillelse eller udvendigt stillads 

 
pr. m² 

 
10,27 

1.202 Hvor der i stedet for hængebroer benyttes langsgående 
bomme med strøer, tillægges pr. m mur 

 
pr. m 

 
2,26 

1.203 Nødvendigt underlag for bukke ved udvendigt stillads 
betales af facadens længde 

 
pr. m 

 
6,36 
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1.204 Hvor murerarbejde udføres fra bukkestillads, betales ikke 
tillæg for varierende stilladshøjde. 

  

1.205 For merarbejde ved nedtagning og oplægning af stillads-
gulv og forlængelse af bukkenes højde betales pr. gang, 
stilladset hæves, i tillæg pr. m mur 

 
 
pr. m 

 
 

9,65 

1.206 For merarbejde ved oplagring af indvendige stilladser 
betales i tillæg 

 
pr. m² 

 
4,34 

1.207 For vægfastgørelse af rørbukke inkl. boring og isætning af 
rawlplugs betales 

 
pr. stk 

 
9,00 

1.208 For nedtagning af bukkestilladser i forbindelse med 
flytning til overliggende etager eller rum i samme etage 
betales intet tillæg 

  

1.209 For nedtagning, rensning og stabling af stillads eller 
læsset på færdselsvogn betales med 40% af 
opstillingsprisen for sidste opstilling. 

  

1.210 Flytning af stillads i samme mureakkord er indeholdt i 
opstillingsprisen, dog jf. pos. 1.502 og 1.503. 

  

 Fodstillads   

1.301 For afdækning på jord med bomme og brædder, inkl. evt. 
opklodsninger (fodstillads), betales det afdækkede areal 

 
pr. m² 

 
8,07 

1.302 Samme alene med brædder pr. m² 5,30 

1.303 For rideplanker/rørlængder ved væg til henlægning af 
stikbomme, inkl. opstilling og påsømning af bomme/ 
montering af rørsøjler ved væg, betales (se fig. 105) 

 
 
pr. m 

 
 

17,85 

1.304 For fodstillads udført med langsgående bomme og 
stikbomme eller strøer, inkl. opklodsninger, betales af 
stilladsets areal. (se fig. 106) 

 
 
pr. m² 

 
 

17,85 

1.305 For fodstillads ved udgravninger betales efter pos. 1.301 
og 1.303 (se fig. 107) 

  

1.306 For nedtagning, rensning og stabling af stillads eller 
eventuelt læsset på færdselsvogn betales med 40% af 
opstillingsprisen for sidste opstilling. 

  

1.307 Flytning af stillads i samme mureakkord er indeholdt i 
opstillingsprisen, dog jf. pos. 1.502 og 1.503. 
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 Fritstående skorstensrør m.v.   

1.401 For bygning af stillads til fritstående skorstensrør, piber, 
skaktrør eller lign., med indtil 4 m rundmål, betales af 
højden 

 
 
pr. m 

 
 

109,26 

1.402 Hvor rundmålet er større, betales yderligere for hver 
påbegyndt 2 m rundmål af højden 

 
pr. m 

 
17,85 

1.403 Hvor der anvendes rejsebomme/rørsøjler til stilladsbygning 
til foranstående med indtil 4 m rundmål, betales af højden 

 
pr. m 

 
250,08 

1.404 Hvor rundmål er større, betales yderligere for hver 
påbegyndte 2 m rundmål af højden 

 
pr. m 

 
62,58 

1.405 For nedtagning, rensning og stabling af stillads eller 
eventuelt læsset på færdselsvogn betales med 40% af 
opstillingsprisen for sidste opstilling. 

  

 

 Transport af foranstående stilladser   

1.501 For vandret transport af stillads på etageadskillelse fra 
opgang til opgang, eller fra rækkehus til rækkehus, indtil 
30 m betales intet tillæg. 

  

1.502 For transport udover 30 m betales af det murværk, hvortil 
stilladset transporteres og opstilles. 

 
pr. m 

 
0,45 

1.503 For transport af stillads mellem fritliggende huse indtil 50 
m betales af det murværk, hvortil stilladset transporteres 

 
pr. m² 

 
4,59 

 For transport udover 50 m akkorderes særskilt.   

 Udhængsskærme m.v.   

1.601 Udhængsskærme betales alt inkl. med pr. m² 23,85 

1.602 Hvor afrigning samt ny påklædning af stillads ved tømrer- 
eller betonhejs finder sted, betales 

 
pr. gang 

 
89,31 

 Afdækning   

1.611 For afdækning med bomme og brædder i trappehuller, wc, 
badeværelser, elevatorskakter eller lign., inkl. tilskæring, 
betales det afdækkede areal med 

 

pr. m² 

 

17,85 

1.612 For afdækning med stilladsbrædder alene i trappehuller, 
wc, badeværelser, elevatorskakter eller lign., inkl. 
tilskæring, betales det afdækkede areal med 

 
 
pr. m² 

 
 

8,07 
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1.613 Hvor der i øvrigt forlanges afdækket med stilladsbrædder, 
betales der afdækkede areal 

 
pr. m² 

 
7,04 

1.614 For optagning af nyt afdækningsmateriel til efterfølgende 
etager betales pr. etage 

  
10 % 

1.615 På bygninger, hvor der i tagkonstruktionen er anvendt 
gitterspær uden indskudsbrædder, betales det afdækkede 
areal 

 
 
pr. m² 

 
 

11,61 

 For nødvendige understøtninger og gener betales i tillæg  20 % 

 

 Aflæsning af stillads   

1.701 For aflæsning og placering på anvist plads af tilkørt stillads 
inkl. eventuel optælling efter følgeseddel (ca. 5 m³ pr. læs) 
betales pr. læs 

 
 
pr. læs 

 
 

136,52 

 

 Lille akkord   

1.801 Hvor akkordsummen ikke overstiger kr. 14.288,43, betales i 
tillæg 

  
10 % 

1.801A Hvor der foretages 1 meter løft og akkordsummen ikke 
overstiger kr. 16.720,10 betales i tillæg 

  
10 % 

 Akkordsummen omfatter alt stilladsarbejde og kan ikke 
begrænses for at opnå ovennævnte tillæg 
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Figurer 101 – 107 
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 Særlige bestemmelser vedr. 
oppasningsarbejde 

  

1 Hvor svendene arbejder i akkord, og hvor der ikke er taget 
anden bestemmelse, har arbejdsmændene også akkord. 

  

2 Ved forekommende arbejde, hvor svendene arbejder på 
forhøjet timeløn, dvs. med tillæg til den minimale timeløn i 
henhold til overenskomsten eller efter aftale, betales som 
tillæg til arbejdsmændene samme forhøjelse. 

Dette gælder dog ikke for arbejde ved teglværks- og 
bageovne og heller ikke den forhøjelse af tillægget, der 
ydes svendene for arbejde i ovne i ophedet tilstand (30° 
og derover). 

  

3 Hvor der arbejdes i akkord, antager mesteren akkord-
indehaveren og aftaler med ham sammensætningen og 
antallet af arbejdsmænd, således at svendene får 
tilstrækkeligt materiale leveret. 

  

4 Alt arbejde i forbindelse med transport af materialer til 
forbrugsstedet, oprøring af mørtel samt normal oppasning 
af svende er, hvor andet ikke er nævnt, indeholdt i 
priserne. 

Ved beregning af stenmængder regnes der med 65 stk. 
sten i normalt murstensformat pr. m². 

  

5 Hvor der i priskuranten anvendes udtryk ”indtil”, menes 
”indtil og med”. 

  

6 Materialepladser skal være placeret så nær ved opgang 
eller ophejsningssted som muligt. 

  

7 Materialerne placeres på underlag af brædder eller anden 
form for bundsikring hævet over terræn. 

  

8 Højdetransporten er forudsat udført med hejs, kran eller 
lign. 

  

9 a) Ved beboelsesbygninger på mindst 2 etager excl. kælder, 
samt for andre bygningstyper med en bygningshøjde over 
4,5 m, etplanshuse dog undtaget, skal der opstilles 
mekanisk hejs eller kran. 

  

   b) Når hejsetårn eller kran skal anvendes i henhold til 
ovenstående, kan det kræves opstillet til brug fra og med 
etageadskillelsen over stueetagen. 

  

   c) Der skal forhandles med akkordindehaveren angående 
antallet og placering af hejs. 
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10 Når hejs eller kran er ude af drift på grund af reparation 
eller lign., kan mesteren forlange arbejdsmændene i 
akkord til at transportere materialerne i indtil 6 m 
bygningshøjde. Der akkorderes i sådanne tilfælde om 
tillæg. 

  

11 Længdetransport af materialer er forudsat udført med 
transportmidler med gummihjul. 

  

12 Den vandrette transportlængde måles ad nærmeste 
farbare vej fra materialeplads til forbrugssted. Se fig. 205. 

  

13 Halve sten fra stenpladsen samt tiloversblevne halve og 
hele sten fra etager og stilladser transporteres til forbrugs-
stedet. 

  

 Såfremt oprensning efter murerarbejdets færdiggørelse 
udføres under tilbringningsakkorden, betales efter pos. 
2.107. 2.108 og 2.109. 

  

14 Hvor der i det efterfølgende nævnes mørtel, gælder det 
maskinforarbejdet kalkmørtel af bakke- eller sømateriale. 

  

15 For oprøring, tilberedning og transport af mørtel før normal 
arbejdstid betales intet tillæg, såfremt den normale 
arbejdstid herved ikke forlænges. 

  

16 a) Det forudsættes, at der findes en interimistisk vandledning 
med aftapningshane med gevind til vandslange i følgende 
tilfælde: 

  

     b) Ved etagebyggeri i hver opgang i hver etage.   

     c) Ved række og kædehuse indtil 2 etager excl. kælder og 
ved bygninger af anden karakter (f.eks. altangangshuse, 
skoler, industribyggeri m.m.) for hver 30 m. 

  

17 Vandslanger leveres normalt i mindst 10 m længde, 
ligesom nødvendige samleled og forskruninger leveres. 

  

18 Foretages oprøring på maskine, betales tilbringning af 
suppleringsvand med 20% af de for transport af vand 
fastsatte priser. 

  

19 Arbejdsmændene har ansvaret for hovedhanens lukning.   

20 Alle nødvendige redskaber leveres af mesteren.   

21 Alle redskaber, vandslanger indtil 30 m længde (dog ikke 
trykslanger) og alt værktøj, som leveres af mesteren, skal 
af arbejderen behandles med omhu, rengøres dagligt og 
anbringes efter arbejdstids ophør i opbevaringsrum. For 
bevislig skødesløs behandling kan vedkommende arbejder 
gøres ansvarlig. 
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22 Anbringelse og flytning af arbejdsbelysning efter 
svendenes anvisning er indeholdt i priserne. 

  

23 a) Ved de procentaflønnede akkorder er angivet et nærmere 
forhold mellem arbejdsmænd og svende, og de anførte 
procenter er fastsat under hensyn hertil. 

  

     b) En arbejdsmand har ret til at passe et større antal svende 
end anført, når oppasningen kan ske på en for alle parter 
tilfredsstillende måde. 

  

     c) Såfremt antallet af svende er mindre end anført, har 
arbejdsmanden krav på at få anvist supplerende arbejde 
for et antal timer, der står i forhold til det manglende antal 
svende. 

  

 Arbejdsmanden skal selv fremføre krav herom.   

     d) Ved procentaflønnede akkorder er, under iagttagelse af 
det ovenfor anførte, arbejdsmændenes 
overenskomstmæssige timeløn garanteret, medmindre 
svigtende arbejdsindsats eller lign. fra arbejdsmændenes 
side har været medvirkende til, at arbejdsmændenes 
indtjening på den pågældende akkord er lavere end den 
overenskomstmæssige timeløn. 

  

 Murearbejde   

 Transport m.v. af sten og mørtel til ½ stens – og ¾ stens 
skalmur som blank mur og til vandskuring (inkl. formur i 
hulmur) samt anden ½ stens – og ¾ stens blank mur til 
fugning (herunder bagmur i hulmur og 24 cm mur opmuret 
som to ½ stens mure) 

  

2.001 For transport af mursten på paller og mørtel fra 
henholdsvis stenplads og automatisk blandeanlæg eller 
mørtelsilo til forbrugssted, inkl. betjening af anlæg eller 
silo, og når den vandrette transport foregår ved hjælp af 
stenkærre og mørtelkærre/trillebør, og den lodrette 
transport foregår ved hjælp af et teknisk hjælpemiddel 
(hejs, elevator, kran, eller lign.), hvor dette er påkrævet, 
betales 

 
 
 
 
 
 

 
pr. 1000 sten 

 
 
 
 
 
 
 

667,78 

2.001A Hvor leveret på 80 stens paller pr. 1000 sten 908,17 

 

 Transport m.v. af sten og mørtel til 
øvrigt murværk 

  

2.002 Samme som pos. 2.001 pr. 1000 sten 492,04 

2.002A Hvor leveret på 80 stens paller pr. 1000 sten 669,18 
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2.003 Som pos. 2.001 eller 2.002, men hvor blanding af mørtel 
foregår i almindelig tvangsblander med manual betjening 
og opskovling af materialer, betales i tillæg 

 
 
pr. 1000 sten 

 
 

70,29 

2.004 Der tillægges for blanding, transport samt eventuel ekstra 
aktivering (dog ikke supplerende oprøring) og gene af KC 
mørtel 

 
 
pr. 1000 sten 

 
 

23,20 

2.005 Samme for Murcementmørtel eller for Cementmørtel 
(sand + cement + plastificeringsmiddel) - Funktionsmørtel 

 
pr. 1000 sten 

 
45,19 

 

 Transport m.v. af sten og mørtel til 
blokmurværk 

  

2.006 Samme som pos. 2.001 pr. 1000 sten 279,83 

2.007 Samme som pos. 2.001, men hvor blokke og mørtel 
leveres til fundamenter i indtil 20 cm færdig højde til-
lægges grundpriserne 

  
 

25 % 

2.008 Samme i indtil 60 cm færdig højde tillægges grundpriserne  15 % 

2.009 Som pos. 2.006, men hvor blanding af mørtel foregår i 
almindelig tvangsblander med manuel betjening og 
opskovling af materialer, betales i tillæg 

 
 
pr. 1000 sten 

 
 

35,16 

2.010 Der tillægges for blanding, transport samt eventuel ekstra 
aktivering (dog ikke supplerende oprøring) og gene af KC 
– Mørtel 

 
 
pr. 1000 sten 

 
 

11,59 

2.011 Samme for Murcementmørtel eller for Cementmørtel 
(sand + cement + plastificeringsmiddel) 

 
pr. 1000 sten 

 
22,61 

 

 Paller og plasthætter m.v.   

2.012 For samling og bundtning af plasthætter samt åbning, 
samling og bundtning af krympeplastfolie, og evt. 
overklipning og samling af stålbånd inkl. transport fra 
forbrugssted til stenplads eller eventuel anbringelse i 
separate containere (miljøsortering) tillægges 

 
 
 

 
pr. 1000 sten 

 
 
 

 
39,83 

2.012A Hvor leveret på 80 stens paller pr. 1000 sten 55,77 

2.013 Der tillægges for oprydning af papir mellem sten pr. 1000 sten 9,71 

2.013A Hvor leveret på 80 stens paller pr. 1000 sten 9,07 
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2.014 Transport af paller fra forbrugssted til stenplads inkl. 
stabling af disse er iberegnet overstående priser. 
Såfremt der foretages optælling og læsning af paller fra 
stenplads, tillægges 

 
 
 
pr. 1000 sten 

 
 
 

4,25 

2.014B Hvor leveret på 80 stens paller pr. 1000 sten 5,94 

2.014Aa Såfremt der foretages optælling og læsning af paller fra 
stenplads, tillægges store paller 

 
pr. 1000 sten 

 
16,98 

2.014Ab Hvor leveret på 80 stens paller pr. 1000 sten 23,76 

 
 Sten på fladen   

2.015 For rejsning af sten, der leveres på fladen på paller, og 
hvor rejsning er nødvendig for videre transport, betales for 
rejsning 

 
 
pr. 1000 sten 

 
 

50,52 

 (Prisen er baseret på, at stenene rejses og transporteres i 
samme arbejdsgang. Hvor særskilt rejsning og stabling er 
forlangt, betales dette med timeløn, hvis der ikke opnås 
enighed om en akkordpris). 

  

 
 Lempning   

2.016 Hvor der er blank mur på 2 sider, og stenene 
nødvendigvis må lempes til den ene side, betales for 
lempning 

 
 
pr. 1000 sten 

 
 

47,67 

2.017 Samme for lempning af mørtel pr. 1000 sten 24,23 

 

 Flere slags sten på stilladset   

2.018 Hvor der i facademur anvendes mere end to slags sten – 
fortandingssten og isoleringssten til fals undtaget – 
tillægges for forbrugte facadesten 

 
 

pr. 1000 sten 

 
 

3,05 

 
 Omregning af sten   

2.019 600 stk. 16 eller 17 cm sten regnes for 1000 almindelige 
sten. 

  

2.020 Bloksten (gasbeton, leca, siporex eller lignende samt T23) 
betales som alm. sten udregnes kubisk efter et stental på 
530 sten pr. m³ murværk. 
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 Transporttillæg indtil bygningshøjde   

2.021 I transporttillæg betales fra materialepladsernes niveau til 
bygningshøjde for hver påbegyndt m. 

 
pr. 1000 sten 

 
1,44 

2.021A Hvor leveret på 80 stens paller pr. 1000 sten 2,01 

2.022 Hvor bygningshøjden – murværkets højde – ikke er den 
samme i begge facader, regnes med middelhøjden. (Se 
fig. 201) 

  

2.023 Hvor murværket slutter før bygningshøjden, betales kun til 
murværkets højde. 

  

2.024 Ved transport af sten til kælder betales intet tillæg. 

Hvor kælderdybden er over 2,5 m fra materialepladsernes 
niveau, forudsættes hejs ført ned, hvis ikke anden 
tilførselsmulighed forefindes. Det overskydende mål 
tillægges bygningshøjden. 

  

2.025 Hvor murværket begynder over terræn, betales for hver 
påbegyndt 10 cm af højden fra terræn til murværkets 
begyndelse et tillæg 

 
 
pr. 1000 sten 

 
 

0,41 

2.025A Hvor leveret på 80 stens paller pr. 1000 sten 0,58 

 

 Transporttillæg over bygningshøjde   

2.026 Hvor der over bygningshøjden udføres tilbagetrukket 
etage eller tagetage, tillægges inkl. eventuel lempning for 
det hertil medgåede antal sten (Se fig. 202) 
 
Den del af etagen, der indgår i beregningen af 
bygningshøjden, betragtes ikke som tagetage. 

 
 
pr. 1000 sten 

 
 

51,42 

2.027 For skorstenspibe eller lignende indtil 3 m højde tillægges 
udover grundprisen inkl. eventuel lempning 
 

Som skorstenspibe eller lignende regnes den frie del af 
skorstenen, der ligger over tagfladen. 
 
Højden måles som vist i fig. 203 og 204. 

 
pr. 1000 sten  
 
 
 
 

 
77,09 

2.028 Hvor skorstenspibens højde indtil underkant afdækning er 
over 3 m indtil 6 m, tillægges udover pos. 2.027 pr. 
påbegyndt m. 

 
 
pr. 1000 sten  

 
 

20,54 
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 Transporttillæg ved vandret transport   

 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 30 m, 
betales for hver påbegyndt m herudover for (se fig.205) 

  

2.029 Mursten pr. 1000 sten 1,94 

2.029A Hvor leveret på 80 stens paller pr. 1000 sten 2,71 

2.030 Mørtel pr. 1000 sten 1,03 

2.031 Cement m.v. i sække (pose) pr. stk 0,18 

 
 Kran   

2.032 Såfremt der i stedet for hejs eller elevator, stilles kran til 
rådighed, og kranføreren er uden for akkorden, betales 
der ikke transporttillæg. 
 
Dog betales højdetillæg for hver påbegyndt m over 12 m 
højde 

 
 
 
 
 
pr. 1000 sten 

 
 
 
 
 

1,44 

 
 Traktor med lift   

2.033 Såfremt der i stedet for hejs eller elevator, stilles traktor 
med lift til rådighed, betales der ikke transporttillæg for 
vandret transport indtil 75 m og løft indtil 3 m højde. 

  

 
 Forskellige sten   

 Såfremt nedennævnte sten ikke kan transporteres til 
forbrugsstedet på paller, betales i tillæg for: 

  

2.036 Formsten betales efter overenskomst. Sten, der kan 
transporteres som alm. sten, regnes ikke som formsten. 

  

2.037 For omdeling af sten stykvis (mesterpetringer) betales i 
tillæg 

 
pr. stk 

 
0,47 

2.038 For, efter mesterens anvisning, samling og stabling af de 
af svendene frasorterede sten inkl. transport fra 
forbrugssted til stenplads betales 

 
 
pr. stk 

 
 

0,21 
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 Ekstra mørtel   

2.039 For skalmurede partier med indtil 3 cm udfyldning mellem 
mur og begrænsede flader, betales 

 
pr. m² 

 
2,58 

2.040 Hvor udfyldningen er over 3 cm indtil 6 cm, betales pr. m² 5,16 

2.041 Udligning på sokkel (jf. svendenes priskurant) for ½ stens 
mur 

 
pr. m 

 
2,35 

2.042 For hver påbegyndt 1/1 sten, derudover pr. m 1,37 

2.043 Afretning på murværk til henlægning af dækelementer 
betales efter pos. 2.041 og 2.042 

  

2.044 Hvor svendene får betaling for anlæg betales pr. m 1,21 

 

 Skorstenspiber eller lign.   

2.045 For tilbringning af mørtel til indvendig berapning af 
skorstensrør og luftrør, betales det indvendige areal 

 
pr. m² 

 
1,37 

2.046 Arbejdsmændene renser rørene.   

2.047 Skorstensafdækning og fugning eller puds samt 
stilladsnedtagning for enkelt skorsten 

 
pr. stk 

 
85,26 

2.048 Samme for dobbelt skorsten pr. stk 101,42 

2.049 Udover 2 huller pr. hul 18,38 

2.050 For støbte afdækninger over 10 cm tykkelse tillægges 
priserne for hver 2 cm herudover. 

  
10% 

2.051 Til foranstående priser betales intet højdetillæg   

 
 Efterlukninger   

2.052 For pasning af svende ved efterlukning af gennemgange 
betales 

 
pr. stk. 

 
20,54 
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 Ventilationsrør opsat under 
murerarbejde 

  

2.053 For tilbringning, inkl. højdetillæg af almindelige 
ventilationsrør eller ventilrør til køkken, badeværelse, wc, 
og lign. betales pr. hul 

 
 
pr. m 

 
 

2,09 

2.054 For samme af eternit og lign. pr. m 1,03 

2.055 For større dimensioner end 150 cm² indv. lysmål ændres 
priserne forholdsvis. 

  

 
 Nedstyrtningsskakter opsat under 

murearbejde 

  

2.056 Nedstyrtningsskakter af beton eller glaserede lerrør med 
indvendig diameter indtil 50 cm betales, inkl. grenrør 
 
Udfyldningsmateriale mellem rør og murværk er indeholdt 
i priserne. 

 
pr. m 

 
28,28 

2.057 Skaktbunde støbt på stedet pr. stk 22,16 

2.058 Skaktbunde med forsænkning støbt på stedet pr. stk 30,87 

2.059 Færdigstøbte skaktbunde pr. stk 15,45 

 

 Gene af udragende altanbjælker og spær   

2.060 Når fremspringet, målt vinkelret ud fra murlinien, er over 
15 – 50 cm 

 
pr. stk 

 
3,05 

2.061 Når fremspringet er over 50 cm pr. stk 6,71 

2.062 Gene af udragende rundjern over 15 cm til altanplader 
eller lign., af altanens bredde målt i murlinien 

 
pr. m 

 
5,16 

2.063 Hvor materialetransport finder sted på ydersiden af stillads 
betales ovennævnte tillæg ikke. 
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 Betonoverliggere   

2.064 For betonoverliggere, højde indtil 2 skifter, bredde indtil 16 
cm 

 
pr. m 

 
7,74 

2.065 For betonoverliggere, højde indtil 2 skifter, bredde indtil 23 
cm 

 
pr. m 

 
11,32 

2.066 For betonoverliggere, højde indtil 3 skifter, bredde indtil 23 
cm 

 
pr. m 

 
16,49 

2.067 For større dimensioner forhøjes prisen forholdsvis.   

 

 Letbetonoverliggere   

2.068 For letbetonoverliggere, højde indtil 2 skifter, bredde indtil 
16 cm 

 
pr. m 

 
5,16 

2.070 For letbetonoverliggere, højde indtil 2 skifter, bredde indtil 
23 cm 

 
pr. m 

 
7,19 

2.070 For letbetonoverliggere, højde indtil 3 skifter, bredde indtil 
23 cm 

 
pr. m 

 
10,29 

2.071 For større dimensioner forhøjes prisen forholdsvis.   

 
 Ståltegloverliggere   

2.072 For ståltegloverliggere, højde 6 cm, bredde 11 cm pr. m 4,05 

2.073 For ståltegloverliggere, højde 6 cm, bredde 16 cm pr. m 5,16 

2.074 For ståltegloverliggere, højde 6 cm, bredde 18 cm pr. m 6,71 

2.075 For ståltegllængder over 2 m måles det overskydende 2 
gange. 

  

 
 Jernbjælker   

2.076 For jernbjælker indtil 14 cm profilhøjde pr. m 6,71 

2.077 For jernbjælker over 14 cm indtil 20 cm profilhøjde pr. m 8,74 

2.078 For tilbringning af rundjern indtil ca. 2 m længde, gavl-
ankre, remboldte, stødjern og stritter inkl. tilstøbnings- 
eller indmuringsmaterialer 

 
 
pr. stk 

 
 

2,82 
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2.078A For tilbringning af TB-render, musetrapper (murarmering) 
inkl. tilstøbnings- eller indmurings-materialer betales  

 
pr. m 

 
1,74 

2.079 Tilbringning af murbindere pr. 100 stk 6,15 

2.080 For tilbringning af kombinationsbindere betales pr. stk 0,26 

 
 Støbning af drager over åbninger i 

murværk 

  

2.081 For støbning af dragere over dør og vinduesåbninger og 
lign. indtil 432 cm² tværmål 
 
Med forholdsvis forhøjelse for større dimensioner, alt inkl. 
jern- og støbearbejde. 

 
pr. m 

 
15,91 

2.082 For støbning af drager over dør og vinduesåbninger og 
lign., hvor der støbes mellem for- og bagmur, og hvor 
svendene udlægger og stamper betonen, betales for 
tykkelser indtil 12 cm og højde indtil 28 cm 
 
Med forholdsvis forhøjelse for større dimensioner. 

 
 
 
pr. m 

 
 
 

7,92 

2.083 Hvor svendene foretager opplankning til vinduer og dør-
overligger, men arbejdsmændene tilbringer materialerne, 
betales 

 
 
pr. m 

 
 

3,45 

2.084 Døroverliggere af træ pr. stk 1,44 

 

 Isoleringspap i ruller   

2.085 Indtil 48 cm pr. m 0,47 

2.086 Over 48 cm pr. m 1,03 

2.087 I forannævnte priser er indeholdt tilbringning af flydende 
asfalt til samlinger. 

  

2.087A Hvor svendene får betaling efter pos. 1.209 og 1.210 
(provinsen) eller pos. 49.06 og 49.07 (Kbh. og 
Nordsjællands 1. og 2. zone) betales murerarbejds-
mændene  

  
 
 

24 % 
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 Hulrumsfyld   

 Lecaklinker og lign:   

2.088 For læsning og tilbringning af lecaklinker og lign pr. m³ 41,13 

2.089 Udgået   

2.090 Foretager arbejdsmændene ifyldning af overnævnte 
klinker i hulmuren, betales hulmuren med 

 
pr. m² 

 
2,48 

 
 Batts   

2.091 For batts og andre isoleringsplader fra 5 cm til 8 cm pr. m² 3,04 

2.092 Samme over 8 cm til 13 cm pr. m² 3,50 

2.093 Samme over 13 cm til 18 cm pr. m² 3,98 

2.093A Samme over 18 cm til 23 cm pr. m² 4,45 

2.093B Samme over 23 cm til 28 cm pr. m² 4,93 

 
 Transporttillæg ved vandret transport   

2.094 For vandret transport udover 30 m betales i tillæg pr. 
påbegyndt 5 m 10% af grundpriserne, for pos. 2.053 – 
2.059 og 2.064 – 2.093B 

  

 
 Oprøring og tilberedning før arbejdstid   

2.095 Hvor bastard, KC eller cementmørtler anvendes, skal 
arbejdsmændene i fornødent omfang udføre det i pos. 
2.004 – 2.005 nævnte arbejde før normal arbejdstids 
begyndelse. 

  

2.096 For overnævnte materialer betales for bastardmørtel og 
KC mørtel 

 
pr. 1000 sten 

 
5,16 

2.097 For cementmørtel (sand og cement) pr. 1000 sten 10,29 
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 Færdige udkradsede fuger   

2.098 Hvor svendene under murearbejde behandler facaden på 
en sådan måde, at den uden egentlig fugning skal stå 
færdig, ydes der arbejdsmændene 

 
 
pr. m² 

 
 

1,30 

2.098A Hvor fugen færdigbehandles med træværktøj betales i 
tillæg til 2.098 

 
pr. m² 

 
0,90 

2.098B Hvor fugen færdigbehandles med jern-værktøj betales i 
tillæg til 2.098 

 
pr. m² 

 
1,90 

2.099 For afsyring pr. m² 0,32 

2.100 For udkradsning af huller til rørstillads pr. m² 1,44 

 
 Transport af vand   

2. 101 Er interimistisk vandinstallation ikke foretaget som angivet 
i alm. bestemmelser pos. 16a og b samt c, betales, 
såfremt oprøring ikke foretages på maskine, af sten-
antallet for 1-etages hus 

 
 
 
pr. 1000 stk 

 
 
 

5,93 

2.102 Samme for 2-etagers hus pr. 1000 stk 7,37 

2.103 For hver etager derudover et tillæg gældende for alle sten pr. 1000 stk 2,73 

2.104 Tagetage regnes for etage, såfremt der i skillevæggen er 
brugt over 50% af sten-antallet som i den underliggende 
etage. 

  

 
 Regnskabspenge m.v.   

2.105 I mureakkorden med 3 arbejdsmænd eller derover 
erholder akkordindehaveren i regnskabspenge pr. mand 

 
pr. dag 

 
2,41 

2.106 Der betales for kvitteret sten og kalksedler pr. stk 0,65 

 
 Oprensning efter murearbejdet   

 For oprensning med skovl af affald på støbte etage-
adskillelser eller lign. inkl. nedbringelse og henlæggelse af 
dette på anviste steder inden for en afstand af 15 m fra 
hejs: 

  

2.107 I etager pr. m² 1,76 

2.108 I tagetager pr. m² 2,28 
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2.109 Såfremt der efter oprensningen med skovl forlanges, at 
etagerne skal fejes, tillægges 

 
pr. m² 

 
0,47 

 
 Bygninger uden hejs   

2.110 Ved bygninger, hvor hejs, kran eller andet ophejsnings-
grej ikke anvendes, betales et tillæg på 7% til mure-
afsnittet. 

  

 

 Afdækning   

2.111 For pålægning og aftagning af afdækningsmaterialer 
(presenninger, vintermåtter og tjærepap) på sten og 
mørtel anbragt på stilladserne betales for det samlede 
stenforbrug 
 
Mesteren leverer afdækningsmaterialerne på 
byggepladsen. 
 
Såfremt arbejdsmændenes afdækning bevisligt 
nødvendiggør forlænget arbejdstid, ydes almindeligt 
overarbejdstillæg. 

 

 
 
pr. 1000 sten 

 

 
 

70,76 

 Akkorder   

2.112 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr. 3.162,45 
tillægges 

  
20 % 

2.112A Samme hvor der leveres på 80 stens paller og 
akkordsummen ikke overstiger kr. 3.944,56 tillægges 

  
20 % 

2.113 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr. 6.324,89 
tillægges 

  
10 % 

2.113A Samme hvor der leveres på 80 stens paller og 
akkordsummen ikke overstiger kr. 7.890,40 tillægges 

  
10 % 

2.114 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr. 8.399,83 
tillægges 

  
5 % 

2.114A Samme hvor der leveres på 80 stens paller og 
akkordsummen ikke overstiger kr. 10.478,61 tillægges 

  
5 % 

2.115 Når et akkordhold ved et samlet byggeri udfører arbejdet 
på flere huse, regnes disse som én akkord. 
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Figurer 201 – 205 
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Eksempler:  
 
Gennemsnitlig transportafstand til  
Gavl A  : 22 +   6 + 10/2 = 33 m* 
Gavl B  : 22 + 14 + 10/2 = 41 m* 
Hele bygningen :         22 + 60/4 = 37 m* 
 
*for beregning af transporttillæg, fratrækkes 30 m 
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 Tagarbejde   

2.201 For transport af tagsten (inkl. dobbelte vingesten) fra 
materialeplads til tagetage med fordeling på udvendige 
stilladser, etager eller hanebånd betales med: 

  

 Vingetagsten inkl. dobb. vingesten pr. 1000 sten 306,11 

 Falstagsten inkl. dobb. vingesten pr. 1000 sten 334,83 

 Cementtagsten inkl. dobb. vingesten pr. 1000 sten 353,95 

 Bæverhaler pr. 1000 sten 306,11 

2.202 Transporttillæg (ophejsning) betales fra materialepladsens 
niveau til tagetagens gulv med pr. m 
 
For transport af: 

 
pr. 1000 sten 

 
1,46 

2.203 Tagvinduer, 4 stens pr. stk 1,33 

2.204 Tagvinduer, 6 stens pr. stk 1,82 

2.205 Tagvinduer, 9 stens pr. stk 2,63 

2.206 Ventilation (tudsten) pr. stk 1,17 

2.207 Glastagsten pr. stk 0,41 

2.208 Udlægning af bræddeunderlag, hvor brædderne forefindes 
i tagetagen, er indfattet i priserne. 

  

 

 Transporttillæg ved vandret transport:   

2.209 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 30 m 
betales for hver påbegyndt m herudover 

 
 

pr. 1000 sten 

 
 

1,51 
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 Pasning af svende   

2.210 For transport af materialer, tilberedning og oprøring af 
mørtel, pasning af svende ved tagarbejde herunder 
fordeling og oplangning af tagsten fra bjælkelag og stillads 
samt oprensning og nedbringning af affald efter 
tagarbejdet betales af de passede svendes akkordsum 
(1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
 
 
 
 

30,50 % 

2.211 Transporttillæg (ophejsning) fra materialepladsens niveau 
til tagetagens gulv, betales med 

 
pr. m 

 
0,23 % 

 
 Transporttillæg ved vandret transport   

2.212 Hvor den gennemsnitlig transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 30 m, 
betales for hver påbegyndt m herudover 

  
 

0,18 % 

 
 Transport af vand   

2.213 For vandbæring betales for 1-etages hus  1,80 % 

2.214 For hver etage højere tillægges  0,86 % 

2.215 Hvor understrygning ikke finder sted, betales ikke for 
vandbæring. 

  

 
 Facadearbejde – Fugearbejde   

 Ved fugede facader betales ved en bygningshøjde på 
indtil 3 m over materialernes oplagsplads nedenstående 
procenter af de passede svendes akkordsum for udførelse 
af: 

  

A) Transport af materialer, tilberedning og oprøring af mørtel 
og pasning af svende. 

  

B) Rensning og henlægning af baljer, spande og værktøj mv. 
på anviste steder ved bygningens for- og bagside eller 
eventuelt på færdselsvogn. 

  

C) Hvor arbejdsmændene foretager opstilling eller 
nedtagning af stillads betales i henhold til priskurantens 
Afsnit 1-stilladsarbejde. 

  

2.251 Ved skrabe-, vandfals- og rygfuge 
(1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
30 % 
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2.252 Ved andre fuger (1 mand passer 4 svende og evt. 1-2 
lærlinge) 

  
22 % 

2.253 Ved facader, der under opmuringen er behandlet for ikke 
senere at fuges (1 mand passer 2 svende og evt. 1-2 
lærlinge) 

  
 

44 % 

2.253A hvor svendene får betaling for eftergåelse (1 mand passer 
2 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
44 % 

2.254 Hvor der iblandes farve (eller sort cement) i mørtlen, 
tillægges 

  
2,30 % 

2.255 Stillads forsynes med nødvendigt rækværk bestående af 
håndliste, knæliste og fodliste. 

  

2.256 Hvor hejsetårne ikke nedtages, er udførelsen af nye 
gangbroer til etagerne samt afsværtninger ikke indeholdt i 
akkorden. 

  

 Transporttillæg indtil bygningshøjden   

2.258 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte 
arbejde betales udover 3 m 

 
pr. m 

 
0,06 % 

2.259 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler 
betales udover 3 m 

 
pr. m 

 
0,27 % 

2.260 Hvor der ikke findes murværk til bygningshøjden, eller 
hvor arealet ikke skal behandles, betales kun til den 
behandlede højde. 

  

 Transporttillæg ved vandret transport   

2.261 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 30 m, 
betales for hver påbegyndte m herudover 

  
 

0,18 % 

 
 Transport af vand   

2.262 Hvor vandet ikke er oplagt på stilladserne, betales i tillæg:   

 Kælder og stueetage  0,86 % 

 1. sals højde  1,80 % 

 2. sals højde  2,50 % 

 3. sals højde  3,60 % 

 4. sals højde  4,30 % 
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 Facadearbejde, Udvendigt 
pudsearbejde, kalkarbejde og asfaltering 

  

 Ved pudsning m.v. af facader betales ved en bygnings-
højde på indtil 3 m over materialernes oplagsplads neden-
stående procenter af de passede svendes akkordsum for 
udførsel af: 

  

A) Transport af materialer, tilberedning og oprøring af mørtel 
og pasning af svende. 

  

B) Rensning og henlægning af baljer, spande og værktøj mv. 
på anviste steder ved bygningens for- og bagside eller 
eventuelt færdselsvogn. 

  

C) Hvor arbejdsmændene foretager opstilling eller 
nedtagning af stillads betales i henhold til priskurantens 
Afsnit 1- stilladsarbejde. 

  

2.301 Ved almindelig glat pudsede facader – herunder 
sokkelpuds 
(1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge). 

  
 

30 % 

2.302 Ved afskurede, berappede og filtsede facader 
(1 mand passer 4 svende og evt. 1-2 lærlinge). 

  
28 % 

2.303 Ved svummede facader 
(1 mand passer 4 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
28 % 

2.304 Ved sålbænke, indstøbning af karme, afdækning af 
hegnsmur og lign 
(1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge). 

  
 

33 % 

2.305 Hvor der iblandes farve (eller sort cement) i mørtelen, 
tillægges 

  
2,30 % 

2.306 Ved kalkning eller farvning af facader  18 % 

2.307 Ved asfaltering af facader 
(1 mand passer 5 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
18 % 

 
 Transporttillæg indtil bygningshøjden   

2.311 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte 
arbejder betales udover 3 m 

 
pr. m 

 
0,06 % 

2.312 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler 
betales udover 3 m 

 
pr. m 

 
0,27 % 

2.313 Hvor der ikke findes murværk til bygningshøjden, eller hvor 
arealet ikke skal behandles, betales kun til den behandlede 
højde. 
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 Transporttillæg ved vandret transport   

2.314 Hvor den gennemsnitlig transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 30 m, 
betales for hver påbegyndte m herudover 

  
 
0,18 % 

 
 Transport af vand   

2.315 Hvor vandet ikke er oplagt på stilladserne, betales i tillæg:   

 Kælder og stueetage  0,86 % 

 1. sals højde  1,80 % 

 2. sals højde  2,50 % 

 3. sals højde  3,60 % 

 4. sals højde  4,30 % 

 

 Facadebeklædning, gulve og trapper   

 Ved beklædninger m.v. af facader betales ved en 
bygningshøjde på indtil 3 m over materialernes oplags-
plads nedenstående procenter af de passede svendes 
akkordsum for udførelse af: 

  

A) Transport af materialer, tilberedning og oprøring af mørtel 
og pasning af svende 

  

B)  Rensning og henlægning af baljer, spande og værktøj mv. 
på anviste steder ved bygningens for- og bagside eller 
eventuelt på færdselsvogn. 

  

C) Hvor arbejdsmændene foretager opstilling eller 
nedtagning af stillads betales i henhold til priskurantens 
Afsnit 1- stilladsarbejde. 

  

2.351 Ved facadebeklædning med fliser, klinker, marmor og lign. 
i tykkelser indtil 3 cm og størrelser indtil 5000 cm² 
(1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
 

29 % 

2.352 For størrelser herudover akkorderes.   

2.353 Ved facadebeklædning med mosaik og lign. stifter 
(1 mand passer 4 svende og evt. 1-2 lærlinge). 

  
27 % 

2.354 For henlægning på gulve og trappetrin af fliser og klinker 
indtil 2 cm tykkelse 

  
29 % 
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2.355 Samme over 2 til 3,5 cm tykkelse  29 % 

2.356 Samme over 3,5 til 5 cm tykkelse  (1 mand passer 3 
svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
29 % 

2.357 For henlægning på gulve og trappetrin af mosaik og lign. 
stifter (1 mand passer 4 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
27 % 

2.358 For henlægning på gulve og trappetrin af marmor og lign. 
plader (1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
29 % 

2.359 For hver cm større tykkelse end 3 cm af underlaget ved de 
i pos. 2.354 – 2.358 nævnte arbejder tillægges 

  
1,80 % 

2.360 For oppasning ved henlægning af afretning-slag eller 
slidlag på gulve og trappetrin i indtil 2,5 cm tykkelse 

(1 mand passer 3 svende og evt 1-2 lærlinge) 

  
 

29 % 

2.361 For hver 0,5 cm større tykkelse tillægges  0,82 % 

2.362 For alle slags hulkehler i forbindelse med de i pos. 2.351 – 
2.360 nævnte arbejder betales de respektive procenter for 
de arbejder, hvorunder de udføres. 

  

 
 Transporttillæg indtil bygningshøjden   

2.364 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte 
arbejder betales udover 3 m 

 
pr. m 

 
0,06 % 

2.365 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler 
betales udover 3 m 

 
pr. m 

 
0,27 % 

 

2.366 Hvor der ikke findes murværk til bygningshøjden, eller 
hvor arealet ikke skal behandles, betales kun til den 
behandlede højde. 

  

 Transporttillæg ved vandret transport   

2.367 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet over stiger 30 m, 
betales for hver påbegyndte m herudover 

  
 

0,18 % 
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 Transport af vand   

2.368 Hvor vandet ikke er oplagt på stilladserne, betales i tillæg:   

 Kælder og stueetage  0,86 % 

 1. sals højde  1,80 % 

 2. sals højde  2,50 % 

 3. sals højde  3,60 % 

 4. sals højde  4,30 % 

 
 Indvendigt pudsearbejde   

 Ved indvendigt pudsearbejde betales for etager, hvis gulv 
ligger indtil 1 m over mørtelens oplagsplads, neden-
stående procenter af de passede svendes akkordsum for 
udførelse af: 

  

A Transport af materialer, tilberedning og oprøring af mørtel 
og pasning af svende. 

  

B Rensning og henlægning af baljer, spande og værktøj mv. 
på anviste steder ved bygningens for- og bagside eller 
eventuelt på færdselsvogn. 

  

C Hvor arbejdsmændene foretager opstilling eller 
nedtagning af stillads betales i henhold til priskurantens 
Afsnit 1- stilladsarbejde. 

  

D Rengøring af etagerne for affald og dette henlagt på 
anviste steder inden for 15 m afstand fra nedbringnings-
stedet. (Etagerne skal være rensede for affald efter 
murearbejdet). 

Ved anvendelse af: 

  

2.401 Maskinmørtel af såvel kule- som melkalk  42 % 

2.402 Bastardmørtel (maskinmørtel tilsat håndblandet sand og 
cement) 

  
45 % 

2.403 Cementmørtel (sand og cement)  44 % 

2.404 Håndlavet mørtel tilberedt af sand og cement eller melkalk  46 % 

2.405 Hvor der til maskinmørtel (dog ikke til finpuds) tilsættes 
hvidtekalk, tillægges 

  
1,10 % 
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2.406 Hvor der til maskinmørtlen tilsættes ren cement, 
tillægges(1 mand passer 2 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
1,10 % 

2.407 Sigtning af mørtel til andet arbejde end finpuds, betales 
med 

  
2,30 % 

2.408 Ved vandskuring, berapning, filtsning og glitpuds(1 mand 
passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
30 % 

 

 Transporttillæg m.v.   

2.409 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte 
arbejder betales udover 1 m 

 
pr. m 

 
0,14 % 

2.410 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler 
betales udover 1 m 

 
pr. m 

 
0,57 % 

2.411 Hvor transport ikke foregår ad løbebroer, men ad trapper, 
tillægges højdetillæg efter pos. 2.410 

  
75 % 

2.412 Hvor etagerne er højere end 3,7 m indtil 6,7 m mellem 
gulv og loft, betales et tillæg af 

  
1,70 % 

2.413 For hver påbegyndt 3 m over 6,7 m tillægges yderligere  1,70 % 

 
 Transporttillæg ved vandret transport   

2.416 Hvor den gennemsnitlig transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 30 m, 
betales for hver påbegyndt m herudover 

  
 

0,17 % 

 
 Transport af vand   

2.417 Hvor vandet ikke er oplagt i etagerne, betales for 
vandbæring til kælder og stue. 

  
1,70 % 

2.418 For hver etage højere yderligere  0,83 % 
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 Diverse arbejder 1 

Rabitzpuds (svendenes afsnit 7 og afsnit 6)  

Pladevægge (svendenes afsnit 8 og afsnit 5) 

¼ og ½ stens skillevægge m.v. (svendenes afsnit 1 

henholdsvis 8 og i afsnit 1 henholdsvis 5)  

Pladebeklædning (svendenes afsnit 8 og afsnit 5) 

Glasbygningssten (svendenes afsnit 1 og afsnit 4) 

  

 Ved alle ovennævnte indvendige arbejder betales for 
etager, hvis gulv ligger indtil 1 m over mørtelens oplags-
plads nedenstående procenter af de passede svendes 
akkordsum for uførelse af: 

  

A Transport af materialer, tilberedning og oprøring af mørtel 
og pasning af svende 

  

B Rensning og henlægning af baljer, spande og værktøj mv. 
på anviste steder ved bygningens for- og bagside eller 
eventuelt på færdselsvogn. 

  

C Hvor arbejdsmændene foretager opstilling eller 
nedtagning af stillads betales i henhold til priskurantens 
Afsnit 1- stilladsarbejde. 

  

D Rengøring af etagerne for affald og dette henlagt på 
anviste steder inden for 15 m afstand fra nedbringnings-
stedet. (Etagerne skal være rensede for affald efter 
murerarbejdet). 

  

2.451 Ved rabitzpuds  45 % 

2.452 Ved pladevægge  44 % 

2.453 Ved ¼ og ½ stens skillevægge, brystninger, gennem-
gange og lign., der ikke opmures i forbindelse og samtidig 
med det øvrige murearbejde, inkl. stilladsarbejde 

  
 

48 % 

2.454 Ved beklædning med isoleringsplader og lign. 
(1 mand passer 2 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
44 % 

2.456 Ved opmuring af glasbygningssten betales 
(1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge). 

  
44 % 

 Transporttillæg m.v.   

2.457 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte 
arbejder betales udover 1 m 

 
pr. m 

 
0,16 % 

2.458 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler 
betales udover 1 m. 

 
pr. m 

 
0,59 % 
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2.459 Hvor transport ikke foregår ad løbebroer, men ad trapper, 
tillægges højdetillæg efter pos. 2.458 

  
75 % 

 

 Transporttillæg ved vandret transport   

2.460 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 30 m, 
betales for hver påbegyndt m herudover 

  
 

0,18 % 

 
 Transport af vand   

2.461 Hvor vandet ikke er oplagt i etagerne, betales for 
vandbæring til kælder og stue. 

  
1,80 % 

2.462 For hver etage højere yderligere  0,86 % 

 Diverse arbejder 2 
 

Indvendig vægbeklædning (svendenes afsnit 9 og afsnit 

10)  

Indvendig gulvbelægning (svendenes afsnit 11 og afsnit 9)  

Indvendig trappebeklædning (svendenes afsnit 12 og afsnit 

6 henholdsvis 9) 

  

 Ved alle ovennævnte indvendige arbejder betales for 
etager, hvis gulv ligger indtil 1 m over mørtelens 
oplagsplads nedenstående procenter af de passede 
svendes akkordsum for: 

  

A Transport af materialer, tilberedning og oprøring af mørtel 
og pasning af svende 

  

B Rensning og henlægning af baljer, spande og værktøj mv. 
på anviste steder ved bygningens for- og bagside eller 
eventuelt på færdselsvogn. 

  

C Hvor arbejdsmændene foretager opstilling eller 
nedtagning af stillads betales i henhold til priskurantens 
Afsnit 1- stilladsarbejde. 

  

D Rengøring af etagerne for affald og dette henlagt på 
anviste steder inden for 15 m afstand fra 
nedbringningsstedet. (Etagerne skal være rensede for 
affald efter murearbejdet). 

  

2.501 For vægbeklædning med fliser i indtil 0,8 cm tykkelse  22 % 

2.502 Samme opsat i lim og lign  20 % 

2.503 For fliser over 0,8 til 2 cm tykkelse 
(1 mand passer 4 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
23 % 
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2.504 For vægbeklædning med klinker i indtil 3,5 cm tykkelse 
(1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
29 % 

2.505 For vægbeklædning med mosaik og lign. Stifter (1 mand 
passer 4 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
23 % 

2.506 For vægbeklædning med marmor og lign. Plader 
(1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
29 % 

2.507 For henlægning på gulve og trappetrin og klinker i indtil 2 
cm tykkelse 

  
36 % 

2.508 Samme over 2 til 3,5 cm tykkelse  37 % 

2.509 Samme over 3,5 til 5 cm tykkelse 

(1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
40 % 

2.510 For henlægning på gulve og trappetrin af mosaik og lign. 
stifter  
(1 mand passer 4 svende og evt. 1-2 lærlinge). 

  
 

31 % 

2.511 For henlægning på gulve og trappetrin af marmor og lign. 
Plader 
(1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
 

37 % 

2.512 For hver cm, underlaget ved de i pos. 2.507 – 2.511 
nævnte arbejder er tykkere end 3 cm, tillægges 

  
1,80 % 

2.513 For oppasning ved henlægning af afretningslag eller 
slidlag på gulve og trappetrin i indtil 2,5 cm tykkelse, når 
blandingen sker på maskine (1 mand passer 2 svende og 
evt. 1-2 lærlinge) 

  
 
 

43 % 

2.514 Samme, når materialerne leveres færdigblandede 
(1 mand passer 3 svende og evt. 1-2 lærlinge) 

  
37 % 

2.515 For hver 0,5 cm større tykkelse ved de i pos. 2.513 – 
2.514 nævnte arbejder tillægges 

  
0,80 % 

2.516 For alle slags hulkehler i forbindelse med de i pos. 2.501 – 
2.514 nævnte arbejder betales de respektive procenter for 
de arbejder, hvorunder de udføres. 

  

 Transporttillæg m.v.   

2.517 
 

For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte 
arbejder betales udover 1 m 

 
pr. m 

 
0,16 % 

2.518 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler 
betales udover 1 m 

 
pr. m 

 
0,59 % 
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2.519 Hvor transport ikke foregår ad løbebroer, men ad trapper, 
tillægges højdetillæg efter pos. 2.518 

  
75 % 

 Transporttillæg ved vandret transport   

2.520 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 30 m, 
betales for hver påbegyndt m herudover 

  
 

0,18 % 

 
 Transport af vand   

2.521 Hvor vandet ikke er oplagt i etagerne, betales for 
vandbæring til kælder og stue. 

  
1,8 % 

2.522 For hver etage højere yderligere  0,86 % 

 
 Diverse arbejder 3 

Efterpudsarbejde (svendenes afsnit 13 henholdsvis 14 og 

afsnit 6)  

Kalkning og farvning (svendenes afsnit 15 og afsnit 7) 

Indvendig svumning (svendenes afsnit 6)  

Asfaltering (oppasning) (svendenes afsnit 6) 

  

 Ved alle ovennævnte indvendige arbejder betales for 
etager, hvis gulv ligger indtil  
1 m over mørtlens oplagsplads nedenstående procenter af 
de passede svendes akkordsum for: 

  

A Transport af materialer, tilberedning og oprøring af mørtel 
og pasning af svende 

  

B Rensning og henlægning af baljer, spande og værktøj mv. 
på anviste steder ved bygningens for- og bagside eller 
eventuelt på færdselsvogn. 

  

C Hvor arbejdsmændene foretager opstilling eller 
nedtagning af stillads betales i henhold til priskurantens 
Afsnit 1- stilladsarbejde. 

  

D Rengøring af etagerne for affald og dette henlagt på 
anviste steder inden for 15 m afstand fra 
nedbringningsstedet. (Etagerne skal være rensede for 
affald efter murearbejdet). 

  

2.551 For efterpuds, formuring og tilpudsning om rør, låger, 
ventiler, gelænder, vinduesplader m.v. (1 mand passer 4 
svende og evt. 1-2 lærlinge). 

  
 

29 % 
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2.552 For indvendigt kalkarbejde og farvning, herunder 
anvendelse af cempexo og lignende materiale 

  
24 % 

2.553 For indvendige svumning  24 % 

2.554 For indvendig asfaltering 
(1 mand passer 5 svende og evt 1-2 lærlinge) 

  
24 % 

2.555 Såfremt der efter rengøring af etagerne forlanges fejning, 
betales dette med 

 
pr. m² 

 
0,28  

 
 Transporttillæg m.v.   

2.556 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte 
arbejder betales udover 1 m 

 
pr. m 

 
0,07 % 

2.557 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler 
betales udover 1 m 

 
pr. m 

 
0,28 % 

 
 Transporttillæg ved vandret transport   

2.558 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 30 m, 
betales for hver påbegyndt herudover 

  
 
 

0,18 % 
 

 Transport af vand   

2.559 Hvor vandet ikke er oplagt i etagerne, betales for 
vandbæring til kælder og stue. 

  
1,80 % 

2.560 For hver etage højere yderligere  0,86 % 
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 1. Særlige bestemmelser   

 Ved alt betonarbejde er det en forudsætning, at overfladen 
afleveres plan eller afrettet. 

Brugsstedet er det sted, hvor betonen udstoppes, og 
vandet skal være til stede nær blandingsstedet. 

Ved læsning af skærver, singels eller nøddesten forud-
sættes disse henlagt på en jævn flade, der giver god 
skovlebund. 

Ved slaggebeton menes overalt beton af sammen-
sætningen cement og slagger alene. 

Trilning kan ikke fordres, hvis stigningen på trillebanen er 
større end 1:12. 

Ved håndblanding er forudsat: Materialetransport udført 
ved håndkraft, herunder indbefattet lægning, trækning og 
vedligeholdelse af trillebaner og at blandingen foregår på 
almindelig blandeflage eller anden jævn flade, Tildannelse 
af blande-flager er ikke indeholdt i akkordpriserne. 

Alle for betonarbejdet nødvendige flytninger i samme 
akkord er indeholdt akkordprisen. Flytning af blandeflage, 
der ikke påkræves af betonarbejdets udførelse, er ikke 
indeholdt i akkordprisen. 

Ved blanding på maskine er forudsat: Materialetransport 
udført med håndkraft. Anvendes alm. trillebør, er lægning, 
trækning og vedligeholdelse af trillebane indbefattet i 
prisen. 

Fornøden vanding og renskylning af forskalling 
umiddelbart før støbning er indeholdt i akkordpriserne. 

Ved alt betonarbejde er indbefattet eventuel brug af 
stavvibrator eller lign. 

Den daglige rensning af blandemaskiner, siloer m.m., 
oprensning af betonspild efter støbningen samt fjernelse 
af trillebaner (ikke trillebroer) er indbefattet i 
akkordpriserne. 

Opstilling af blandemaskinanlægget med tilbehør er ikke 
indeholdt i akkordpriserne. 

Der ydes ikke tillæg for løft af materialer for betonblanding. 
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 2. Pudslag   

3.001 Alm. pudslag af indtil 2,5 cm gennemsnitlig tykkelse at 
tilberede, tilbringe og henlægge efter lister betales med 

 
pr. m² 

 
15,48 

3.002 Samme, hvor cementmørtelen leveres færdigblandet pr. m² 12,55 

3.003 For pudslag henlagt på løse klinker, måtter eller lign. til 
lægges 

 
pr. m² 

 
1,89 

3.004 For behandling af overfladen med glitte-maskine betales pr. m² 4,56 

3.005 For behandling af overfladen med pudse-maskine betales pr. m² 4,56 

3.006 Afrivning med håndkraft betales med pr. m² 4,27 

3.007 Hvor pudslag efter afrivning forlanges behandlet med 
stålbrædt yderligere 

 
pr. m² 

 
3,31 

3.008 For hver fulde 5 mm yderligere tykkelse i pudslaget til 
lægges 

 
pr. m² 

 
1,42 

3.009 For pudslag, der forlanges lagt med fald i mere end een 
retning tillægges 

 
pr. m² 

 
1,98 

3.010 Eventuel udslemning af råbeton forinden henlægning af 
pudslag betales med 

 
pr. m² 

 
1,69 

3.011 Samme med betoflex eller lignende pr. m² 2,76 

3.012 For udlægning af trådvæv, sammensvejsede stålnet eller 
lign. i pudslag betales 

 
pr. m² 

 
8,51 

3.013 For gulve under 10 m² tillægges pos. 3.001 til og med 
3.012  

  
15 % 

 Trækning af hulkehl med:   

3.014 For indtil 8 cm tværmål pr. m 10,15 

3.015 Over 8 cm til 12 cm tværmål pr. m 13,69 

3.016 For rensning langs gulve af færdig behandlede (herunder 
færdigpudsede) vægge ved lægning af cement- eller rå 
betongulve 

 
 
pr. m 

 
 

2,34 

3.017 For gene af rørgennemføringer i cementgulve pr. stk. 5,20 
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 3. Hulstenslofter   

 a.  Henlægning af teglstens- og lecablokke   

3.021 Aflæsning og stabling af ovennævnte hulsten betales med pr. m³ 16,28 

3.022 Læsning på transportredskab, vandret transport indtil 20 
m, henlægning, tilpasning og udstopning langs vederlag 
og udvekslinger etc. samt tilstrækkelig vanding betales 
med 
 
Prisen er gældende for hældninger indtil 1:6 

 
 
 
pr. m² 

 
 
 

17,75 

3.023 For hver 10 cm stigning pr. m udover 1: 6 indtil 1: 1 
betales et tillæg pr. m² på 

  
4 % 

3.024 Hvor det sammenliggende areal ikke overstiger 12 m² 
tillægges for hver m² mindre areal end 12 m² 

  
5 % 

3.025 Overtransport betales pr. m med pr. m³ 0,36 

 Løftning af ovennævnte hulsten i over 30 cm højde 
betales: 

  

3.026 1) Med håndkraft pr. m højde pr. m³ 6,70 

 2) Med mekanisk hejs pr. m³ 11,52 

3.027 Plus et hejsetillæg pr. m højde af pr. pr. m³ 0,63 

 Ved løftning med håndkraft i over 2½ m højde er forud sat, 
at arbejdsgiveren leverer et dertil egnet hejsespil med 
hejsehjul og ophejsningsredskab. Anbringelse og flytning 
heraf er ikke indeholdt i akkordpriserne. 

  

3.028 Leveres omhandlede spil ikke, tillægges løftepriserne  25 % 

3.029 Sortering af ovennævnte hulsten eller lignende, der ikke 
leveres sorteret efter højde, betales med 

 
pr. tus 

 
25,51 

3.030 For støbning af hulstenslofter iberegnet vanding på ud 
lægningsstedet af stenene betales for gennemsnits-
tykkelsen af betonen som støbt på forskalling, idet der 
tillægges støbepriserne 

  
 
 

30 % 

3.031 Henlægning af hulsten på spredt forskalling, udført af 
andet akkordhold, betales med et tillæg til udlægnings-
priserne af 

 
 
pr. m² 

 
 

2,13 
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 b.  Henlægning af kaltondæk   

 Kaltonbjælker:   

3.041 Aflæsning fra færdselsvogn med mekanisk hjælp og 
eventuel stabling betales med 

 
pr. m 

 
0,99 

3.042 Udføres aflæsningen med håndkraft pr. m 1,51 

3.043 Læsning på transportredskab, vandret transport indtil 20 
m, henlægning, nødvendig understøbning og tilpasning 
ved vederlag samt tilstrækkelig vanding betales med 

 
 
 
pr. m 

 
 
 

12,09 
 Tilpasning m.m. ved udvekslinger samt eventuel 

opspænding er ikke indeholdt i akkordpriserne. 
  

 Priserne gælder for hældning indtil 1:6.   

3.044 For hver 10 cm hældning pr. m ud over 1: 6 indtil 1: 1 
betales et tillæg på 

  
4 % 

3.045 Transport over 20 m betales pr. m bjælke med pr. m 0,09 

3.046 Løftning af bjælkerne med håndkraft i over 30 cm højde 
betales pr. m bjælke med 

 
pr. m 

 
0,45 

3.047 Med mekanisk hejs pr. m bjælke med pr. m 1,09 

3.048 Plus et hejsetillæg pr. m bjælke af pr. m 0,09 

 Ved løftning med håndkraft i over 21/2 m højde er forud 
sat, at arbejdsgiveren leverer et dertil egnet håndspil med 
hejsehjul og ophejsningsredskab. 

  

 Anbringelse og flytning heraf er ikke indeholdt i 
akkordpriserne. 

  

3.049 Leveres omhandlede spil ikke, tillægges løftepriserne  25 % 

 

 Hulblokke:   

 Udlægning af hulblokke i forbindelse med Kaltonbjælker 
betales med priserne efter afsnit 3, 3a. »Henlægning af 
teglstens- og lecablokke«. 

  

3.050 Prisen i pos. 3.022 tillægges  15 % 

 Arealet af blokkene regnes af blokkenes overside. For 
støbepriserne gælder det i pos. 3.030 anførte tillæg. 
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 c.  Henlægning af ståltegldæk   

 Stålteglplanker:   

3.061 Aflæsning fra færdselsvogn og stabling betales med pr. m 0,55 

3.062 Læsning på transportredskab, vandret transport indtil 20 
m, henlægning, nødvendig understøbning og tilpasning 
ved vederlag og udvekslinger samt tilstrækkelig vanding 
betales med 
 
Prisen gælder for hældning indtil 1:6. 

 
 
 
pr. m 

 
 
 

6,36 

3.063 For hver 10 cm hældning pr. m udover 1: 6 indtil 1: 1 
betales et tillæg på  

 
pr. m 

 
4 % 

3.064 Transport over 20 m betales med 
 
Løftning af plankerne i over 30 cm højde betales: 

pr. m 0,01 

3.065 Med håndkraft pr. m planke med pr. m 0,36 

3.066 Med mekanisk hejs pr. m 0,55 

3.067 Plus et hejsetillæg pr. m planke pr. m 0,05 

3.068 Med mekanisk hejs pr. m 0,55 

3.069 Plus et hejsetillæg pr. m planke 
 
Ved løftning med håndkraft i over 21/2 m højde er forud 
sat, at arbejdsgiveren leverer et dertil egnet håndspil med 
hejsehjul og ophejsningsredskab. 
 
Anbringelse og flytning heraf er ikke indeholdt i 
akkordpriserne 

pr. m 0,05 

3.070 Leveres omhandlede spil ikke, tillægges løftepriserne 
 
Stålteglhulsten: 
Betales med priserne efter afsnit 3, 3a. »Henlægning af 
teglstens- og lecablokke«. 

 25 % 

3.071 Prisen i pos. 3.022 tillægges  10 % 

3.072 For støbepriserne gælder det i pos. 3.030 anførte tillæg af  30 % 
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 4.  Isoleringsplader og lignende 

a.  Henlægning og opsætning af letbetonplader 

  

3.081 Aflæsning og stabling af letbetonplader betales med pr. pr. m³ 17,71 

 Læsning på transportredskab, vandret transport indtil 20 
m, henlægning og tilpasning betales for plader af indtil 5 
em tykkelse med følgende priser: 

  

3.082 På forskalling eller andet plant underlag pr. m² 18,13 

3.083 På sand, på beton eller andet plant underlag  
pr. m² 

 
18,13 

3.084 På mørtel, på beton eller andet plant underlag  
pr. m² 

 
24,07 

 Priserne gælder for hældninger indtil 1:6.   

3.085 For hver 10 em stigning eller hældning pr. m udover 1:6 
indtil 1: 1 betales et tillæg på 

  
4 % 

 Læsning på transportredskab, vandret transport indtil 20 
m, lodret opsætning og tilpasning betales for plader af 
indtil 5 cm tykkelse med følgende priser: 

  

3.086 Mod forskalling eller anden plan bagvæg pr. m² 19,76 

3.087 Do. opsat i mørtel pr. m² 24,07 

 Bygning af stillads i indtil 4 m højde er indeholdt i 
akkordpriserne. 

  

3.088 For større tykkelse end 5 cm betales for hver cm større 
tykkelse et tillæg til ovenstående priser af 

  
4 % 

3.089 For vandrette brydninger samt for lodrette udadgående 
hjørner betales et tillæg på 

 
pr. m 

 
4,07 

3.090 For hugning, overskæring eller udskæring betales pr. m 
hugning og/eller snit 

 
pr. m 

 
2,23 

 For tilslutning til mure betales halvt hjørnetillæg.   

3.091 Hvor det sammenliggende areal ikke overstiger 12 m2, til 
lægges for hver m2 mindre end 12 m2 

  
5 % 

3.092 Overtransport betales pr. m med pr. m³ 0,36 
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 For løftning af letbetonplader i over 30 cm højde betales:   

3.093 Med håndkraft pr. m højde pr. m³ 7,70 

3.094 Med mekanisk hejs pr. m højde pr. m³ 0,45 

3.095 Såfremt letbetonpladerne ved ophejsningen skal stables 
og udtages af ophejsningselevator eller lign., tillægges 

 
pr. m³ 

 
14,36 

 Ved løftning med håndkraft i over 21/2 m højde er forud 
sat, at arbejdsgiveren leverer et dertil egnet håndspil med 
hejsehjul og ophejsningsredskab. Anbringelse og flytning 
heraf er ikke indeholdt i akkordpriserne. 

  

3.096 Leveres omhandlede spil ikke, tillægges løftepriserne  25 % 

3.097 For islagning af søm i pladerne til forankring betales pr. stk 0,36 

3.098 For opsætning af plader mod modstående forskalling, hvor 
armeringen er opsat forinden, betales et tillæg til op 
sætningsprisen på 

  
 

30 % 

3.099 Vanding af plader for støbning betales med pr. m² 1,95 

3.100 Ved opsætning i søjler og dragere betales et tillæg til op 
sætningsprisen på 

  
30 % 

 Udsparinger for vinduer og døre betales pr. stk. åbning:   

3.101 Indtil 1 m² med pr. stk 6,13 

3.102 Indtil 2 m² med pr. stk 7,92 

3.103 Indtil 3 m²med pr. stk 9,10 

3.104 Indtil 4 m² med pr. stk 10,20 

3.105 Indtil 5 m² med pr. stk 11,22 

3.106 Indtil 6 m² med pr. stk 12,43 

3.107 Indtil 7 m² med pr. stk 13,38 

 
 b.  Henlægning og opsætning af kork-, træbeton og 

polystyrenplader og lign. 

  

3.111 Aflæsning og stabling af pladerne betales med pr. m³ 9,23 

3.112 Læsning på transportredskab, vandret transport indtil 20 
m, henlægning og tilpasning på forskalling eller andet 
plant underlag betales for plader af indtil 5 cm tykkelse 
med 

 
 
 
pr. m² 

 
 
 

6,58 
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3.113 Hvor henlægning kun omfatter pladestrimler max. 0,1 m 
(isolering for kuldebro eller lign.), betales inkl. de i pos. 
3.114-3.116 samt pos. 3.121-3.126 nævnte tillæg 
 

 
 
pr. m 

 
 

7,70 

3.114 Hvor der armeres på de henlagte plader betales et tillæg 
af 

 
pr. m² 

 
 1,68 

3.115 Hvor der støbes på de henlagte plader, betales et tillæg af 
 
Priserne gælder for hældninger indtil 1:6. 

pr. m² 1,68 

3.116 For hver 10 em større hældning pr. m udover 1:6 indtil 1: 1 
betales et tillæg på 

  
4 % 

3.117 Læsning på transportredskab, vandret transport indtil 20 
m, lodret opsætning og tilpasning mod forskalling eller 
anden plan bagvæg betales for træbeton og lignende 
isoleringsplader indtil 5 cm tykkelse pr. lag 

 

 
 
pr. m² 

 

 
 

15,15 

3.118 Samme med kork, polystyren og lignende isolerings-
plader 

 
pr. m² 

 
11,52 

3.119 Opsættes pladerne i mørtel eller lim, tillægges 
 
Bygning af stillads i indtil 4 m højde er indbefattet i 
akkordpriserne. 

pr. m² 5,27 

3.120 Hvor opsætning kun omfatter pladestrimler max. 0,4 m 
(isolering for kuldebro, dilatationsfuge eller lign.), betales 
inkl. de i pos. 3.321 - 3.326 nævnte tillæg 

 
 
pr. m 

 
 

9,10 

3.121 For større tykkelser end 5 cm betales for hver em større 
tykkelse et tillæg til ovenstående henlægningspriser af 

  
4 % 

3.122 For vandrette brydninger samt for lodrette udadgående 
hjørner betales et tillæg 

 
pr. m 

 
2,19 

3.123 For overskæring eller udskæring betales for træbeton og 
lign. plader 

 
pr. m 

 
9,02 

3.124 Samme for polystyren og lign. plader pr. m  6,13 

3.125 For udskæring for bindere ved ophængt forskalling under 
jernbjælker betales 

 
pr. stk 

 
3,52 

3.126 Hvor det sammenliggende areal ikke overstiger 12 m² 
Tillægges for hver m² mindre end 12 m² 

  
5 % 

3.127 Overtransport betales pr. m med pr. m³ 0,36 
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 For løftning af pladerne i over 30 cm højde betales:   

3.128 Med håndkraft pr. m højde pr. m³ 7,70 

3.129 Med mekanisk hejs pr. m højde pr. m³ 0,45 

3.130 Såfremt pladerne ved ophejsningen skal stables og 
udtages af ophejsnings-elevator eller lign., tillægges 
 
Ved løftning med håndkraft i over 2½ m højde er forudsat, 
at arbejdsgiveren leverer et dertil egnet håndspil med 
hejsehjul og ophejsningsredskab. 
 
Anbringelse og flytning heraf er ikke indeholdt i akkord-
priserne. 

 
pr. m³ 

 
11,52 

3.131 Leveres omhandlede spil ikke, tillægges løftepriserne  25 % 

3.132 For opsætning af plader mod modstående forskalling, hvor 
armeringsjern er opsat forinden, betales et tillæg til 
opsætningsprisen på 

  
 

30 % 

3.133 For opsætning i søjler og dragere betales et tillæg til 
opsætningspriserne på 

  
30 % 

3.134 Henlægning af hønsenet på forskalling - eller over 
pladerne - inkl. aflæsning, ophejsning, transport og 
sammensyning betales med 

 
 
pr. m² 

 
 

3,52 

3.135 Hvor det sammenliggende areal ikke overstiger 12 m² 
tillægges for hver m² mindre end 12 m² « 
 
Eventuel udlægning af rundjern under eller over hønsenet 
betales efter akkordering. 
 
Tildannelse og anbringelse af bøjler af indtil 4 mm tykkelse 
for hønsenet og overliggende isolationsplader betales pr. 
stk. bøjle: 

  
5 % 

3.136 Når bøjlerne griber om underliggende rundjern, med pr. stk 1,09 

3.137 Når bøjlerne ikke griber om underliggende rundjern, med 
 
Det er en forudsætning, at bøjlerne kan anbringes i 
samlingerne mellem pladerne. 

pr. stk 0,63 

 

 c.  Henlægning og opsætning af fiberplader, krydsfinér-
plader og lign. 

  

3.141 Aflæsning og stabling af pladerne betales med pr. m³ 30,66 
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3.142 Læsning på transportredskab, vandret transport indtil 20m, 
henlægning og tilpasning på forskalling eller andet plant 
underlag betales 

 
 
pr. m² 

 
 

6,58 

3.143 Overtransport betales pr. m med pr. m³ 0,55 

 For løftning af pladerne i over 30 cm højde betales:   

3.144 Med håndkraft pr m højde med pr. m³ 20,43 

3.145 Med mekanisk hejs pr. m højde med pr. m 0,45 

3.146 Såfremt pladerne ved ophejsning skal stables og udtages 
af ophejsnings-elevator eller lign., tillægges 

 
pr. m³ 

 
51,15 

3.147 I øvrigt betales der efter de i afsnit 3, 4b, fastsatte priser 
med minus 
 
Bøjler betales dog efter pos. 3.136 og pos. 3.137 uden 
fradrag. 

  
-20 % 

3.148 Nedtagning og rensning af pladerne betales med pr. m² 2,19 

3.149 For renskæring af brugte plader, hvor dette forlanges pr. m 1,09 

 

 d.  Henlægning af mineraluldmåtter og –plader   

 Henlægning af måtter med trådnet akkorderes særskilt.   

3.151 Aflæsning og stabling, læsning på transportredskab, 
vandret transport indtil 20 m, henlægning og tilpasning på 
plant underlag af træ, beton, jord og lign., herunder opbøj-
ninger langs vægge i indtil 15 cm højde, overklæbninger 
ved samlinger og stød og eventuelle reparationer ved 
samlinger og stød, betales for måtter og plader af indtil 5 
cm tykkelse pr. m2 gulvflade med 

 
 
 
 
 
 
pr. m² 

 
 
 
 
 
 

4,95 

3.152 Hvor der armeres på de henlagte måtter og plader, 
betales et tillæg af 

 
pr. m² 

 
1,68 

3.153 Hvor der støbes på de henlagte måtter og plader, betales 
et tillæg af  
 
Priserne gælder for hældninger indtil 1:6. 

 
pr. m² 

 
1,68 

3.154 For hver 10 cm større hældning pr. m udover 1:6 indtil 1:1 
betales et tillæg på 

  
4 % 
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3.155 For større tykkelser end 5 cm betales for hver cm større 
tykkelse et tillæg til ovenstående henlægningspriser af 

  
4 % 

3.156 Hvor det sammenlæggende gulvareal ikke overstiger 12 
m², tillægges for hver m2 mindre end 12 m² 

  
5 % 

3.157 Overtransport betales pr. m med 
 
For løftning af måtterne i over 30 cm højde betales: 

pr. m³ 0,36 

3.158 Med håndkraft pr. m højde pr. m³ 5,47 

3.159 Med mekanisk hejs pr. m højde pr. m³ 0,45 

3.160 Såfremt måtterne ved ophejsningen skal stables og 
udtages af ophejsnings-elevator eller lign., tillægges 
 
Ved løftning med håndkraft i over 2½ m højde er forudsat, 
at arbejdsgiveren leverer et dertil egnet håndspil med 
hejsehjul og ophejsningsredskab. 
 
Anbringelse og flytning heraf er ikke indeholdt i 
akkordpriserne. 

 
pr. m³ 

 
9,02 

3.161 Leveres omhandlede spil ikke, tillægges løftepriserne  15 % 

3.162 Udskæring for rør, faldstammer, kasser og lign., betales 
med 

 
pr. m 

 
13,20 

3.163 Henlægninger af hønsenet over måtterne inkl. aflæsning, 
ophejsning, transport og sammensyning betales med 
 
Eventuel udlægning af rundjern under eller over hønsenet 
betales efter akkordering. 

 
pr. m² 

 
3,52 

 
 e.  Henlægning af leca-gulvblokke på sand   

 For lægning, komprimering og udslemning (inkl. evt. 
nødvendig fejning og forvanding) af leca-gulvblokke af 
størrelse ca. 0,2 M2 og indtil ca. 0,25 m', inkl. forinden 
udlægning, komprimering, regulering og afretning i højde 
efter ledere af indtil 10 cm sandunderlag (sand leveres på 
brugsstedet), betales: 

  

3.171 Gulvblokke 15 cm tykkelse pr. m² 42,14 

3.172 Over 15 cm indtil og med 20 cm tykkelse pr. m² 45,78 

3.173 Over 20 cm indtil og med 25 cm tykkelse pr. m² 49,40 
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 For hugning eller overskæring betales:   

3.174 Gulvblokke 15 cm tykkelse pr. m 3,11 

3.175 Over 15 cm indtil og med 20 cm tykkelse pr. m 3,52 

3.176 Over 20 cm indtil og med 25 cm tykkelse 
 
For tilstøbning, inkl. blanding, med lecabeton, afsluttet 
med udslemning, ved eventuelle mellemrum langs 
fundamenter mv., betales: 

pr. m 3,98 

3.177 Ved tværsnitareal indtil og med 300 cm2 pr. pr. m 5,92 

3.178 Ved tværsnitareal over 300 cm2 indtil og med 800 m2 pr. m 10,86 

3.179 For gene af rør eller lignende inkl. tilhugning af gulvblokke 
og/eller tilstøbning betales 
 
(Eventuelt flere sammenstillede rør betales som 1 stk.). 
 
Transport indtil 8 m er indeholdt i priserne. 
 

 
pr. stk 

 
23,52 

3.180 For transport af gulvblokke udover 8 m betales med pr. m³ 
 
Hvor maskine stilles til rådighed akkorderes særskilt. 

pr. m 5,88 
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Afsnit 4. Blokke og pladevægge, vådrumsbehandling, 
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 Blokke og pladevægge   

1 Opmuring, eventuelt i bastardmørtel eller murcem, 
murværk af blokke som skillevægge, ydermur eller som 
bagmur i facademur 

  

2 Opstilling af fundamentshulblokke   

3 Opstilling af pladevægge som skillevægge, ydermur, eller 
som bagmur i facademur 

Vedr. porebeton henvises der til  

Priskurant for murerarbejde i Provinsen 2019 

samt 

Priskurant for murerarbejde i Kbh. og Nordsjælland 2019 

  

    
 Vådrumsbehandling 

 
  

 Tjæring eller asfaltering   

 
 

 Blokke og pladevægge   

 1. Opmuring, eventuelt i bastardmørtel eller murcem, af 
murværk, af blokke som skillevægge, ydermur eller som 
bagmur i facademur 

  

 I de nævnte priser er indeholdt:   

A Transport af materialer indtil 20 m, tilberedning af mørtel.   

B Rensning af etagerne for affald og henlægning af dette på 
anviste steder inden for 20 m fra nedbringningsstedet. 

  

C Anlæg, vandret isolering, lodsteder, sømninger samt alle 
former for dannelse ved åbninger, søjler, hjørner, false 
samt tilstødende bygningsdele. 

Stilladsarbejde betales i følge afsnit 1. 
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4.001 Opmuring af porebetonblokke og lignende:   

 15 cm blokke pr. m² 53,91 
 19 cm blokke pr. m² 62,27 
 23 cm blokke pr. m² 68,84 
 30 cm blokke pr. m² 85,50 
 33 cm blokke pr. m² 92,69 

4.002 Opmuring af lecabetonblokke og lign.:   

 15 cm blokke pr. m² 58,60 
 19 cm blokke pr. m² 66,92 
 23 cm blokke pr. m² 73,59 
 30 cm blokke pr. m² 90,17 
 33 cm blokke pr. m² 97,34 

4.003 Alle åbninger fradrages, og der betales i tillæg 100% af 
opmuringsprisen pr. m af åbningens højde (fig. 402 og 
405) 

  
 

100 % 

4.004 Søjler og andre lignende bygningsdele, der afbryder 
flugten med mere end 25 cm, fradrages (fig. 401). 

  

4.005 Hvor muren ender frit eller støder til andre bygningsdele, 
betales i tillæg pr. m i højden 50% af opmuringsprisen, 
inkl. søm til indmuring eller afslutningslægte (fig. 401, 403 
og 405) 

  
 
 

50 % 

4.006 Ved hjørner eller sammenstødende vægge betales pr. m i 
højden 50% af opmuringsprisen. 
 
Hvor der i forvejen er betalt efter pos. 4.003 henholdsvis 
4.005, ydes ovenstående tillæg ikke (fig. 403, 404 og 405). 

  
50 % 

4.007 Hvor der lukkes over åbninger, betales pr. stk. åbning (fig. 
402) 

 
pr. stk 

 
21,72 

4.008 Hvor der ved overlukninger dannes overfals i større bred 
de end blokkenes tykkelse, betales i tillæg (fig. 403) 

 
pr. stk 

 
21,72 

4.009 Opstilling af blændkarme på træunderlag pr. stk 28,40 

4.010 Opstilling af blændkarme på betonunderlag pr. stk 42,62 

4.011 Udhugning og tilmuring ved gennemføring af faldrør pr. stk 23,82 

 

 Transportttillæg ved lodret transport   

4.013 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte 
arbejder betales udover 3 m indtil bygningshøjden 

 
pr. m 

 
0,11 % 
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4.014 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler 
betales udover 3 m 

 
pr. m 

 
0,40 % 

4.015 Hvor transporten ikke foregår ad løbebroer, men af 
trapper, betales udover 3 m 

 
pr. m 

 
0,70 % 

4.016 Hvor murværket slutter før bygningshøjde, betales kun til 
murværkets højde. 

  

 Transportttillæg ved vandret transport   

4.017 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugsstedet overstiger 20 m, 
betales for hver påbegyndt m herudover for siporex, 
gasbeton og lign. 

  
 
 

0,44 % 

4.018 For lecabeton og lign. 
 

 0,41 % 

 
 Vandbæring   

4.019 a) Hvor vandet ikke er oplagt i etagerne, betales for vand 
bæring til kælder og stue 

  
1,20 % 

4.020 b) For hver etage højere yderligere.  0,59 % 

4.021 De i pos. 4.013-4.019 nævnte tillæg regnes af den 
samlede opmålingssum for pos. 4.001-4.012. 

  

4.022 Ved bygninger, hvor hejs, kran eller andet ophejsnings 
grej ikke anvendes, betales et tillæg på 

  
2,50 % 

 Akkorder   

4.023 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr. 9.936,14 
tillægges 

  
18 % 

4.024 Samme ikke over kr. 18.867,90 tillægges  9 % 

4.025 Samme ikke over kr. 26.599,35 tillægges  4 % 

4.026 Når et akkordhold ved et samlet byggeri udfører arbejdet 
på flere huse, regnes disse som en akkord. 
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 2. Opstilling af fundamentshulblokke   

 I de nævnte priser er indeholdt:   

A. Transport af materialer indtil 20 m, tilberedning af mørtel 
og beton. 

  

B. Rensning for affald og henlægning af dette på anviste 
steder inden for 20 m fra nedbringningsstedet. 

  

C. Anlæg, lodsteder samt alle former for tildannelse ved 
åbninger, søjler, hjørner, false samt tilstødende 
bygningsdele. 

  

 Stilladsarbejde betales efter afsnit 1.   

 

 Fundamentsblokke   

4.101 At opstille og udstøbe 15 cm blokke pr. m² 63,49 

4.102 For hver cm yderligere bredde tillægges pr. cm pr. m² 1,37 

4.103 Samme i indtil 40 cm færdig højde tillægges grundpris  15 % 

4.104 Samme i indtil 80 cm færdig højde tillægges grundpris  10 % 

4.105 For rund opstilling tillægges pr. m² 22,74 

4.106 Alle åbninger fradrages, og der betales i tillæg 100% af 
opstillingsprisen pr. m af åbningens højde (fig. 402) 

  
100 % 

4.107 Søjler og andre lignende bygningsdele, der afbryder 
flugten med mere end 25 cm, fradrages (fig. 401). 

  

4.108 Hvor muren ender frit eller støder til andre bygningsdele, 
betales i tillæg pr. m i højden 50% af opstillingsprisen, inkl. 
søm til indmuring eller afslutningslægte (fig. 401, 403 og 
405) 

  
 
 

50 % 

4.109 Ved hjørner eller sammenstødende vægge, betales pr. m i 
højden 50% af opstillingsprisen 
 
Hvor der i forvejen er betalt efter pos. 4.106 henholdsvis 
4.108 ydes ovenstående tillæg ikke (fig. 404 og 405). 

  
50 % 

4.110 Hvor der lukkes over åbninger, betales pr. stk. åbning (fig. 
402) 

 
pr. stk 

 
22,74 

4.111 Hvor der ved overlukninger dannes overfals i større 
bredde end blokkenes tykkelse, betales i tillæg (fig. 403) 

 
pr. stk 

 
22,74 
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4.112 Udhugning og tilmuring ved gennemføring af faldrør pr. stk 24,91 

4.113 Udhugning for rør indtil 20 cm pr. stk 17,03 

 
 Transportttillæg ved lodret transport   

4.114 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte 
arbejder betales udover 3 m 

 
pr. m 

 
0,11 % 

4.115 For transport uden anvendelse af me-kaniske 
hjælpemidler betales udover 3 m 

 
pr. m 

 
0,40 % 

4.116 Hvor transporten ikke foregår ad løbe-broer, men ad 
trapper, betales udover 3 m 

 
pr. m 

 
0,70 % 

 
 Transportttillæg ved vandret transport   

4.117 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugs-stedet overstiger 20 m, 
betales for hver påbegyndt m herudover 

  
 

0,44 % 

4.118 De pos. 4.114-4.117 nævnte tillæg regnes af den samlede 
opmålingssum for pos. 4.101 - 4.113. 

  

 
 3. Opstilling af pladevægge som 

skillevægge, ydermur eller som bagmur i 
facademur 

  

 I de nævnte priser er indeholdt:   

A. Transport af materialer indtil 20 m, tilberedning af mørtel,   

B. Stilladsarbejde.   

C. Rensning og nedbringning af stillads-materialer, baljer og 
værktøj samt hen-lægning af dette på anviste steder, eller 
læsset på færdselsvogn. 

  

D. Rensning af etagerne for affald og henlægning af dette på 
anviste steder inden for 20 m fra nedbringnings-stedet. 
(Etagerne skal være rensede for affald efter andre 
murearbejder). 

  

E. Afskrabning af limgrater og mørtelrester efter opstillingen.   

F. Anlæg, vandret isolering, lodsteder, sømninger samt alle 
former for tildannelse ved åbninger, søjler, hjørner, false 
samt tilstødende bygningsdele. 
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G. Eventuel udfyldning med sand og cement ved gulv i ind til 
og med 5 cm højde. 

  

 Opstilling af etagehøje plader indtil 60 cm bredde og ind til 
3 m længde: 

  

4.201 Af lecabeton og lignende indtil 8 cm pr. m² 50,51 

4.202 Samme over 8 cm og indtil 13 cm pr. påbegyndt cm 
 
Opstilling af sømfaste skillevægsplader, herunder moler, 
slagge og klinkebeton og lignende plader indtil 8 cm 
tykkelse: 

pr. m² 1,77 

4.203 Af lecabeton og lign. pr. m² 38,66 

4.204 Samme over 8 indtil 13 cm tykkelse pr. m² 51,24 

4.205 Alle åbninger fradrages, og der betales i tillæg 100% af 
opstillingsprisen pr. m af åbningens højde (fig. 402 og 
405) 

  
 

100 % 

4.206 Søjler og andre lignende bygningsdele, der afbryder mur 
flugten med mere end 25 cm, fradrages (fig. 401). 

  

4.207 Hvor pladevæggene ender frit eller støder til andre 
bygningsdele, betales i tillæg pr. m i højden 50% af 
opstillingsprisen (inkl. søm til indmuring eller 
afslutningslægte) (fig. 401 og 405). Dog betales for 
vandret tilstødning ved vin duer og døre jævnfør (fig. 403) 

  

 

 

  

4.208 Ved samlinger i hjørner, false eller sammenstødende 
vægge betales pr. m 50% af opstillingsprisen. 

Hvor der i forvejen er betalt efter pos. 4.206 henholdsvis 
4.208, ydes ovenstående tillæg ikke (fig. 404 og 405). 

  

  

4.209 Hvor der lukkes over åbninger, betales pr. stk. åbning (fig. 
402) 

 
pr. stk 

 
21,90 

4.210 Hvor der ved overlukninger dannes overfals i større bred 
de end pladevæggenes tykkelse, betales i tillæg pr. stk. 
(fig. 403) 

 
 
pr. stk 

 
 

21,90 

4.211 For højere udfyldning ved gulv end 5 cm betales pr. 
påbegyndt cm 

 
pr. m 

 
1,77 

4.212 Opstilling af blændkarme på træunderlag pr. stk 28,65 

4.213 Opstilling af blændkarme på betonunderlag pr. stk 42,99 
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4.214 Udhugning og tilmuring ved gennemføring af faldrør pr. stk 24,02 

4.215 Udhugning for elrør indtil 20 cm fra loft. pr. stk 16,45 

4.216 Udmåling til og isætning eller indhugning af bindere til 
senere indmuring 

 
pr. stk 

 
2,40 

4.217 Indmuring af armeringsjern pr. m 3,98 

 
 Transport ved lodret transport   

4.220 For transport (ophejsning) af materialer til forannævnte 
arbejder betales udover 1 m 

 
pr. m 

 
0,11 % 

4.221 For transport uden anvendelse af mekaniske hjælpemidler 
betales udover 1 m 

 
pr. m 

 
0,40 % 

4.222 Hvor transporten ikke foregår ad løbebroer, men ad 
trapper, betales udover 1 m 

 
pr. m 

 
0,70 % 

 
 Transportttillæg ved vandret transport   

4.223 Hvor den gennemsnitlige transportafstand mellem 
materialepladsen og forbrugs-stedet overstiger 20 m, 
betales for hver påbegyndt m herudover 

  
 

0,16 % 

 
 Vandbæring   

4.224 Hvor vandet ikke er oplagt i etagerne, betales for vand 
bæring til kælder og stue 

  
1,20 % 

4.225 For hver etage højere, yderligere  0,59 % 

4.226 De i pos. 4.220-4.224 nævnte tillæg regnes af den 
samlede opmålingssum for pos. 4.201 - 4.217. 
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Figurer 401 – 405 
 

A 20 cm fradrages ikke pos. 4.004/pos. 4.107 

B 29 cm fradrages pos. 4.206 

  

Figur 401 
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Vandret snit ved krydsende vægge 
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 Vådrumsbehandling   

 Nedennævnte priser er baseret på anvendelse af 2 
komponent cementbaseret vandtætningspasta, der 
påføres med spartel i indtil og med I mm lagtykkelse. 

Prisfastsættelsen er baseret på følgende produkter: 

- Alfix tætningsmasse 2 K 

- Lip vandtætningspasta 2 K 

- eller tilsvarende produkt. 

Såfremt arbejdsgiveren forlanger, at vandtætningspasta- 
en påføres af 2 gange, betales grundprisen gange 2. 

Inden behandlingen påbegyndes skal overfladerne på 
vægge og gulve være plane og uden huller eller knaster, 
samt rengjorte. 

Alle sugende overflader skal primes. 

Arbejdet udføres af arbejdstagere (murersvende eller 
specialarbejdere), der har modtaget den nødvendige 
instruktion eller uddannelse. 

Hvert enkelt rum regnes som en akkord for sig og opmåles 
på grundlag af nedenstående priser. 

Arbejdsgiveren stiller en støvsuger samt en håndmikser til 
rådighed. 

Vådrumsbehandling betales med følgende priser: 

  

 

 Grundpriser for spartling med 
vandtætningspasta 

  

 Prisen pr. m² fastsættes for vægge og gulv hver for sig på 
grundlag af det samlede areal i rummet for henholdsvis 
vægge og gulv. 
 
Vægge eller gulv: 

  

4.301 Indtil og med 1,5 m² pr. m² 25,69 

4.302 Indtil og med 2 m² pr. m² 17,13 

4.303 Indtil og med 4 m² pr. m² 13,69 
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4.304 Indtil og med 6 m² pr. m² 11,99 

4.305 Indtil og med 8 m² pr. m² 10,28 

4.306 Over 8 m² pr. m² 8,57 

 

 Tillægspriser   

4.311 Påklæbning af tætningsbånd ved overgang mellem 
væg/gulv og væg/væg inkl. eftersmøring og spartling 

 
pr. m 

 
13,61 

4.312 Påklæbning og tildannelse af samlinger ved hjømer (ind- 
og udadgående) inkl. eftersmøring og spartling 

 
pr. stk 

 
11,51 

4.313 Spartling om gennemføringer i væg og gulv pr. stk 5,13 

4.314 Samme inkl. påklæbning af armeringsvæv/manchetter og 
eftersmøring 

 
pr. stk 

 
19,74 

4.315 Spartling om gennemføringer i ikke behandlet væg pr. stk 5,13 

4.316 Spartling af gulvafløb pr. stk 14,56 

4.317 Samme inkl. påklæbning af armerings-vævlmanchetter og 
eftersmøring 

 
pr. stk 

 
46,02 

4.318 Afrensning af vægge med stålbrædt eller lignende pr. m² 2,01 

4.319 Priming af vægge pr. m² 2,93 

4.320 Støvsugning af gulv før vådrums-behandling pr. m² 3,43 

4.321 For arbejde i bruseniche eller lignende, under 90 cm 
bredde, tillægges 

  
5 % 

 Tillæg for oppasning/evt. egen oppasning inkl. nødvendig 
afdækning og oprydning tillægges de respektive priser for 
det udførte arbejde 

  
 

25 % 

 
 Tjæring eller asfaltering 

 

Udvendig 

  

 For tjæring eller asfaltering på murværk, beton eller 
lignende betales for: 

  

4.401 1 gang pr. m² 8,64 

4.402 2 gange pr. m² 13,27 
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 For asfaltering af false indtil 13 cm bredde betales for:   

4.403 1 gang pr. m 3,58 

4.404 2 gange pr. m 5,13 

4.405 Ved større bredde end 13 cm betales det overskydende 
areal efter pos. 4.401-4.402. 

  

4.406 Såfremt der anvendes asfaltkogning, betales et tillæg til 
priserne i pos. 4.401-4.405 

  
100 % 

4.407 For 2 gange asfaltering, heraf en gang med varm asfalt, 
betales i alt 

 
pr. m² 

 
240,36 

 
 

 Invendigt   

4.408 For asfaltering med kold asfalt 1 gang pr. m² 10,86 

4.409 For asfaltering med kold asfalt 2 gange pr. m² 16,69 

4.410 For asfaltering af false indtil 13 cm 1 gang pr. m 3,84 

4.411 For asfaltering af false indtil 13 cm 2 gang pr. m 5,45 

4.412 For begrænsninger ved asfaltering mod blank mur eller 
færdigbehandlede flader pr. gang 

 
pr. m 

 
4,84 

4.413 For asfaltering med kold asfalt omkring vinduer, døre m.v.  
pr. m² 

 
12,96 

4.414 For asfaltering med kold asfalt omkring vinduer, døre m.v.,  
2 gange 

 
pr. m² 

 
19,24 

4.415 For asfaltering af false ved vinduer, døre m.v., 1 gang pr. m 4,89 

4.416 For asfaltering af false ved vinduer, døre m.v., 2 gange pr. m 6,78 

4.417 For begrænsning ved asfaltering mod indsatte karme, pr. 
gang 

Asfaltering af riller betales som false. 

 

pr. m 

 

3,84 

4.418 Akkorder, hvis opmålingssum ikke overstiger kr. 642,52 
tillægges 

  
24 % 
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 Gyldighed   

 Nærværende priskurant træder i kraft pr. 1. marts 2019    

 
 
 
 
 
 

 For Dansk Byggeri                                    For Fagligt Fælles Forbund 
 
 
 
 Sign. Peter Stenholm                                   Sign. Kim Lind Larsen 
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