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Zoneinddeling i København og Nordsjælland

  1. zone
  Følgende kommuner: Dragør, Tårnby, København, Frederiksberg, 
  Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, Glostrup, Rødovre, 
  Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø, Lyngby-Taarbæk, 
  Rudersdal, Allerød, Hørsholm, Fredensborg.

  2. zone
  Følgende kommuner: Helsingør, Gribskov, Halsnæs, Hillerød, 
  Frederikssund, Egedal, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve.
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 Afsnit 1 Murerarbejde 

Opmåling af murværk foretages således, at kun den egentlige mængde bereg-
nes, og alle åbninger samt konstruktioner af andet materiale fradrages, hvor 
ikke andet er nævnt.

Hvor murværkets afslutning på grund af tagkonstruktionen eller lign. er skrå, 
måles højden på den afsluttende murtykkelses højeste punkt.

Mørtel

Til alt murerarbejde kan anvendes følgende mørteler uden tillægsbetaling:
-kalkmørtel,
-kalkmørtel tilsat cement,
-bastardmørtel i blandingsforhold indtil 1:1 
(1 del cementmørtel 1:3 og 1 del kalkmørtel),
-cementmørtel, hvor det er angivet i de enkelte poster.
Hvis et arbejde udføres i cementmørtel, og det ikke er angivet i de enkelte 
afsnit eller poster, betales 25% i tillæg til henmuringsprisen.

For arbejder udført med hydraulisk kalk kun iblandet sand betales 15% i tillæg 
til henmuringsprisen. Tillægget bortfalder ved arbejder, der efter de enkelte 
poster kunne kræves udført med cementmørtel.

Bastardmørtel, der afviger fra det i teksten nævnte (1:1), således at blandingen 
indeholder mere cementmørtel, betales efter akkordering.

Cementmørtel er en blanding af cement og grus/sand (Portland, rapid eller 
supercement). 25%-tillægget er baseret på dette materiale i forskellige blan-
dinger.

Hydraulisk mørtel er en blanding af hydraulisk kalk og grus/sand. 15%-tillæg-
get er baseret på dette materiale. Hvis der tilsættes Lissapol eller Boasit (som 
disse forefindes i 1961), fradrages intet i tillægget, men hvis der forekommer 
nye cementsorter eller andre eller forbedrede tilsætningsmidler eller hvis der 
fremkommer mørteler, som gør arbejdet lettere end med sædvanlig mørtel, 
optages forhandlinger om reduktion - evt. bortfald - af procenttillæggene.

Henmuringspris
Ved henmuringspris forstås grundprisen for de forskellige murtykkelser.
I nedenstående henmuringspriser er, hvor andet ikke er nævnt, indeholdt alt 
arbejde ved målsætning og anlæg samt højdeafsætning, alm. forbandter samt 
hugninger for samme, afsætning af bom- og sværtehuller eller indmuring af 
sværteankre i overensstemmelse med stilladsregulativ.
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Afsætning af mål til hovedhjørner og udgangskoter samt levering af nødven-
dige hovedmållægter og højdemål er ikke indeholdt i priserne.

Ved afsætning af hovedhjørner forstås, at mesteren skal lade yderpunktet 
afsætte på en galge eller på anden måde fastsætte hjørnet, men svenden skal 
foretage anlægget af hjørnet uden ekstrabetaling.

Udgangskoter forstås således, at mesteren angiver en højde på galge eller 
sokkel; øvrige højdeafsætninger f.eks. på etager sørger svende selv for.

I priserne er indeholdt bl.a.:

a)   -Gener ved at gå tilbage for at mure overlukninger, solhøjder, muring mel-
lem bjælker og spær.

b)   -Tilmuring foran remme og trimpler (heri dog ikke hugning i uregelmæssig 
mur).

c)   -Afsætning og gener ved interimistiske vandledninger, elledninger og lign., 
som anvendes under opmuringen.

d)   -Gener ved at flytte mellem flere blokke (afstand mellem blokkene max. 
100 m).

Forskellige sten
Der kan mellem 2 baljer anbringes indtil 3 slags forskellige sten på stilladser 
uden tillægsbetaling.

 Afsnit 1 Murerarbejde 



12 2019

 Afsnit 1 Murerarbejde Enhed Kr. 

 Murværk af alm. sten

 1 ½ stens mur  .............................................................................  m²  45,63
 2 ¾ stens mur  .............................................................................  m²  60,93 
 3 1 stens mur  ..............................................................................  m²  82,91 
 4 1½ stens mur  ...........................................................................  m²  127,83 
 5 2 stens mur  ..............................................................................  m²  144,97 
 6 2½ stens mur  ...........................................................................  m²  164,60 
 7 3 stens mur  ..............................................................................  m²  184,26 
 8 3½ stens mur  ...........................................................................  m²  203,92 
 9 4 stens mur  ..............................................................................  m² 223,57
 10 For hver ½ sten, muren er tykkere end 4 sten, tillægges  .........  m² 13,52 
 11 Hvor ¾ stens mur mures af alm. sten (4’’), tillægges  .............  m² 11,85 
 12 Hvor 1 stens mur mures efter snor på begge sider, tillægges  ..  m² 3,56
 12.01 Alt murværk over 1 stens tykkelse mures efter snor på  
  begge sider.
 12.02 Betaling herfor er indeholdt i henmuringspriserne.

 13  Uregelmæssig murtykkelse  
betales med den efterfølgende regelmæssige murtykkelses pris.   

  ¾ stens mur i henhold til posterne 2 og 11 regnes for  
  regelmæssig murtykkelse.

 13.01 For hugning af sten i uregelmæssig murtykkelse  
  pr. hugget skifte  .......................................................................  lm 3,02 

  Ved hul mur, hvor der mures kompakt ved vinduer og døre,  
  regnes hver 1/4 sten = 1 skifte. Hugning for kompakt mur ved  
  hjørner og skillerum er indeholdt i henmuringspriserne.

 13.02 Murtykkelse under ½ sten betales som ½ stens mur.  

 13.03  Hvor der i knaster ved dørfalse findes huggede sten under  
5 cm, betales i ½ stens og ¾ stens mur ....................................  lm  7,97 

 13.04  Hvor der betales efter post 13, betales ikke for knækkede  
kopper i henhold til post 119.
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 Afsnit 1 Murerarbejde Enhed Kr.

  Skalmur

 14  Murværk, der opmures foran eksisterende beton- eller mur- 
flader og lign., betales kun med den murtykkelse, der udføres.  

   Hvor formur og bagmur optages samtidig, betales ikke de i  
post 14 nævnte tillæg, idet teksten »opmuring foran eksister- 
ende mur« henviser til tidligere udført murværk (gammelt  
murværk) eller beton.

 14.01  For gene af indtil 3 cm mellem mur og begrænsende  
flader tillægges  ........................................................................  m²  5,30 

   Hvor afstanden er større end 3 cm, bortfalder tillægget.

 14.02  Hvor der forlanges udfyldning mellem mur og begrænsende  
flader indtil 3 cm tillægges  ......................................................  m²  3,56 

 14.03  Do. do. over 3-6 cm tillægges  .................................................  m² 5,30 
Der betales ikke for uregelmæssig mur.  

 

  Post 14
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 Murværk af blokke
  (blokstørrelse indtil 28 x 50 cm)  

 Gasbeton og Siporex  
 15 Blokke 9-12 cm  .......................................................................  m²  40,56 
 16 Blokke over 12-15 cm  .............................................................  m² 53,08 
 17 Blokke over 15-20 cm  .............................................................  m² 58,97 
 18 Blokke over 20-25 cm  .............................................................  m² 73,95
 19 Blokke over 25-30 cm  .............................................................  m²  82,91 
 20 Blokke over 30-35 cm  .............................................................  m² 105,24

 Lecabeton (klinkerbeton)
 21 Blokke 9-12 cm  .......................................................................  m² 43,94 
 22 Blokke over 12-15 cm  .............................................................  m² 57,00 
 23 Blokke over 15-20 cm  .............................................................  m² 62,89 
 24 Blokke over 20-25 cm  .............................................................  m²  80,66 
 25 Blokke over 25-30 cm  .............................................................  m²  89,62 
 26 Blokke over 30-35 cm  .............................................................  m²  115,28 

 Betocelblokke
 27 Betales som tilsvarende gasbetonblokke med fradrag af 5%. ..  %  -5,00
 
 Mørtel i pølser
 28  Hvor der forlanges, at mørtelen lægges i pølser i såvel lang- 

som stødfuger for at skabe mellemrum  ...................................  m² 4,42 

 28.01  Hvor der i mellemrummet indlægges strimler af isolerings- 
plader af type som Flamingo og Polystyrol i såvel lang-  
som stødfuger, tillægges  ..........................................................  lm 1,77 

 Teglblokke
 29  Blokke af type T 23 muret med pølser i langfuger og fyldning  

af låse i stødfuger  ....................................................................  m² 89,62 
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 Afsnit 1 Murerarbejde Enhed Kr.

  Blokke og alm. murværk 
 30  Hvor blokke mures sammen med alm. mursten, betales intet  

tillæg for sammenmuringen, såfremt blokkene passer i skifte- 
gangen.  

 Skæring af blokke
 31  Hvor der ikke leveres særlige blokke til forbandt, afslutninger  

og lign., betales for lodret eller vandret skæring pr. m. skæring.    

  Ved skæring af blokke betales kun den faktisk udførte skæring.  

  Gasbeton og Siporex
 31.01 Blokke 9-12 cm ........................................................................  lm  5,30 
 31.02 Blokke over 12-15 cm ..............................................................  lm  6,20
 31.03 Blokke over 15-20 cm ..............................................................  lm 8,86 
 31.04 Blokke over 20-25 cm ..............................................................  lm 11,50 
 31.05 Blokke over 25-30 cm ..............................................................  lm 13,26 
 31.06 Blokke over 30-35 cm ..............................................................  lm 15,03 
 31.07 Skæringer i blank mur tillægges 50%. .....................................  %  50,00 

  Lecabeton (klinkerbeton)
 31.08 Blokke 9-12 cm ........................................................................  lm 7,07 
 31.09 Blokke over 12-15 cm ..............................................................  lm 7,97 
 31.10 Blokke over 15-20 cm ..............................................................  lm 9,72 
 31.11 Blokke over 20-25 cm ..............................................................  lm 12,39 
 31.12 Blokke over 25-30 cm ..............................................................  lm 14,13 
 31.13 Blokke over 30-35 cm ..............................................................  lm 15,92 
 31.14 Skæringer i blank mur tillægges 50%. .....................................  %  50,00 

  Skråning eller smig

 31.15  For skæring af skråning eller smig, herunder vederlag, kilesten  
og lign. betales som lodret og vandret skæring med et tillæg  
på 100%. ...................................................................................  %  100,00 

  Betocel eller cellebeton  
 31.16 betales som tilsvarende gasbetonblokke med fradrag af 30%.  %  -30,00 
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 32 Hulmur
   Hulmur betales som kompakt mur, hvad enten der mures af  

alm. sten eller alm. sten og blokke.

   Flensborgsten i formur og alm. sten eller blokke i bagmur  
muret i forbandt i false og lign. steder (skiftende mellem 3 alm.  
skifter og 4 skifter Flensborgsten).  

   Faste bindere, overlukninger samt fuld udmuring ved sokler,  
etageadskillelser, false, hjørner, skillerum, gavle, ventiler,  
ankre og lign. udføres uden tillægsbetaling.

 32.01  Hvor hulrummet er større end ¾ sten, betales hver mur for sig  
med de almindelige henmuringspriser. Faste bindere, hvor  
hulrummet er større end ¾ sten, opmåles og betales med et  
tillæg til henmuringsprisen på 25%. .........................................  %  25,00 

   Ved opmåling af faste bindere måles bindernes længde i  
hulrummet.

  Der måles ikke lodsteder på faste bindere.

  Der betales ikke for hugning af faste bindere efter post  
  13-13.04, da hugningerne betragtes som forbandthugninger.

 32.02  Hvor hulrummet er under ½ sten, og der anvendes ¾ sten  
til en af murene, tillægges  .......................................................  m²  2,66 

  Kan kun anvendes i mure indtil 1½ stens tykkelse.

 32.03  Hvor hulrummet er under ½ sten, og der mures med alm. sten  
og blokke, hvis bloktykkelse er over 12 cm, tillægges forskels- 
prisen mellem 12 cm blokkens og den bloktykkelse, der anvendes. 
Denne post kan ikke bringes til anvendelse, hvor der anvendes  
mursten i stedet for blokke.

 32.04 Skæring af blokke betales.

 32.05 Hvor hulrum er over ½ sten, betales for overlukning ..............  lm  3,56

   Der betales ikke for overlukning, når der er isoleringsmateri- 
ale i hulrummet, som kan bære overlukningen (f. eks.  
lecaskærver, batts eller lign.).  
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 Afsnit 1 Murerarbejde Enhed Kr.

 32.06 Do. do., hvor overlukning udføres med lecamursten ...............  lm  5,30 

 32.07  For hugning af sten i uregelmæssig murtykkelse betales  
efter post 13-13.04.

 32.08  Ståltrådsbindere i stedet for faste bindere anbringes uden  
tillægsbetaling.

 32.09  Hvor ståltrådsbindere forlanges lagt med fald udad, og bag- 
muren derfor mures højere end formuren, betales i tillæg  ......  m² 3,56 

  Hulrumsfyld
 33 Lecaklinker  
   Hvor hulmuren for hver stilladshøjde fyldes med klinker,  

leveret i papirposer, sække og lign., betales for det fyldte areal.  

 33.01 For hulrum indtil 9 cm  ............................................................  m²  7,07 

 33.02 For hver cm herudover tillægges  .............................................  m²  0,70 

 33.03  Hvor der bag bomhuller lukkes for at forhindre klinkerne i at  
løbe ud ......................................................................................  stk  2,66 

 33.04  For gene ved tilfyldning i forbindelse med undermuring, dæk,  
dragere og lign.  ........................................................................  lm 7,07 

 33.04  Tillægget er baseret på, at hulrummet er overlukket med  
betondrager eller lign., og hulrumsfyldet derfor skal stoppes 
 ind under overlukningen.

 34 Batts  
   For udpakning og anbringelse af battsplader i hulrum betales  

for det isolerede areal. ..............................................................    

 34.01 Plader fra 5-8 cm  .....................................................................  m² 9,72 

 34.02 Plader over 8-13 cm  ................................................................  m²  11,50

 34.03  Hvor pladerne ved hjælp af særlige ståltrådsbindere holdes i  
afstand fra formuren  ................................................................  m² 3,56 

 34.04  For udkradsning af studsfuger for ventilation efter særlig  
inddeling ...................................................................................  stk  2,66 
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 Afsnit 1 Murerarbejde  

  Post 35
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 Afsnit 1 Murerarbejde Enhed Kr.

 34.05  Hvor der i hule mure forlanges anbragt lægter oven på  
isolationsmaterialet til opsamling af spildmørtel, betales  
for anbringelse og flytning  ......................................................  m² 4,42 

 34.06  Indmuring af ventilklodser i studsfuger ...................................  stk. 7,10

 34.07  For isolering med polystyren i false, hvor polystyrenen  
isættes under opmuringen ........................................................  lm. 6,68 

 34.08  Hvor polystyrenen anbringes lodret mod eksisterende  
mur eller beton .........................................................................  lm.  3,03

    For isolering med pap eller mastikspapir, der op- bøjes  
(indtil 25 cm) og fastgøres mod eksisterende bagvæg  
betales med afsnit 1 pos. 49

  Murerarbejde i tagetagen
 35  Ved gavle, mellemgavle, frontoner, kviste, frontspids,  

flunker og lign. betales intet tillæg til henmuringspriserne.  
For merarbejde samt alm. forekommende lodsteder betales  
efter post 37-37.09 og måles på:  

 35.01  murværkets skrå afgrænsning,

 35.02  højden ud for det skråt afgrænsede areal.  

 35.03  Hugning af skråning langs gavle og lign., ½ stens  
blank, incl. evt. skålhugning  ...................................................  lm  17,69 

 35.04  Hugning af skråning langs gavle og lign., ½ stens bleg,  
incl. evt. skålhugning  ..............................................................  lm 8,86

 35.05  Hugning af skråning af mellemliggende ½ sten  ......................  lm 4,42

 35.06 Hugning af skråning langs gavle og lign. af ¾ sten, bleg  .......  lm 11,50 

 35.07  Hugning og muring af rille (til tag) eller udkragning (over tag)  
på gavlkam, kvistflunker eller på andet murværk, skorsten  
undtaget, hvor rillen eller udkragningen ikke er parallel  
med skiftegangen i murværket umiddelbart ovenover, blank ..  lm  22,12 

 35.08 Do. do., blegt  ...........................................................................  lm 13,26 

 35.09 Tilhugning ved runde gavle og lign. tillægges 50%. ................  %  50,00 
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 36 Anlæg
   Hvor der ved anlægget forekommer åbninger, måles igennem,  

såfremt der er overlukket med murede skifter.

 36.01  Af mur på udvendige og indvendige fundamenter eller  
kældergulve samt i etager ved støbte dæk, hvor  
murerarbejde ikke kan fortsættes uden nyt anlæg  ...................  lm  7,07

 36.02  Anlæg udover forannævnte er indeholdt i henmuringspriserne.    
   I facader betales anlæg kun 1 gang, hvis ikke betonbjælker,  

dæk eller lignende springer frem for facadeflugten, således  
at man ikke kan lodde kopper, men skal anlægge på ny. F. eks.  
betales ikke, hvor murværket lægges igennem over stik eller 
ved trappeskillerum, hvor betondækket ikke springer frem for  
den bindige side af muren.  

   Der betales ikke for nyt anlæg ved skillerum med ændret murtykkelse. 

 36.03  For anlæg i facader indtil 2 skifter under det niveau, hvorfra  
der mures, betales intet yderligere tillæg, forudsat at der ikke  
er ført stikbomme fra stilladset ind i muren i de pågældende  
skifter.  

 36.04  Ved forsætning i sokkel i udvendig mur  .................................  stk 2,66

 36.05  For merarbejde ved at fastlægge og nedføre anlægget ved  
kældernedgange og  lign. partier under sokkelhøjde i udvendig  
mur, hvor anlægget føres ned før den egentlige facade flugt  
mures, betales for nedføringen, lm højde forskel .....................  lm  70,75 

  Post 36.01
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   Der betales for 1 gang nedføring pr. facade med tillæg efter  
post 36.03. pr. skifteforsætning i begge sider.

   Ved vinkeltrapper, hvor der indgår 2 facader, betales for 2  
nedføringer.  

 36.06  Hvor den udvendige kældernedgang er under 1 m bred,  
betales genetillæg for snæver plads.

 36.07  Hvor anlæg finder sted på et underlag med så store variationer  
og unøjagtigheder i forhold til højden, at det er nødvendigt,  
at der foretages udligning med cementmørtel eller flækskifte,  
betales denne udligning særskilt.  

 36.08  For ½ stens mur ........................................................................  lm  4,42 

 36.09  For hver ½ sten derudover .......................................................  lm  2,66 

 36.10  Ved påmuring på gamle bygninger betales anlæg efter post  
36-36.09. 

 36.11  Hvor fundamenterne er unøjagtige, og udmåling af  
hovedhjørner er nødvendig, eventuelt ved opsætning af  
nye galger, betales for hele hjørner (2 sideretninger) ...............  stk.  44,81  

 36.12  For halve hjørner (1 sideretning) ..............................................  stk. 22,42

 Lodsteder  
 37  Lodsteder opmåles, vist som eks. på omstående tegninger,   

og betales efter nedenstående regler med .................................  lm 9,72 

 37.01  Ved murtykkelse indtil 1 sten betales lodsteder på murens ene  
side. Over 1 sten betales lodsteder på begge sider af muren.  
Ved mur af blokke betales uden hensyn til murtykkelsen kun  
lodsteder på murens ene side.

 37.02  På murflugter af 1 stens længde og derunder betales kun  
1 lodsted.

 37.03  Når en mur (på indtil 1 stens tykkelse) ender frit samt ved  
murens afslutning mod åbninger, der fradrages,  
betales 1 lodsted.  
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 37.04  Ved større murtykkelse betales 2 lodsteder.  

 37.05  Ved mur af blokke betales uden hensyn til murtykkelsen  
kun 1 lodsted. 

 37.06  Når murflugten er over 30 m, betales 1 lodsted; når flugten  
er over 60 m, 2 lodsteder, og så fremdeles 1 lodsted for  
hver 30 m.  

 37.07  Ved murtykkelse over 1 sten betales tilsvarende lodsteder  
på ydermurens indvendige side.

 37.08  Der betales ikke lodsteder ved skorstenspiber, udhængsspær  
m. fl., som fremgår af efterfølgende poster.  

 37.09  Hvor flere bygninger opføres samtidig, men er adskilt af  
en lodret fuge eller forskellig skiftegang, betales lodsted.  

 38  Elevatortårne (hejs)
    Hvor gennemgang i flugter finder sted under murerarbejdet,  

betales for gene, én gang pr. elevatortårn i murværkets  
højde .........................................................................................  lm 61,93 

 38.01   For gene under murerarbejdet foranlediget af elevatortårne  
betales pr. elevatortårn i murværkets højde ..............................  lm  53,08 

 38.02  Hvor hejs ikke anvendes i beboelsesejendomme, betales for  
én gennemgang i murværkets højde pr. opgang .......................  lm  26,55 

 38.03  Ved andre bygninger, dog ikke villaer, hvor der betales tillæg  
i henhold til post 43-43.07, betales, hvor gennemgang finder  
sted, for hver 12 m af murværkets længde én gennemgang  
i murværkets højde (rækkehuse betales efter post 38.02). 

  Afsætning og efterlukninger  
 39  Hvor der afsættes for gennemgang, betales dette ikke særskilt,  

men det udeladte murværk måles med (dog max. 1 m²). 

 39.01 Efterlukning af gennemgange ..................................................  stk  35,39 

 39.02 samt pr. skifte indtil 1 stens mur ..............................................  lm  3,56 
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 39.03 for efterfølgende ½ sten ...........................................................  lm 1,77 

 39.04  For blankt arbejde tillægges post 39.02 50%. ..........................  %  50,00 

  Skorstensrør 
 40  Muring af skorstensrør opmåles som almindelig mur uden  

hensyn til lysningsarealets størrelse.  

 40.01  Indvendig berapning af rør .......................................................  m² 13,09 

  I berapningsprisen er indadgående hjørner incl. i prisen.

 40.02 Berapning og afskuring af rør indvendig .................................  m² 18,67 

  I berapningsprisen er indadgående hjørner incl. i prisen.

 40.03  Muret foring i skorstensrør med bindig side mod rørets  
lysningsareal opmåles som almindelig mur.

 40.04  Hvor foring udføres med ildfaste sten og ler eller ildfast  
mørtel, betales i tillæg ..............................................................  m²  35,39

 40.05  Såfremt der mellem foring og skorstensrør ikke forlanges  
hulrum, betales der ikke lodsteder ved muring af foring. 

 40.06  Indsætning af rensedøre (enkelte og dobbelte) under  
murerarbejdet 24 x 24 cm ........................................................  stk  16,51 

 40.07  Hvor rensedøre ikke indsættes under opmuringen, men der  
afsættes hul, betales for afsætningen ........................................  stk 7,07 

 40.08  Alle rør afleveres efter murerarbejdet rensede og i brugbar  
stand.  

 40.09  Anbringelse af isoleringsmåtter med eller uden net eller batts 
 i hulrummet mellem rør og foring ...........................................  m²  10,62 

 40.10  For skæring ...............................................................................  lm 1,77 

 40.11  For klipning af net ....................................................................  lm 1,77

 40.12  Hvor der mellem rør og foring anbringes isoleringspap,  
incl. tilskæring ..........................................................................  lm 7,07 
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 40.13  Hulrumsfyld betales efter post 33.04.

 40.14  Skorstensrørets højde regnes til det højeste punkt ved dennes  
skæring med tagprofilet på den højest beliggende tagflade,  
hvad enten skorstenen ligger inde i bygningen eller udvendig  
på muren.  

 40.15  Udkragning i etageadskillelser og tagværk betales i henhold  
til post 87-87.03.

  Røgkanaler og fritstående dampskorstene
 40.16  Røgkanaler og fritstående dampskorstene betales efter  

overenskomst.

  Skorstenspiber
 41  Muring af skorstenspibe med 1 stens vanger uden frem- 

springende sokkel og hoved, med 24 x 24 cm lysningsareal ...  lm  685,58 

  Højden måles på skorstenspibens længste side.  

 41.01  Skorstenspiber under 1 m betales med prisen for 1 m.

 41.02  For hver ½ sten eller del deraf, skorstenspibens lysningsåbning  
bliver større i hver retning, tillægges .......................................  lm  26,55 

 41.03  Hvor der i skorstenspiben er flere rør, måles røgrørets åbning  
igennem uden fradrag af mellemvangerne. ..............................   

 41.04  For hver ½ sten, skorstenspibens sider bliver tykkere end  
1 sten, tillægges 3 31/3%. ........................................................  %  33,33 

 41.05  Udføres skorstenspiben med ½ stens side, fradrages 25%. ......  %  -25,00 

 41.06  Hvor tagets hældning er mindre end 17 cm pr. m,  
fradrages 20%. ..........................................................................  %  -20,00 

 41.07  Murede mellemvanger og foringer betales efter post 40.16. ...    

 41.08  For indmuring af stigetrin i cementmørtel i blank mur ............  stk 35,39

 41.09  i bleg mur .................................................................................  stk  23,58 

 41.10  for rygbøjle tillægges posterne 41.08 og 41.09 100%. ............  %  100,00 
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 41.11  Indmuring af rygbøjle, blank mur ............................................  stk.  70,75 

 41.12 Indmuring af rygbøjle, bleg mur ..............................................  stk.  47,16 

 41.13 I ovenstående priser er indeholdt:

   Lodsteder og anlæg samt hugning og afsætning af rille eller  
udkragning over tag, samt evt. blankmurstillæg.

    Fugning af skorsten med ryg-, skrabe- eller vandfaldsfuge  
eller færdigbehandlet i opmuringsmørtelen, pudse glat eller  
afskure og farve samt berapning af skorstenspiben indvendig. 

   Ved andre behandlingsformer reguleres betalingen efter  
afsnittene for de pågældende arbejder.  

  Afdækning af skorstenspiber
 42  Afdækning med cementmørtel støbt i form indtil 10 cm høj  

uden udladning, med fald mod ind- eller udvendig side 
eller begge dele, på 1 stens mur ...............................................  lm  51,12 

 42.01  Samme med indtil 5 cm udladning og vandnæse .....................  lm  62,89 

   Længde og højde måles på afdækningens forkant.

 42.02  For hver ½ sten større eller mindre murtykkelse tillægges  
eller fradrages 25%. .................................................................  %  25,00 

 42.03  I foranstående pris er indeholdt samling, tilpasning, opsætning,  
oliering, nedtagning og rensning af de leverede formstykker.  

 42.04  Anden afdækning betales efter akkordering.

 42.05  Henlægning af færdigstøbte afdækninger betales med 50%  
af ovennævnte priser. ...............................................................  %  -50,00 

 42.06  For tildannelse i ringe og oplægning af indtil 7 mm jern som  
armering i afdækninger betales for hvert jern ..........................  lm  3,92

 42.07  For opsætning af Zenithtag eller lign. samtidig med opmuring  
af skorstenspiber med 24 x 24 cm lysningsareal ......................  stk 68,81 

 42.08  Hvor skorstenspibens udvendige mål er over 3 sten, tillægges  
prisen for Zenithtag for hver ½ sten i hver retning 10%. .........  %  10,00 
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 42.09 Isoleringspap under afdækninger .............................................  lm  2,66 

 Lille stenforbrug

 43  Ved villaer, garager og lign. små huse, dog ikke ved rækkehuse  
og kædehuse, betales følgende tillæg til henmuringspriserne:

 43.01 For stenforbrug under 35.000 sten   5%. ..................................  %  5,00 
 43.02 For stenforbrug under 30.000 sten   8%. ..................................  %  8,00 
 43.03 For stenforbrug under 20.000 sten 11%. ..................................  %  11,00 
 43.04 For stenforbrug under 15.000 sten 15%. ..................................  %  15,00 
 43.05 For stenforbrug under 8.000 sten 18%. ....................................  %  18,00 

 43.06  Ved omregning af blokmur til alm. sten benyttes følgende tabel:    
  over   9-12 cm omregnes til   65 stk. alm. mursten.
  over 12-15 cm omregnes til   85 stk. alm. mursten.  
  over 15-20 cm omregnes til 105 stk. alm. mursten.
  over 20-25 cm omregnes til 125 stk. alm. mursten.  
  over 25-30 cm omregnes til 155 stk. alm. mursten.  
  over 30-35 cm omregnes til 190 stk. alm. mursten.

 43.07  Herudover betales ved disse mindre arbejder de i afsnit 11,  
post 5, nævnte 10%. .................................................................  %  10,00 

  Udgydsning  
 44  Udgydsning af skifter under isoleringspap, afslutningshøjder  

i etagerne og øverste skifte på murværket er indeholdt  
i henmuringspriserne. 

 44.01  Hvor udgydsning af hvert skifte forlanges, betales i tillæg til  
henmuringspriserne 15%. .........................................................  %  15,00 

 45 Afkostning af murværk, hvor dette forlanges ..........................  m²  0,54 

 46 Udkradsning af blegmursten i 13 mm dybde og afkostning ....  m²  3,72

 46.01  Hvor der forlanges mindre udkradsningsdybde, betales som  
for 13 mm.
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  Forskellige sten  
 47  Henmuring af Flensborgsten (4 skifter = 3 skifter alm.  

mursten) tillægges henmuringspriser, lodsteder,  
overlukninger og lign. 33¹/³ %. ................................................  %  33,33 

   Procenttillægget for Flensborgsten beregnes kun for den del  
af muren, hvor disse er anvendt. 
anvendt, f.eks.:

  1 1/2 stens hul mur med Flensborgsten i formur og false.
  1 1/2 stens mur .........................................................................  pr. m2 kr. 127,83
  1/2 x kr. 127,83 . .......................................................................  kr.  63,92
  33 1/3 % af kr. 63,92 ................................................................  kr.  21,31

   Henmuringsprisen for den pågældende mur bliver herefter  
kr. 127,83 + 21,31 = 149,14 kr. pr. m2.

 47.01  Henmuring af gamle (rensede) Flensborgsten tillægges  
yderligere 20%. ........................................................................  %  20,00 

 47.02 Henmuring af alm. gamle (rensede) sten tillægges  .................  1000 stk  88,44  

 47.03 Henmuring af Lecamursten (4’’) tillægges  .............................  1000 stk  45,98  

 47.04 Samme (6’’) tillægges  .............................................................  1000 stk  60,15

 47.05  Hvor Lecamursten anvendes i ½ stens skillerum, tillægges  
yderligere ..................................................................................  m²  3,56 

  heri indbefattet fornøden afstivning.

 47.06  Henmuring af mangehulsten tillægges for gene af aske og  
for hugning  ..............................................................................  1000 stk  17,69 

 47.07  Henmuring af kalksandsten (4’’) tillægges  .............................  1000 stk 25,66 

 47.08  Samme (6’’) tillægges  .............................................................  1000 stk  33,61

 47.09  Henmuring af molersten udføres uden tillægsbetaling til  
henmuringspriserne. 

 47.10  ½ sten, der fremkommer af hele sten, der tilføres  
byggepladsen, skal henmures uden tillæg. 
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  Genmuring
48  Hvor arbejdet forlanges udført fra stillads på begge sider  

af murværket, betales  ..............................................................  m²  8,86 

   Hvor der er bygget stillads på begge sider af en mur, og  
murerarbejdet derfor udføres fra begge sider, betales ikke  
for genmuring, medmindre det er forlangt.

  Vandret isolering
 49   Henlægning og afkortning af isoleringspap i indtil 2 stens mur .  lm 2,66 

 49.01  Samme arbejde i over 2 stens mur ...........................................  lm  3,56 

 49.02  Henlægning, tilpasning, afkortning af gennemgående  
isoleringspap med indtil 3 skifters højdeforskel i hul mur .......  lm  6,20 

 9.03  Isoleringspap i hulrum med 4 skifters højdeforskel .................  lm 7,43 

 49.04  Hvor isoleringspappet ikke leveres i afpassede bredder,  
betales for tilskæring ................................................................  lm  0,88 

 49.05  For asfaltering af samlinger med 10 cm overlæg .....................  stk 1,77 

 49.06  Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign., af pap eller  
mastikspapir pr. kit/limside inkl. samlinger (se tegning) .........  lm 6,67

 49.07  For ekstra kitning/limning med asfaltkit eller lign. når det  
forlanges, betales pr. gang (se tegning) ....................................  lm 6,04 

 49.08  Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign.  
Ved opbukket pap eller mastikspapir ved hjørne samlinger  
inkl. tildannelse pr. hjørnesamling (se tegning) .......................  stk. 23,81

 49.09  Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket  
pap eller mastikspapir inkl. tildannelse ved konsoller,  
falseelementer og firkantjern (se tegning) ................................  stk. 35,71 

 49.10  Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket  
pap eller mastikspapir ved H-jern inkl. tildannelse ved flangerne  
(se tegning) ...............................................................................  stk. 48,02 

 49.11  Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. af opbukket  
pap eller mastikspapir ved hovedkabel eller forsyningsrør  
til måleskab for el eller gas inkl. Tildannelse ...........................  stk. 20,79 
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 49.12  Tillæg for kitning/limning med asfaltkit eller lign. ved  
gennemstukne elrør, forankringsjern intil Ø 20 mm eller  
lign. samt evt. tildannelse af pap eller mastikspapir ................  stk.  10,64  

 49.13  Over Ø 20 mm betales i tillæg  ................................................  stk. 21,30

 Tilmuring mod beton eller lign.  
 50   Hvor mur støder mod beton i støbte ydermure, skillerum,  

betonpiller eller søjler, betales for tilhugning og tilmuring,  
hvad enten der er rille eller ikke, indtil 1 stens bredde,  
med udfyldning indtil 3 cm vedliggende fuger ........................  lm  5,30 

 50.01  For hver ½ sten større bredde tillægges ...................................  lm 2,66

 50.02  Hvor der hugges sten i vinkelrille, tillægges ............................  lm  7,07 

  Post 49.06-10
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  Post 50    Tilmuring mod beton

  Post 51    Undermuring

  Post 52    Mur i felter
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 Undermuring  
 51     For undermuring af dragere og betondæk incl. udfyldning  

samt gener af disse betales indtil ¾ stens bredde .....................  lm 7,07

 51.01   Indtil 1 stens bredde .................................................................  lm 10,62 

 51.02   For hver ½ sten større bredde tillægges ...................................  lm  3,56 

 Mur i felter i betonhuse  

 52   Mur i felter i betonhuse opmåles og betales som alm. murværk.    

     Hvor udvendigt stillads ikke forefindes, og opmuring foretages  
indvendig fra, betales til henmuringspriserne følgende tillæg  
uanset på hvilken side af muren snor anvendes:

 52.01 Indtil 1 stens murtykkelse  .......................................................  m²  4,42 

 52.02 Over 1 stens murtykkelse  ........................................................  m²  5,30 

 52.03    I felter i ydermur, hvor der kun mures brystninger, betales i  
tillæg til henmuringspriserne, hvor brystningerne er indtil  
14 skifter høje 5%, ...................................................................  %  5,00 

 52.04 Indtil 13 skifter høje 10%, ........................................................  %  10,00 

 52.05 Indtil 12 skifter høje 15%. ........................................................  %  15,00 

 52.06   Hvor hele facaden i øvrigt murede bygninger udføres som  
brystninger alene mellem betonpiller eller søjler,  
betales disse efter post 52.01-52.05.

 52.07    Såfremt ½ stens skillerum udføres i 3,60-5,00 m højde,  
betales for disse skillerums areal et tillæg til  
henmuringsprisen på 5%. .........................................................  %  5,00 

 52.08 Do. do. for over 5,00-6,00 m højde 6%. ..................................  %  6,00 

 Drager- og støttepiller

 53   Piller, såvel fritstående som forbundet med andet murværk,  
betales som alm. mur og opmåles i henhold til tegning,  
uanset antal af drage- og støttepiller i samme flugt.
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  Post 53    Dragerpiller

  Post 54    Klinkepude   Post 54.03

  Post 54   



2019 35

 Afsnit 1 Murerarbejde Enhed Kr.

 Klinkepuder
 54     For klinkepuder, muret under dragere eller bjælker i  

bastardmørtel eller i cementmørtel i mindst 3 skifters og indtil  
og med 7 skifters højde, største bredde 60 cm, betales  
i tillæg til henmuringspriserne .................................................  stk  17,69 

 54.01   For klinkepuder i mindst 8 skifters højde og til og med 14  
skifters højde, største bredde 120 cm, betales for de første  
7 skifter  ....................................................................................  stk 17,69 

 54.02 Og for resten  ............................................................................  stk  1,77

 54.03   For klinkepiller muret i bastardmørtel eller cementmørtel  
i forbindelse med andet murværk betales i tillæg 
til henmuringspriserne ..............................................................  lm  26,55

 54.04 Do. - fritstående i tillæg til henmuringsprisen .........................  lm  44,23 

  Underlagspiller  
 55 24 x 24 cm
 55.01 2 til 15 skifter høje, pr. pille .....................................................  stk  33,61
 55.02 6 til 10 skifter høje, pr. pille .....................................................  stk 44,82 
 55.03 over 10 skifter høje, pr. skifte ...................................................  stk  4,48

 56 24 x 36 cm 
 56.01 2 til 5 skifter høje, pr. pille .......................................................  stk  50,11
 56.02 6 til  10 skifter høje, pr. pille ....................................................  stk  67,68 
 56.03 over 10 skifter høje, pr. skifte ...................................................  stk  7,53 

 57 36 x 36 cm  
 57.01 2 til 5 skifter høje, pr. pille .......................................................  stk  62,66 
 57.02 6 til 10 skifter høje, pr. pille .....................................................  stk 80,21 
 57.03 over 10 skifter høje, pr. skifte ...................................................  stk  10,01 

 I posterne 55-57.03 er priserne for anlæg og lodsteder indeholdt.  
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  Rundt murværk  
 58 Som tillæg til henmuringspriserne betales:

 58.01 For rundt murværk med radius indtil 2 m  ...............................  m² 12,39 

 58.02 For rundt murværk med radius indtil 4 m ................................  m²  10,62 

 58.03 For rundt murværk med radius over 4 m .................................  m² 8,86 

 58.04   Hvor begge sider på den runde mur er muret bindig,  
betales hver side for sig.

 58.05 For hver fulde 1,25 m rundmål betales 1 lodsted med  ............  lm  9,72

 58.06   Hvor der i stedet for skabelon anvendes snor, betales kun  
lodsteder i den udstrækning, lodsteder udføres.

 58.07   Skal stenene hugges mod centrum, tillægges 50% til  
58.01-58.03 samt til henmuringspriserne. ................................  %  50,00 

 58.08   Mangekantet murværk betales ikke efter post 58-58.07,  
men som alm. murværk.

   Overlukninger over åbninger
    Hvor åbninger overlukkes med murværk, betales nedenstående  

tillæg til henmuringspriserne:
 

  Post 58    Rundt murværk
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  Lige stik
 59   Muring af lige stik indtil 4 skifters højde længden måles  

på stikkets underkant.

 59.01 ½ stens tykkelse .......................................................................  lm  14,12 

 59.02 ¾ stens tykkelse .......................................................................  lm 17,69 

 59.03 1 stens tykkelse ........................................................................  lm  26,53 

 59.04 1½ stens tykkelse .....................................................................  lm 30,95 

 59.05 2 stens tykkelse ........................................................................  lm  36,26 

 59.06 For hver ½ sten, stikket er tykkere, tillægges ..........................  lm 7,07 

 59.07   For hvert skifte, stikket er højere end 4 skifter,  
tillægges 20% ...........................................................................  %  20,00 

 59.08   I ovennævnte priser er indeholdt hugning af vederlag og  
opsætning af skiver samt oplægning af dør- og vinduesplanker.    

 59.09   Hvor svendene opflytter skiver fra etage til etage, betales  
af åbningens bredde uden hensyn til antallet af skiver ............  lm  5,30 

 59.10 Hugning overkant, blankt stik, ½ sten ......................................  lm  6,20 

 59.11 Hugning, overkant, blegt stik, hvor det forlanges, ½ sten .......  lm 3,56 

 59.12 For mellemliggende ½ sten ......................................................  lm 1,77 

 59.13   Hugning og slibning af sten i underkant, blankt stik,  
pr. ligger ...................................................................................  stk  3,56 

 59.14 pr. stander .................................................................................  %  1,72 

 59.15 For maskinsten tillægges huggepriserne 20%. .........................  %  20,00 

 59.16   Hvor stødfuger forlanges hugget vandret i stik, betales  
pr. stødfuge ...............................................................................  stk  0,88 

 59.17 Formuring af bjælkehoveder i stik ...........................................  stk  8,86 

 59.18   Fladskifte under stikket (regnes for 1/4 sten) måles med  
i stikkets højde.
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  Buestik
 60 Buestik betales som lige stik, post 59-59.12  

 60.01   Fladskifte over stikket regnes lig 1/4 sten og måles med  
i stikkets højde. 

 60.01 Tilhugning mod buer betales efter nedenstående:

 60.02 2 til 5 skifters pilhøjde (målt på buens overkant) .....................  lm  26,55 

 60.03 6 til 7 skifters pilhøjde ..............................................................  lm  24,76 

 60.04 8 til 10 skifters pilhøjde ............................................................  lm  21,23 

 60.05 11 skifters pilhøjde og derover .................................................  lm  17,69 

 60.06   For runde huller, ellipsebuer eller lign. betales den underste  
tilhugning i henhold til ovenstående med tillæg af 50%. .........  %  50,00 

 60.07   Disse priser er for blankt arbejde og for den første 1 stens  
tykkelse af buen.  

 60.08   Såfremt buens murtykkelse er større end 1 sten, betales for  
den bageste ½ sten af ovennævnte pris 50%. ...........................  %  50,00 

 60.09   De mellemliggende ½ sten betales med af ovennævnte  
pris 25%. ..................................................................................  %  25,00 

 60.10   Hvis arbejdet udføres til puds eller affiltsning, betales der for  
den første 1 stens tykkelse af buen af ovennævnte pris 50%. ..  %  50,00 

 60.11   Når arbejdet udføres blankt eller til afskuring på begge sider,  
betales for den bageste 1 stens mur som for den forreste  
1 stens mur i buen, dog betales der intet tillæg for  
overhåndsarbejde.  

  Kilesten
 61 Hugning og slibning af stander og ligger  ................................  stk  6,34 

 61.01 Hugning og slibning af ligger, hvor kun kop er synlig  ...........  stk  4,45 

 61.02 Bleghugning 50%. ....................................................................  %  -50,00 
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 Overlukning uden stik  

 62   Hvor murværket mures lige igennem, betales i åbningens  
bredde for:  

 62.01 ½ stens tykkelse .......................................................................  lm  9,72 

 62.02 ¾ stens tykkelse .......................................................................  lm  11,50 

 62.03 1 stens tykkelse ........................................................................  lm 15,92 

 62.04 1 ½ stens tykkelse ....................................................................  lm 19,47

 62.05 2 stens tykkelse ........................................................................  lm 23,89 

 62.06 For hver ½ sten tykkere tillægges ............................................  lm 5,30

 62.07   I ovennævnte priser er indeholdt opsætning af skiver samt  
oplægning af dør- og vinduesoverliggere af træ.  

 62.08   Hvor svende opflytter skiver fra etage til etage, betales  
der af åbningens bredde uden hensyn til antallet af skiver ......  lm 5,30 

 62.09   Hvor der anvendes cementmørtel til overlukningen,  
betales i tillæg pr. overlukning  ................................................  stk 10,62 

 62.10   For armering i fuger med indtil 3 stk. rundjern 5 mm pr. fuge 
eller strækmetal betales i armeringens længde pr. fuge ...........  lm 3,56

  Jernene leveres afkortet.

 62.11   Hvor der over åbninger oplægges beton-, letbeton- eller  
ståltegloverliggere, betales ikke for overlukning,  
men alene efter posterne 63-65.07.

  Betonoverliggere  
 63 Betonoverliggere betales uden fradrag i murværket.

  Oplægning af betonoverliggere i cementmørtel:  

 63.01 Højde 1 skifte, bredde 11 cm....................................................  lm 7,07 

 63.02 Højde 2 skifter, bredde 11 cm ..................................................  lm  7,97 

 63.03 Højde 2 skifter, bredde 15 cm ..................................................  lm 8,86

 63.04 Højde 2 skifter, bredde 23 cm ..................................................  lm  11,50 
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 63.05   Højde 3 skifter, bredde 23 cm ..................................................  lm 15,03 

 63.06     Hvor overliggere er over 3 skifter høje, fradrages murværket  
i overliggerens længde/højde.

 63.07   Hvor der mures stik over, betales ikke for oplægning  
af betonoverliggere.

 
  Letbetonoverliggere
 64   Letbetonoverliggere betales uden fradrag i murværket.  

  Oplægning af letbetonoverliggere i cementmørtel:  

 64.01 Højde 2 skifter, bredde 11 cm ..................................................  lm 6,20 

 64.02 Højde 2 skifter, bredde 15 cm ..................................................  lm 7,07

 64.03 Højde 2 skifter, bredde 23 cm ..................................................  lm 7,97 

 64.04 Højde 3 skifter, bredde 23 cm ..................................................  lm 10,62

 64.05 Højde 3 skifter, bredde 30 cm ..................................................  lm  13,26 

 64.06   Hvor overliggere er over 3 skifter høje, fradrages murværket  
i overliggerens længde/højde.  

 64.07   Hvor der mures stik over, betales ikke for oplægning af  
letbetonoverliggere.

  Ståltegloverliggere  
 65 Ståloverliggere betales uden fradrag i murværket. 

  Oplægning af ståltegloverliggere i cementmørtel:

 65.01 Højde 6 cm, bredde 11 cm........................................................  lm  6,20 

 65.02 Højde 6 cm, bredde 15 cm .......................................................  lm  7,07

 65.03 Højde 6 cm, bredde 18 cm .......................................................  lm  7,97 

 65.04   For muring i cementmørtel over ståltegloverliggere betales 
som post 62.09. 

 65.05   Opstilling og fastkiling af understøtninger, hvor dette  
forlanges, pr. understøtning ......................................................  lm  10,62 
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 65.06   Hvor der over åbningen ligger flere ståltegloverliggere  
ved siden af hinanden, forsynes understøtningen med  
et tværbræt uden tillægsbetaling.

 65.07   Hvor ståltegl oplægges i blank mur, betales blank fals.

 65.08   TB-render inkl. tildannelse af isolering og rensning  
for spildkalk. ............................................................................  lm  6,09 

 65.09 Afkortning af TB-render ..........................................................  stk.  8,09 

 65.10 Pålimning af ender på TB-render .............................................  stk.  5,02 

 65.11 Tillæg for fuldklæbning af TB-render ......................................  lm  6,67 

  Jernbjælker  
 66 Oplægning af jernbjælker over åbninger:  

 66.01 Indtil profil N.P.14 ....................................................................  stk  3,56 

 66.02 Over N.P.14 indtil N.P.20 .........................................................  lm 5,30 

 66.03   Sammenboltning og anbringelse af afstandsbøsning 
mellem jernbjælker  ..................................................................  sæt  3,56 

 66.04   Henlægning af underlagsplader i cementmørtel  
indtil 150 cm² ...........................................................................  stk 5,30 

 66.05 Over 150 cm²  indtil 250 cm² ...................................................  stk  8,86 

 66.06 Over 250 cm²  indtil 450 cm² ...................................................  stk  10,62 

 66.07 Over 450 cm² indtil 900 cm² ....................................................  stk  12,39 

 66.08 Over 900 cm² indtil 1.600 cm² .................................................  stk  15,92

 66.09 Over 1.600 cm² indtil 2.500 cm² ..............................................  stk  21,23 

 66.10   Puder af cementmørtel, hvor underlagsplader ikke anvendes,  
indtil 150 cm² ...........................................................................  stk  5,30
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  Post 67.04    Skifter på højkant
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  Udmuring af jernflanger i cementmørtel 
 67   I nedenstående priser er vederlag indtil 24 cm i hver side 

indeholdt i priserne.

 67.01   For et skifte muret lige igennem betales for første skifte  
i åbningens bredde ....................................................................  lm  7,97 

 67.02 For efterfølgende skifter ...........................................................  lm  3,56 

 67.02 Flækket skifte regnes som et skifte.

 67.03 For et skifte på kant ½ sten eller ¾ sten ...................................  lm  7,97  

 67.04 For et skifte på højkant .............................................................  lm  11,50 

 67.05 For afkortning af et skifte muret på højkant .............................  lm  3,02 

 67.06   For udmuring mellem jernbjælker over åbninger, hvor  
afstanden mellem jernflangerne er indtil 1 sten .......................  lm 3,56

 67.07   For udmuring mellem jernbjælker over åbninger, hvor  
afstanden mellem jernflangerne er over 1 sten .........................  lm  5,30

 67.08 I ovennævnte priser er indeholdt opstilling af skiver.

 67.09 Hvor der kræves hugning for underste jernflange, betales .......  lm 3,56

 67.10 Hvor der kræves hugning for øverste jernflange, betales .........  lm  3,02 

 67.11   Hvor jernbjælkerne nødvendigvis placeres således, at stenene  
skal afkortes, og der ikke betales tillæg efter post 13.01,  
betales for afkortning pr. skifte ................................................  lm  3,02 

 67.12 Der betales ikke yderligere for indkapsling.  

  Indkapsling af jernbjælkeender i cementmørtel
 68   Indkapsling af jernbjælkeender, eller hvor bjælken går  

gennem skillerum, pr. indkapsling ...........................................  stk  5,30 

 68.01   Hvor 2 jernbjælkeender støder sammen eller ligger op ad  
hinanden, betales kun for 1 indkapsling.
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  Indmuring af ankre i cementmørtel  
 69 Bjælke- og spærankre med indtil 5 skifter pind .......................  stk 8,86 
 69.01 Samme i stik .............................................................................  stk 22,12 

 69.02   Ankerbolte for rem, afmærkning og afsætning indtil  
4 skifter .....................................................................................  stk 8,86 

 69.03 Udstøbning af samme ...............................................................  stk  7,07 

 69.04   Ankerbolte for rem, afmærkning og afsætning indtil  
6 skifter .....................................................................................  stk 12,39 

 69.05 Udstøbning af samme ...............................................................  stk  10,62 

 69.06 Ved mur af blokke er skæring indeholdt i prisen.

  Cementering af jernbjælker 
 70 Cemetering af jernbjælker indtil profil nr. 14 ...........................  lm  2,66 

 70.01 Over profil nr. 14 indtil nr. 20 ..................................................  lm  3,56 

 70.02 Bjælkeender ..............................................................................  stk 2,66 

 70.03 Bjælkeankre ..............................................................................  stk  1,77 

  Udmuring af jernsøjler i cementmørtel  
 71   Skifter muret lodret i jernflanger for yderste skifte  

pr. skifte ....................................................................................  lm 7,97 

 71.01 For mellemliggende skifter ......................................................  lm  3,56 

 71.02 Skifter muret på kant ................................................................  lm  11,50 

 71.03 Skifter muret på højkant ...........................................................  lm  7,97 

 71.04 For afkortning af et skifte muret på kant ..................................  lm 3,02 

  Søjlefodsplader i cementmørtel
 72   Henlægning eller understøbning af søjlefodsplader indtil  

25 x 25 cm eller 625 cm² uden bolte ........................................  stk 26,55 

 72.01 Do. do. indtil 55 x 55 cm eller 3.025 cm² ................................  stk 44,23 

 72.02 Tillæg for bolte i søjlefodsplader 60%. ....................................  %  60,00 
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  Riller i mur
 73   For muring af lodret rørrille eller rendehul betales lodsteder  

i henhold til post 37-37.09.  

 73.01   Hugning for uregelmæssig murtykkelse i rillens bund betales  
efter post 13.01

 73.02 Hvor rillen er indtil 2 sten, måles murværket igennem.  

 73.03   Hvor rillen er over 2 sten bred, betales for den pågældende  
murs tykkelse ud for rillen samt lodsteder.

  Støberiller
 74   Der fradrages ikke murværk i støberillens højde, og der  

betales ikke for anlæg og lodsteder.

 74.01 For afsætning af støberille betales ............................................  lm  6,20 

 74.02   Hvor der på skillerum afsættes støberille til begge sider i  
samme højde, betales kun for 1 støberille.

 74.03   Hugning for uregelmæssig murtykkelse betales efter  
post 13.01.

 74.04   Hvor støberillen er indtil 5 skifter høj, måles murværket  
igennem.

 74.05   Hvor støberillen er over 5 skifter høj, betales for den  
pågældende murs tykkelse ud for rillen samt eventuelle  
lodsteder.  

 74.06   Hvor støberillen ikke er overlukket inden afstøbningen,  
betales ikke ekstra for gene og merarbejde ved optagning  
af bagmur i solhøjder, hvor facademur er ført op af hensyn 
til stilladsoplægning.  

  Riller til trapper  
 75   Der fradrages ikke murværk i rillens højde, og der betales  

ikke lodsteder.
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 75.01   Afmærkning, afsætning og aftrapning til riller indtil 45 cm  
højde målt vinkelret på rillen til ligeløbende trapper ...............  lm 17,69

 75.02 Samme arbejde ved vindeltrapper ............................................  lm  26,55 
 
  Afmærkning og afsætning af huller
 76     Der fradrages ikke murværk ud for hullet, og der betales  

ikke lodsteder. 

 76.01   Afmærkning og afsætning af huller til betondragere  
eller konsoller ...........................................................................  stk  8,86

 76.02 Samme arbejde, hvor hullerne afsættes og mures koniske ......  stk 15,92 

 76.03 Hvor stenene forlanges hugget smig i forkanten ......................  stk 0,88 

 76.04   Afmærkning og afsætning af huller eller udsparing til  
beton- eller granittrappetrin for vindeltrapper ..........................  stk  13,26 

 76.05   Afmærkning og afsætning af huller eller udsparing til  
beton- eller granittrappetrin for   ligeløbende trapper ................  stk  8,86

 76.06   Afmærkning og afsætning af reposehuller ...............................  stk  8,86 

 76.07   Udsparing for vindues- og døroverliggere, hvor overliggeren  
ikke kan udføres samtidig med opmuringen, og der  
afsættes efter bestemt mål ........................................................  stk  5,30 

 76.08   Afmærkning og afsætning af hul til rørgennemføring .............  stk  5,30 

 76.09   Afmærkning og afsætning af huller til ankre indtil 12 cm  
dybde ved døre og vinduer i blegsten ......................................  stk  2,66  

 76.10 i blank mur ...............................................................................  stk 3,56 

  Forankringsstropper og -stritter
 77   For indmuring af forankringsstropper og -stritter incl. evt.  

udretning og tilpasning efter skiftegangen:  

 77.01 Under 3 mm ..............................................................................  stk  0,79

 77.02 3-6 mm .....................................................................................  stk  0,99

 77.03 Over 6-10 mm ..........................................................................  stk  1,37
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 77.04 Do. i stik eller overfalse under 3 mm .......................................  stk  1,19 

 77.05 3-10 mm ...................................................................................  stk 1,37

 77.06   Hårnåleformede strittere indtil 7 mm tykke og med  
forankringslængde indtil 35 cm, hvor den anbringes i  
skiftegangen og indmures i cementmørtel til fastgørelse  
af altaner, karnapper og lignende .............................................  stk  8,86 

 77.07   Hårnåleformede strittere med udhugning i skiftet og  
indkapslet med cementmørtel, med forankringslængde  
indtil 60 cm til fastgørelse af altaner og karnapper ..................  stk  22,12 

  Gene af udragende altanbjælker  
 78 Ved såvel blegstensarbejde som blank mur:  

 78.01   For bjælker, hvor der mures imod eller imellem, betales for  
gene, når fremspringet målt vinkelret ud fra murlinien  
er over 15-50 cm ......................................................................  stk  13,26 

 78.02   For bjælker, hvor der mures imod eller imellem, betales for  
gene, når fremspringet målt vinkelret ud fra murlinien  
er over 50 cm ............................................................................  stk  17,69 

 78.03   Hvor der ved altanplader eller lign. er udragende rundjern  
over 15 cm ud i murflugten, betales for denne gene ud for det  
pågældende sted .......................................................................  lm  13,26 

  Gene af udhængsspær  
 79 Der fradrages ikke i murværket.  

  Ved såvel blegstensarbejde som blank mur:  

 79.01 Over 15-50 cm vinkelret ud fra murlinien til spærets forkant .  stk  13,26 

 79.02 Over 50 cm vinkelret ud fra murlinien til spærets forkant .......  stk 17,69 

 79.03   Hvor spærene i blank mur springer frem for ren murlinie,  
betales lodret begrænsning, men ikke lodsteder ......................  lm 17,69 

  Begrænsninger i henhold til post 125 og 125.01, betales ikke.
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  Ventilationsrør  
 80 Der fradrages ikke i murværket.

      Prisen er baseret på, at der kan være 2 rør i forlængelse af  
hinanden igennem murtykkelsen.

    Indmuring af og tilhugning om runde ventilationsrør i indtil  
1½ stens mur og indtil 3 skifter høje:  

 80.01 I bleg mur .................................................................................  stk 23,78 

 80.02 I blank mur ...............................................................................  stk 30,26 

 80.03 I over 1½ stens mur tillægges ..................................................  stk 6,49 

 80.04 Rør over 3 skifters højde i tillæg ..............................................  stk  8,66 

 80.05 Ikke vinkelret på murlinien i tillæg ..........................................  stk 8,66

 80.06 Afkortning af rør indtil 3 skifter ...............................................  stk 5,41 

 80.07 Hvor rørsamlinger overdækkes med pap .................................  stk 3,25 

 80.08 I ovenstående priser er blank tilhugning indbefattet.

 80.09   Hvor rørene i blank mur springer frem for ren murlinie, 
betales begrænsning, men ikke lodsteder .................................  lm 21,62 

    Begrænsninger i henhold til post 125 og 125.01, betales ikke.  

 80.10   Indmuring af ventilationsrør mellem spær i 1 skiftes højde  
i indtil 1½ stens mur uden tilhugning .......................................  stk 10,80 

  Bøsningssten
 81 Der fradrages ikke i murværket.  

 81.01   For indmuring af bøsningssten til rørledninger samt  
tilhugning af murværk om disse ...............................................  lm 21,62 

 81.02   Hvor der kun indmures enkelte sten .........................................  stk 10,80
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  Nedstyrtningsskakter  
 82   Opstilling af beton eller glaserede lerrør til nedstyrtnings- 

skakt, indvendigt mål 40 cm, incl. tilslutning og udfyldning  
om disse, i henhold til tegning .................................................  lm 81,09 

 82.01 Der betales i tillæg for grenrør .................................................  stk 21,62  

  Grenen måles ikke med i længdeopmåling.  

 82.02 Det øvrige murværk om rørene betales som alm. murværk. ....   

 82.03   Opstilling til, anbringelse af rundjern og støbning af bund  
til nedstyrtningsskakter uden forsænkning ...............................  stk 129,73 

 82.04 Med forsænkning .....................................................................  stk 172,96 

 82.05 Oplægning af færdigstøbte skaktbunde ....................................  stk 64,85 

 82.06 Tilmuring og tilhugning om grenrør med fastsiddende karm ..  stk 59,45

 82.07 Tilmuring og tilhugning om grenrør uden karm ......................  stk 32,42 
 
  Aftræksrør i mur  
 83   Rørene kan opstilles i kalkmørtel tilsat ren cement eller i  

bastardmørtel i blandingsforholdet indtil 1 del cementmørtel  
1:3 til 1 del kalkmørtel.

 83.01   Opstilling af betonaftræksrør med not eller fals med indtil 3  
cm godstykkelse og med åbning indtil 10 x 15 cm (150 cm²) .  lm  27,03 

 83.02   For hvert tilkommende sammenhængende rør tillægges .........  lm 7,57

 83.03   For hver påbegyndt 5 cm forøgelse af åbningens enkelte  
sider tillægges ...........................................................................  lm 4,32 

 83.04   Ved opsætning i ren cementmørtel tillægges grundpriserne  
i post 83.01-83.03 15%. ...........................................................  %  15,00 

 83.05   For gene og ekstraarbejde ved, at aftræksrørene opstilles  
i murværket, betales i tillæg til post 83.01-83.03 20%. ...........  %  20,00 

 83.06   Herudover ydes ingen særlig betaling for lodsteder og 
tilmuring mod rørene, ligesom det areal, rørene fortrænger,  
ikke opmåles. 
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 83.07     Eventuel hugning i uregelmæssig murtykkelse ud for  
rørkolonnen betales efter post 13.01.  

 83.08   Lige hugninger 25% af grundpriserne i posterne  
83.01-83.03. .............................................................................  %  25,00 

 83.09   Skråhugning 40% af grundpriserne i posterne 83.01-83.03. ....  %  40,00 

 83.10 Hugning af hul ..........................................................................  stk 8,66

 83.11   For hver cm, godstykkelsen i betonaftræksrør er større end 3  
cm, tillægges 10% til posterne 83.01-83.03 samt 83.08-83.10. %  10,00 

 83.12   Opstilling af eternitrør betales som betonaftræksrør med  
fradrag af 33 1/3%. ...................................................................  %  33,33 

 83.13   Muffesamlinger udført med værk og tilstøbninger med  
bastard- eller cementmørtel ......................................................  stk  3,25 

  Aftræksrør fritstående
 84   Rørene kan opstilles i kalkmørtel tilsat ren cement eller i  

bastardmørtel i blandingsforholdet indtil 1 del cementmørtel  
1:3 til 1del kalkmørtel. 

 84.01   Ved opsætning i ren cementmørtel tillægges grundprisen  
- dog ikke eternitrør - 15%. ......................................................  %  15,00 

 84.02   Opstilling af betonaftræksrør med not eller fals med indtil 3  
cm godstykkelse og med åbning indtil 10 x 15 cm (150 cm²)   lm  29,07 

 84.03   For hvert tilkommende sammenhængende rør tillægges  ........  lm 7,54 

 84.04   For hver påbegyndt 5 cm forøgelse af åbningens enkelte  
side tillægges pr. rør  ................................................................  lm 4,31 

 84.05   Lige hugninger 25% af posterne 84.02-84.04. .........................  %  25,00 

 84.06   Skrå hugninger 40% af posterne 84.02-84.04. .........................  %  40,00 

 84.07 Hugning af hul  .........................................................................  stk 8,60 

 84.08   For hver cm, godstykkelsen i betonaftræksrør er større end  
3 cm, tillægges 10% til posterne 84.02-84.07 ..........................  %  10,00 
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 84.09 Lægning af bund i rør  ..............................................................  stk 10,76 

 84.10 Hvor lægning af bund ikke er udført i akkorden  .....................  stk  18,29 

 84.11 For fritstående rørstammer tillægges opstillingsprisen 10%. ...  %  10,00 

 84.12   Hvor der er afsat huller i støbt etageadskillelse, og hvor  
stammen står op ad en væg, og udstøbningen kan foretages  
samtidig, betragtes rørstammen ikke som fritstående.

 84.13   Tilstøbning om aftræksrør med cementmørtel, når dette  
udføres, betales pr. stamme pr. etage med  ...............................  stk  26,91 

 84.14 Murstensskifte på stol  .............................................................  lm 5,39

 84.15   Opstilling af eternitrør betales som betonaftræksrør med  
fradrag af 33 1/3%. ...................................................................  %  -33,33 

 84.16   Muffesamlinger udført med værk og tilstøbninger med  
bastard- eller cementmørtel  .....................................................  stk 3,23 

 84.17   For formstykker (grenrør og bøjninger) tillægges  ..................  stk 10,76 

  Fortanding  
 85   Afsætning af fortanding, hvor det forlanges,  

for ½ stens murtykkelse ...........................................................  lm  14,13 

 85.01 For hver ½ sten yderligere tillægges ........................................  lm 6,20 

 85.02 For ¾ stens murtykkelse ..........................................................  lm  17,69 

 85.03   Indmuring i fortanding samme pris som nævnt i posterne  
85-85.02.  

  Aftrapning  
 86   Hvor aftrapninger i brystninger parallelt med murflugten  

fordres udført på 1/4 sten eller derunder, betales pr. skifte ......  lm 3,02

 86.01   Der betales ikke for uregelmæssig mur efter posterne  
13- 13.01.

 86.02   Ved skillerum i tagetage, der aftrappes efter fast mål,  
måles skrålinien og betales med ...............................................  lm  3,56
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  Udkragning  
 87   Udkragning i bjælkelag, udveksling og mod spær indtil  

½ sten pr. skifte ........................................................................  lm  5,30 

 87.01 Over ½ sten indtil 1 sten pr. skifte ...........................................  lm 8,86 

 87.02 Der betales ikke nyt anlæg.

 87.03 Eventuelle hugninger er incl. i priserne.  

  Bjælkelag
 88   Hvor der udmures i bjælkelagshøjden, fradrages ikke for  

bjælkeender og bjælker gennem mur.  

 88.01   Hvor bjælkeender ligger nærmere end ½ sten fra facadens  
forkant, betales for gene og hugning ........................................  stk 5,30

 88.02   Hvor der som bjælkelag benyttes halvtømmer, betales for 
tilmuring om hveranden bjælke med  .......................................  stk 3,56

 88.03   Der betales ikke lodsteder, og der betales ikke for tilmuring  
ud over det i post 88.02 nævnte. 

  Ventilhuller  
 89 Der foretages ikke fradrag for ventilhuller i murværket.  

    For alene afmærkning og afsætning af hul indtil 24 x 24 cm  
til ventil:

 89.01 1 stens mur ...............................................................................  stk 10,62 

 89.02 1½ stens mur ............................................................................  stk 14,13 

 89.03 2 stens mur ...............................................................................  stk  17,69 

 89.04   Ventilhuller, der er større end 24 x 24 cm, opmåles som  
almindelige åbninger.

 89.05 Ved blank mur betales false.

 89.06 Der betales ikke lodsteder.
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 89.07   Hvor der i betonsokkel er afsat hul til riste, og disse  
overlukkes, betales for overlukning i indtil 30 cm længde  
og 1½ stens mur .......................................................................  stk  8,86 

 89.08 Ud over det i post 89.07 nævnte betales ikke for overlukning.    

  Ventilhuller med rist indmuret i cementmørtel
 90 Der foretages ikke fradrag for ventilhuller i murværket.  

    Afsætning og indmuring af ventilationsrist indtil 24 x 24 cm  
under murerarbejdet:

  Der betales ikke for overlukning.

 90.01 I indtil 1 stens mur ....................................................................  stk  34,60 

 90.02 Over 1 stens mur indtil 1½ stens mur ......................................  stk 41,08 

 90.03 Over 1½ stens mur indtil 2 stens mur ......................................  stk 47,56 

 90.04   Åbninger, der er større end 24 x 24 cm, behandles som  
almindelige åbninger.  

 90.05 Ved blank mur betales false.

 90.06   Såfremt ventilationsriste forlanges indmuret i kalk- eller  
bastardmørtel, fradrages intet i prisen.

 90.07 Der betales ikke lodsteder.

 90.08   Det er indeholdt i prisen, at ventilationsriste kan være  
forsynet med knaster, der kan indmures i cementmørtel.  

  Ventilriste indmuret i cementmørtel  
 91   Indmuring af riste i tidligere afsatte huller indtil 24 x 24 cm  

og indtil ½ stens falsdybde .......................................................  stk 21,62

 91.01   Såfremt ventilrist forlanges indmuret i kalk- eller  
bastardmørtel, fradrages intet i prisen.

 91.02   Det er indeholdt i prisen, at ventilationsriste kan være  
forsynet med knaster, der kan indmures i cementmørtel
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  Post 93    Hugning af sten   Post 95    Afslutning af

  Post 93.04

  Post 93.02

  Post 93.02

murværk
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  Smigmur
 92 Ved smigmur betales lodsteder i henhold til tegning side 23

 92.01 Vinduessmig, som vist på tegning side 22, betales ..................  lm  8,86 

 92.02 For synlig smighugning af sten ................................................  stk 0,88 

 92.03 For synlig blank smighugning og slibning af sten betales .......  stk 7,07

 92.04 For maskinsten tillægges huggepriserne 20%. .........................  %  20,00 

 92.05   De nævnte priser i posterne 92.02-92.03 gælder ikke,  
hvis der anvendes maskiner.

 92.06 Opmåling af murværk i smigmur: Som tegning side 23.

  Hugning af sten
 93   Nedenstående priser gælder for synlige hugninger af  

håndstrøgne og blødpressede sten, hvor andet ikke er nævnt.

 93.01 Hugning af smig, fas på sten, bleg ...........................................  stk 0,88 

 93.02   Hugning og slibning af sten betales pr. behandlet side til  
blank mur eller afskuring .........................................................  stk 7,07 

 93.03 Hugning af runding på sten, bleg .............................................  stk 1,77 

 93.04 Blank hugning og slibning af runding på sten .........................  stk 8,86 

 93.05 For maskinsten tillægges huggepriserne 20%. .........................  %  20,00 

 93.06   De nævnte priser i posterne 93.02-93.04 gælder ikke, hvis  
der anvendes maskiner.  

 Afdækning af gavlkamme, hegnsmure m.m. med tagsten  
 94 Afdækning på langs ad murflugten, pr. række .........................  lm 58,97 

 94.01 Afdækning vinkelret på murflugten, pr. række ........................  lm  98,28 

 94.02 Efterfølgende rækker 80%. ......................................................  %  80,00 

 94.03   Afdækning med cementmørtel betales efter sålbænke og  
afdækninger.  
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 94.04   Rensning, evt. forskælling af tagstenenes overside, er  
indeholdt i priserne.

 
  Vandret afslutning af murværk  
 95   Ved afsluttende murværk, der afsluttes med aftrapning, der  

medfører hugning i murværkets tykkelse, pr. skifte .................  lm 3,02 

 95.01 For skråhugning af vandrette skifter, blank..............................  lm  8,86 

 95.02 Bleg ..........................................................................................  lm  6,20 

 95.03   For afretning med mørtel mellem spær, hvor det forlanges  
udført ........................................................................................  lm 5,30 

 95.04   Hvor der betales for skråhuggede skifter, betales ikke for  
afretning.  

 95.05   Hvor der i afretningslaget skæres ud til ventilationsrille .........  stk 3,56 

 95.06   Hvor der betales efter post 95.01 og 95.02 betales ikke efter  
post 95.  

  Indsætning af jernvinduer under opmuring
 96   Indsætning af jernvinduer indtil 65 x 120 cm (0,78 m²)  

incl. tilstøbning af ankre eller knaster ......................................  stk 29,17 

 96.01   For hver 65 x 65 cm (0,42 m²) større eller del deraf  
tillægges ...................................................................................  stk 11,90 

 96.02   For ankre eller støbte knaster ud over 4 cm fra karmen  
indtil 12 cm tillægges ...............................................................  stk 7,57 

 96.03 Samme over 12 cm ...................................................................  stk  8,66 

 96.04 Samme i buer eller stik, indtil 12 cm .......................................  stk 11,90 

 96.05 Samme i buer eller stik, over 12 cm .........................................  stk  16,22 

 96.06 Ankre og knaster tilstøbes i cementmørtel.

 96.07   Såfremt arbejdet forlanges udført i bastardmørtel, fradrages  
intet i priserne.  
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  Indsætning af jernvinduer efter opmuring
 97   Indsætning af jernvinduer indtil 65 x 120 cm (0,78 m²) ..........  stk 29,17 

 97.01   For hver 65 x 65 cm (0,42 m²) større eller del deraf 
tillægges ...................................................................................  stk 11,90

 97.02   For tilstøbning og tilmuring af ankre i side-, under- og 
overfalse indtil 12 cm dybde i cementmørtel i bleg mur .........  stk 7,57 

 97.03 I blank mur  ..............................................................................  stk 10,80 

    Hvor tilmuring af ankre finder sted efter facadebehandlingen,  
betales ikke tillæg for fugereparationen.

 97.04   Udhugning for ankre indtil 12 cm dybde efter murerarbejdet  
i bleg mur .................................................................................  stk 7,57 

 97.05 I blank mur ...............................................................................  stk 10,80 

 97.06   Udhugning i overfalse, stik og skifter i jernflanger  
tillægges posterne 97.04 og 97.05 100%. ................................  %  100,00 

 97.07   Udført i murværk, der er opmuret i bastardmørtel,  
tillægges posterne 97.04 og 97.05 25%. ..................................  %  25,00 

 97.08   Udført i murværk, der er opmuret i cementmørtel,  
tillægges posterne 97.04 og 97.05 50%. ..................................  %  50,00 

 97.09   Udføres arbejdet i beton eller klinker i cementmørtel,  
tillægges post 97.04 100%. ......................................................  %  100,00 

 97.10   For alene tilstøbning i cementmørtel af ankre i beton i  
sidefalse ....................................................................................  stk 7,57 

 97.11 I overfalse .................................................................................  stk 15,13 

 97.12 I underfalse ...............................................................................  stk 5,41 

 97.13   For påskruning af ankre på vindueskarme af jern, når ankre 
og karme leveres hver for sig, pr. stk.anker  ............................  stk 3,25 

 97.14   Ovenstående priser gælder, når arbejdet udføres før eller  
samtidig med facadebehandlin  gen.  
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 97.15   Udføres arbejdet efter facadebehandlingen, når stilladset  
er fjernet, og afstanden til overkant karm er over 2,60 m,  
tillægges 35%. ..........................................................................  %  35,00 

 
  Hjørnejern
 98   Anbringelse af vinkeljern med ankre ved døre og porte under  

eller efter murerarbejdet. ..........................................................  lm 21,62 

 98.01   Indmuring af ankre i cementmørtel betales efter post 96.07  
eller post 97-97.15.

  Sømfaste sten, eldåser/skabe og ventilrør
 99 Indmuring af sømfaste sten og sømklodser ..............................  stk  1,77 

 99.01   Indmuring af og tilhugning om firkantede eldåser o.l. i  
blank mur .................................................................................  stk. 12,46 

 99.02 Samme i rå mur ........................................................................  stk. 9,13 

 99.03   Indmuring af og tilhugning om runde eldåser o.l. i blank  
mur ...........................................................................................  stk. 18,09 

 99.04 Samme i rå mur ........................................................................  stk. 13,28 

 99.05   Indmuring af og tilhugning om elmålerskabe samt eventuel 
hugning, indtil 1,60 m, for tilhørende indføringskabel 
i blank mur ...............................................................................  stk.  120,75 

 99.06 Samme i rå mur ........................................................................  stk.  67,08 

 99.07   Når svendene foretager placering af elmålerskabe i murværk  
af varierende tykkelse inkl. Fremrykning fra bagvæg  
til facade, betales i tillæg ..........................................................  stk.  57,39 

 99.08   Indmuring af og tilhugning om runde ventilrør indtil  
3 skifter høje i indtil 1½-stens mur til puds .............................  stk.  16,10  

 99.09 Samme i blank mur ..................................................................  stk. 21,28 
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  Post 100    Sokkel

  Post 100.01

  Post 101    Gesims

  Post 100.01
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  Sokler
 100   Muring af sokkel betales med de almindelige henmurings- 

priser.  

 100.01   Hvor muret sokkel springer frem eller tilbage fra ren  
murlinie, betales .......................................................................  lm 3,56 

  Der betales ikke for nyt anlæg.

    Post 100.01 kan ikke bruges, hvor murværk springer frem  
eller tilbage for betonsokkel.  

 100.02   Hvor første skifte over sokkel er løber, og dette springer mere 
end 5 cm frem over det underliggende murværk eller  ............  lm 7,07 

  Gesimser
 101   Som gesims beregnes et fremspring fra ren murlinie.  

      Muring af gesims betales efter nedenstående regler: 
Murværket bag gesims betales som alm. mur. 

  Gesimsens længde måles på den største udladning.

  Blank mur betales efter blankmursafsnittet.  

 101.01   Fremspring indtil 2 skifter bindig over hinanden betales  
pr. skifte ....................................................................................  lm  9,72 

  Kantskifte = rulleskifte = 2 skifter.  

 101.02   Efterfølgende 3 skifter i samme fremspring betales  
pr. skifte ....................................................................................  lm  3,02 

 101.03   I fremspring, hvor mere end 5 skifter ligger bindig over  
hinanden, betales de efterfølgende skifter med de alm.  
Henmuringspriser.  

 101.04   For hver fulde cm, som den sammenlagte udladning  
overstiger den halve højde af det antal skifter, der betales  
efter post 101.01, tillægges ......................................................  lm  2,12 

 101.05   Hvor et enkelt gesimsfremspring - kopskifte - er over 10 cm,  
betales for anbringelse af stol ...................................................  lm 7,07 
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 101.06 Do., løberskifte over 5 cm ........................................................  lm 7,07 

 101.07     For flugter under 2 m tillægges 0,5 m, dog ikke, hvor flere  
ligger i samme flugt med en indbyrdes afstand af indtil 4 m.

 101.08   For gesimser op ad gavle (herunder vandret gesims på indtil  
4 m på afvalmede gavle) tillægges 40%. .................................  %  40,00 

 101.09   Kantskifte i gesims, som mures i forbandt gennem hele  
murtykkelsen, tillægges ............................................................  lm 8,86 

 101.10 For rundt arbejde tillægges ovenstående priser ........................  %  33,33 

  Murede bånd  
 102 Blank mur betales efter blankmursafsnittet.

 102.01 Fremspringende vandrette bånd betales efter post 101.01.

 102.02   Hvor tilbagespringende vandrette bånd er indtil ½ sten fra  
murlinien og indtil 5 skifter høje, måles murværket igennem,  
og der betales pr. m bånd  .........................................................  lm 8,86 

 102.03   Hvor tilbagespringende bånd er mere end 5 skifter høje,  
betales for den pågældende murs tykkelse i tilbagespringet,  
og der betales pr. m bånd  .........................................................  lm 8,86 

 102.04   For rundt arbejde tillægges 33 1/3%. .......................................  %  33,33 

 102.05   Hugning for uregelmæssig murtykkelse i tilbagespringende  
bånd betales i henhold til post 13.01.  

  Kvaderfuger  
 103 Betales som post 102.02 og 102.05.  

  Kantskifte
 104   For kantskifte muret op ad gavle eller lign. betales i tillæg  

for hver ½ sten eller dele deraf i murens tykkelse ...................  lm  3,56 

 104.01   For kantskifte muret ved afdækningsskifter på hegnsmure  
eller lign. betales i tillæg for hver ½ sten eller dele deraf  
i murens tykkelse ......................................................................  lm 2,66
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 104.02   Hvor kantskiftet er over 1 sten i murens tykkelse, mures  
i forbandt.  

 104.03 Fremspring måles som gesimsskifte. 

 Pilastre
 105 Blank mur betales efter blankmursafsnittet.

    Opmåles som alm. murværk, og der betales lodsteder i  
henhold til post 37-37.09.  

 105.01 Uregelmæssig murtykkelse betales i henhold til post 13.01 

 105.02   Når facadeflugter og lign. er forsynet med piller, betragtes  
disse som pilastre, når disse har indtil 1 stens fremspring 
fra murflugten.  

 105.03   Piller med over 1 stens fremspring måles som piller efter  
post 53. 

 105.04   Enkelte piller ved loggiaer og lign. måles altid efter post 53.
 
  Dobbeltfalse og anslagsfalse  
 106 Blank mur betales efter blankmursafsnittet.

 106   Opmåles som alm. murværk, og der betales lodsteder i  
henhold til post 37-37.09.  

 106.01   Hugning for uregelmæssig murtykkelse betales efter post 13.01.    

 106.02 Overfalse betales som sidefalse.  

  Murede indfatninger  
 107   Blank mur betales efter blankmursafsnittet.  

    Opmåles som alm. murværk, og der betales lodsteder i  
henhold til post 37-37.09.  

 107.01 Vandret indfatning betales som lodret.  

 107.02 Der betales i tillæg til ovenstående opmåling 33 1/3%. ...........  %  33,33 

  Dette tillæg gælder også for blank mur.  
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  Post 105    Pilastre  Post 105    Pilastre

  Post 107    Murede indfatninger

  Post 106    Dobbeltfalse og anslagsfalse
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 107.03     Hugning for uregelmæssig murtykkelse betales efter post  
13.01.  

  Indmuring af formsten
 108   For indmuring af formsten, hvor runding har større radius  

end 5 cm, betales i tillæg ..........................................................  lm 3,56 

  Smigsten regnes ikke som formsten.  
 
  Afsætning til sålbænk
 109   Hvor der foretages udsparing i fals til sålbænk i indtil 2  

skifters højde og indtil 1 stens dybde .......................................  stk 1,77 

  Granitsokkel  
 110   Opsætning af granitsokkelsten under murerarbejdet betales  

efter akkordering.
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  Blank mur 
      Ved opmåling af blank mur regnes kun selve den som blankt  

arbejde behandlede flade.

    Alle åbninger samt konstruktioner af andet materiale fradrages.    

  False måles i udfoldet mål til karm.  

    Ved alle hjørner og false betales nedenstående tillæg pr. m.

    I de med { angivne priser henviser den første pris til arealet  
og den anden pris til hjørner og false.

    Ved gesimser, bånd, pilastre samt indfatninger betales 1 tillæg  
pr. udadgående hjørne.  

  For U-rille indtil 50 cm bredde betales 3 tillæg.  

  I nedenstående blankmurspriser er indeholdt:  

    Afsætning til sværter og bomme eller indmuring af sværteankre.    

    Udkradsning og affejning med rene kanter af murværket i  
13 mm dybde.

  Frasortering af skårede sten.

  Frasortering af enkelte misfarvede sten.  

    Frasortering af enkelte mørke sten kan andrage indtil 25 stk. 
 pr. 1000 sten.  

    Hvad enten facadestenene afsættes på stilladser eller på hylder,  
er det en forudsætning for de nævnte sorteringer, at der til  
facadearbejdet leveres mursten af teglværkernes 1. sortering,  
for så vidt angår form og skår.  

 111.01   Blankt arbejde udført over hånden tillægges 50%,  
dog ikke posterne 119 og 126...................................................  %  50,00 

 111.02 Blank mur udført i cementmørtel tillægges 60%. ....................  %  60,00 

 111.03   Do. do. i mørtel af hydraulisk kalk og sand tillægges 45%. ....  %  45,00 
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 112   Blankt arbejde, når samtlige stødfuger inddeles på lister,  
inddelingen afskrives på murværket, hvor stødfugerne skal  
holdes nøjagtigt i lod  ...............................................................  m² 24,77 

 112.01  ..................................................................................................  lm 12,39 

 113   Blankt arbejde med hver 3. kop i lod og de øvrige stødfuger  
såvel i kop- som løberskifter holdt i et godt forhold hertil ......  m² 19,47 

 113.01  ..................................................................................................  lm 9,72 

 114   Blankt arbejde ved bagvanter og gavle på garager, fabrikker  
og lign. med hver 7. kop i lod og de øvrige stødfuger såvel  
i kop- som løberskifter holdt i et godt forhold hertil ................  m²  15,92 

 114.01  ..................................................................................................  lm  7,97 

 115   Blankt arbejde til vandskuring eller filtsning, med hver 7. kop  
i lod og de øvrige stødfuger såvel i kop- som løberskifter  
holdt i et godt forhold hertil .....................................................  m²  15,92  

 115.01  ..................................................................................................  lm 7,97 

 116   Blankt arbejde med Flensborgsten (4 skifter = 3 alm. skifter),  
med hver 3. kop i lod og de øvrige stødfuger såvel i kop-  
om løberskifter holdt i et godt forhold hertil ............................  m²  25,66 

 116.01  ..................................................................................................  lm  12,39 

 117   For blankt arbejde med Hasleklinker eller lign. i murstens- 
størrelse tillægges 20%. ...........................................................  %  20,00 

 118   Ovenstående priser for blankt arbejde er forudsat, at dette  
udføres i krydsforbandt; andre forbandter betales med tillæg  
f.eks.:

 118.01 Kochs forbandt .........................................................................  m² 1,06 
 118.02  ..................................................................................................  lm  0,54 

 118.03 Knud Hansens forbandt incl. udløbende forbandt i false .........  m² 5,30 
 118.04  ..................................................................................................  lm 2,66 

 118.05 Halv stens forbandt, hvor der loddes i hvert skifte ..................  m² 1,77 
 118.06  ..................................................................................................  lm 0,88

 118.07   Forbandt med 2 løbere og 1 kop i hvert skifte, alle kopper  
loddet ........................................................................................  m² 1,77 
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  Post 118.01    Kochs forbandt

  Post 118.07    2 løbere og 1 kop

  Post 118.05    ½ stens forbandt

  Post 118.03    Knud Hansens forbandt
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 118.08  ..................................................................................................  lm 0,88 

 118.09 Hvor blank mur udføres udelukkende med kopskifter .............  m² 2,66 
 118.10  ..................................................................................................  lm 1,33 

 118.11   For muring med vrangvendte sten i tillæg pr. vrangvendt skifte m² 0,35 
 118.12  ..................................................................................................  lm 0,19 

 118.13 For muring med riflede sten i tillæg pr. riflet skifte .................  m²  0,35 
 118.14  ..................................................................................................  lm  0,19 

 118.15 Muring med børstede sten i tillæg pr. skifte .............................  lm 0,19
 118.16  ..................................................................................................  lm 0,19 

      Hvor kopskiftet i krydsforbandt ændres til 2 løbere og 1 kop,  
betragtes forbandtet stadig som krydsforbandt.

 119   For knækkede kopper i blank mur såvel i hul mur som i  
½ stens mur incl. evt. afkortning med fra 50 til 70 stk.  
knækkede kopper pr. m² ...........................................................  m² 9,72 

 119.01   Hvor de knækkede koppers antal er mere end 70 stk. pr. m²,  
betales for hver 10 kopper i tillæg ............................................  m²  1,93

 119.02   Hvor de knækkede koppers antal er mindre end 50 stk. pr. m², 
fradrages for hver 10 kopper ....................................................  m²  -1,93

 119.03 For hver påbegyndt 10 kopper tillægges eller fradrages pr.  ....  m² 1,93 

 119.04 Kun det areal, der mures med knækkede kopper, måles.  

 119.05   Hvor der betales efter post 13-13.04 (uregelmæssig  
murtykkelse), betales ikke for knækkede kopper.

 120 For blankt arbejde udført med gasbetonblokke og lign. ..........  m² 12,39 
 120.01  ..................................................................................................  lm  6,20 

 121 For blankt arbejde udført med teglblokke type T 23 ................  m² 15,03 
 121.01  ..................................................................................................  lm 7,53 

 122   Hvor blank mur er udført i kalk- eller bastardmørtel, og  
fugerne udkradses således, at de ikke senere fuges, tillægges ....  m²  9,72 

 122.01  ..................................................................................................  lm 4,87 
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 122.02 Samme arbejde udført med blokke (19 3 47 cm) .....................  m²  7,07 
 122.03  ..................................................................................................  lm 3,56 

 122.04   Hvor gasbetonblokke gøres færdige i opmuringsmørtelen, og  
fugen trykkes og afkehles med fugeske indtil 2 mm tilbage ....  m² 11,50 

 122.05  ..................................................................................................  lm 5,74 

 122.06   Hvor fugen mellem mur og andet materiale, der ligger i  
samme plan, udkradses således, at den ikke senere fuges ........  lm 1,77 

 122.07   Hvor mur og andet materiale ikke ligger i samme plan,  
og fugen mellem disse udkradses således, at den ikke  
senere fuges ..............................................................................  lm 3,56 

 123 For rundt, blankt arbejde tillægges ...........................................  m² 6,20 

 124 Mønstermur betales efter akkordering. 

 125   Begrænsning lodret mod andet materiale: Når materialet  
ligger i samme plan eller tilbage for murlinien ........................  lm 8,86 

 125.01 Når materialet springer frem for murlinien ..............................  lm 12,39 

 126   For skifter, der afviger i farve eller glasur fra det øvrige  
murværk betales i tillæg pr. skifte ............................................  lm 2,66

 127 For et kantskifte uden hensyn til farve betales i tillæg .............  lm 3,56

 127.01   For kantskifte i plan med muren, muret op ad gavle eller lign. .. lm 4,42 

 128   For et standerskifte uden hensyn til farve, hvad enten det  
er ¾ sten eller 1 sten, i tillæg ...................................................  lm 8,86 

 128.01   Samme arbejde udført i sokkel ved betonudsparing, asfalteret  
eller isoleret, tillægges 100%. ..................................................  %  100,00 

 128.02   Samme arbejde i sokkel, men foran murværk, tillægges 50% .. . %  50,00 

 128.03   Samme arbejde med Hasleklinker i murstensformat 
tillægges yderligere til post 128 20%. ......................................  %  20,00 

 128.04   Samme arbejde med Haslepetringer i tillæg til post 128 100%.  %  100,00 

 128.05   Til posterne 128.03 og 128.04 betales også tillæg efter post 117.    
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  Sålbænke og afdækninger

  Post 132-152

  Post 154

  Post 153

  Post 155
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 129   Når murede indfatninger udføres med Hasleklinker eller  
lign., betales i tillæg pr. skifte ..................................................  lm  2,66 

  (1/4 sten = 1 skifte).  

    Måles lodret efter princippet 1/4 sten = 1 skifte,  
og 15 skifter regnes = 1 m. 

 129.01   Hvor ovennævnte indfatninger i blankt arbejde hugges på  
gering i hjørnerne, betales pr. stk. hjørne:

 129.02   For indtil ½ stens indfatninger .................................................  stk 13,26 

 129.03   For over ½ og indtil 1 stens indfatninger .................................  stk 26,55 

 129.04   Når det under post 129-129.03 nævnte arbejde udføres med  
alm. facadesten, betales pr. stk. hjørne:  

 129.05   For indtil ½ stens indfatninger .................................................  stk 8,86  

 129.06   For over ½ og indtil 1 stens indfatninger .................................  stk 17,69 

 130   For hver 3 mm, udkradsningsdybden bliver forlangt dybere  
end 13 mm indtil 22 mm, betales .............................................  m² 1,06 

 131   For gesimser muret med Hasleklinker eller lign. betales i  
tillæg til  post 101.01-101.03 pr. skifte ....................................  lm 2,66 

  Murede sålbænke
 132   Længden måles på forsiden, tilhugning for længde er  

indeholdt i priserne.  

  Nedenstående poster er for blankt arbejde.  

  Evt. anvendelse af stol er indeholdt i prisen.  

  Der betales ingen tillæg for rundingsflise.  

    Det er en forudsætning, at karme er indsat før muring af  
sålbænk.  

 133   Skifte muret på fladen (løber) med alm. sten og med indtil  
5 cm udladning .........................................................................  lm 22,60 

 134   Skifte muret på fladen (kop) med alm. sten og med indtil  
8 cm udladning .........................................................................  lm  33,40 
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 135   Skifte muret på kant (rulleskifte) med alm. sten og med  
indtil 8 cm udladning ...............................................................  lm   49,16 

 136   Når ovennævnte arbejde udføres med Hasleklinker i  
murstensstørrelse, tillægges 20%. ............................................  %  20,00 

 137   Hvor kantskifte (rulleskifte) udføres med tyndere  
Hasleklinker, regnes 15 skifter = 1 m.

 138   Skifter af Haslepetringer 5 cm brede og indtil 5 cm tykke  
og med indtil 8 cm udladning ...................................................  lm 58,97

 139 Udladning ud over ovennævnte betales for hver cm ................  lm  1,97  

 140 Afkortning af alm. sten (flad-sten) ...........................................  lm 5,90 

 141 Afkortning af alm. sten (kantskifte) .........................................  lm  9,84 

 142   Afkortning af Hasleklinker tillægges posterne 140 og 141  
100%. .......................................................................................  %  100,00 

 143 Afkortning af Haslepetringer ...................................................  lm  29,48 

 144   For sålbænke med over 1 stens dybde betales for første ½ sten  
incl. forbandthugning i tillæg til posterne 133-138 40%. ........  %  40,00 

 144.01   For hver påbegyndt ½ sten tillægges posterne 133-138 30%. .  %  30,00 

 145   Påmuring bag sålbænk efter murerarbejdet betales  
pr. ½ sten pr. skifte ...................................................................  lm  4,91 

 146 Udfyldning under sålbænk er indeholdt i priserne.  

 147   For huggede skifter under sålbænke incl. afkortning  
betales pr. skifte ........................................................................  lm  3,34 

 147.01 For synlig blank hugning .........................................................  lm 9,84 

 147.02 For synlig bleg hugning ...........................................................  lm 6,87 

 148   For hældning over 1 skifte, blank eller bleg, betales  
pr. skifte ....................................................................................  lm 1,97

  Hældning måles fra karm til forside af facade.
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 149   Udhugning i false for sålbænke indtil 2 skifters højde og  
indtil ½ stens dybde ..................................................................  stk 3,92 

 150   For tilhugning og indmuring i fals over sålbænk, blankt  
eller blegt ..................................................................................  stk 2,95

 151 Fugning af sålbænke betales efter afsnit 2.  

 152   Såfremt arbejde udføres indvendig fra gennem vindue,  
betales til posterne 133-139,   144, 147-150 50%. .....................  %  50,00 

      Der betales intet tillæg, såfremt udvendigt stillads forefindes  
og kan benyttes.  

    Sålbænke af skifer, Opdal og lign. i bastardmørtel  
eller cementmørtel  

 153   Henlægning af sålbænk indtil 2 cm tykkelse og 21 cm bredde,  
heri er indbefattet tilhugning og undermuring indtil 1 skifte ...  lm 24,57

 153.01 For hældning over et skifte betales pr. skifte  ..........................  lm 1,97 

 153.02   For hver cm. eller dele deraf, pladen er bredere en 21 cm,  
tillægges  ..................................................................................  lm  1,37 

 153.03   For hver 1 cm eller dele deraf, sålbænken er tykkere end  
2 cm, tillægges .........................................................................  lm 3,92 

 153.04 Zinkindskud ved samlinger af plader .......................................  stk 1,97 

 153.05   Anbringelse af dorne eller skruer i pladernes underside  
incl. gene ved henlægning ........................................................  stk  2,95

 153.06 Svumning med cementmørtel af pladens underside .................  lm 2,95 

 153.07   Såfremt arbejdet udføres indvendig fra gennem vindue,  
betales til posterne 153-153.05 50%. .......................................  %  50,00 

    Der betales intet tillæg, såfremt udvendigt stillads forefindes  
og kan benyttes.  
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  Støbte sålbænke 
 154   For støbning, afrivning og glatning på forside og overside,  

så kanter står skarpe, af ikke-profilerede sålbænke i  
cementmørtel, med indtil 5 cm tykkelse i forkant og 10 cm  
i bagkant, og indtil 4 cm udladning i dertil indrettede forme,  
med vandnæse eller skrå underside ..........................................  lm 46,18 

 154.01   I prisen er indeholdt samling, tilpasning, opsætning, oliering,  
nedtagning, rensning og flytning af de leverede formstykker.  

 154.02 Samme afdækning uden fremspring .........................................  lm 17,69 

 154.03 Samme uden tykkelse i forkant ................................................  lm  13,77 

 154.04 For hver cm eller dele deraf tykkere tillægges .........................  lm 2,95 

 154.05   For hver cm eller dele deraf, bredden overstiger 21 cm,  
tillægges ...................................................................................  lm 1,97 

 154.06 For udkradsning eller tildannelse af stopnot ............................  lm  2,95 

 154.07 For anbringelse af begrænsningsbræt bag sålbænk ..................  lm  2,95 

 154.08   Tildannelse og indlægning af rundjern indtil 7 mm tykkelse  
pr. jern ......................................................................................  lm 1,97

 154.09   For afretning med cementmørtel til zink- eller kobber- 
sålbænk indtil 12 cm bredde ....................................................  lm 7,85 

 154.10 Samme med indtil 2 cm tykkelse i forkant ...............................  lm 10,80 

 154.11   Der betales ikke fuge mellem karm og sålbænk, når denne  
udføres samtidig med støbningen.

 154.12   Såfremt arbejdet udføres indvendig fra gennem vindue,  
betales til posterne 154.01-154.05 og 154.08-154.10 50%. .....  %  50,00 

    Der betales intet tillæg, såfremt udvendigt stillads forefindes  
og kan benyttes.  
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  Oplægning af færdigstøbte sålbænke  
 155   Oplægning af færdigstøbte sålbænke med fremspring og indtil  

10 cm tykkelse i bagkant, indtil 25 cm bredde i kalkmørtel  
tilsat cement, i bastard- eller cementmørtel .............................  lm  33,40 

 155.01   For hver cm eller dele deraf, bredden overstiger 25 cm,  
tillægges ...................................................................................  lm 2,95

 155.02   Zinkindskud ved samlinger af plader .......................................  stk 3,92

 155.03   Såfremt arbejdet udføres indvendig fra gennem vindue,  
betales til posterne 155-155.02 50%. .......................................  %  50,00 

    Der betales intet tillæg, såfremt udvendigt stillads forefindes  
og kan benyttes.    

  Afdækninger støbt på sted gavlkamme og altanmure
 156   For støbning, afrivning og glatning på forside og overside,  

så kanter står skarpe, af afdækning på hegnsmure og  
altanmure i cementmørtel, indtil 24 cm bred og 4 cm tyk  
i forkanten, uden fremspring, med eller uden ryg eller  
afrunding foroven .....................................................................  lm 43,24 

    I prisen er indeholdt samling, tilpasning, opsætning, oliering,  
nedtagning, rensning og flytning af de leverede formstykker. 

 156.01   For hver 1 cm eller dele deraf, muren, der afdækkes,  
er bredere end 24 cm, tillægges ................................................    lm 1,97

 156.02   For hver 1 cm eller dele deraf, afdækningen i forkanten er  
tykkere end 4 cm, tillægges ......................................................  lm 2,95

 156.03   Udføres ovennævnte afdækning med indtil 3 cm fremspring  
med vandnæse eller skrå underside, betales i tillæg for  
fremspringet pr. side .................................................................  lm 8,86

 156.04   For hver 1 cm eller dele deraf, afdækningens fremspring er  
større end 3 cm, tillægges .........................................................  lm 2,95

 156.05   Hvor der er anbragt zink- eller kobberindskud før støbningen,  
betales for gene og tilpudsning ................................................  lm 4,91
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 156.06   Opdeling af afdækninger med tværfuger pr. 1,5 m incl.  
Udfugning efter støbning, hvor jernindlægget føres igennem,  
er indeholdt i forannævnte priser.

 156.07 Jernindlæg incl. tildannelse ......................................................  lm 1,97

 156.08 Isoleringspap under afdækning ................................................  lm 2,95 

    Oplægning og sammenfugning af færdigstøbte  
afdækninger og natursten

 157   Oplægning og sammenfugning af færdigstøbte, afdækninger  
med indtil 6 cm tykkelse i forkant og indtil 30 cm bredde,  
uden hensyn til fremspring, i bastard- eller cementmørtel .......  lm 39,31 

 157.01   For hver 1 cm eller dele deraf, som pladen er tykkere  
end 6 cm, tillægges ...................................................................  lm  3,92 

 157.02   For hver 1 cm eller dele deraf, som pladen er bredere end  
30 cm og indtil 38 cm, tillægges ..............................................  lm  0,99

 157.03   Udover 38 cm tillægges pr. cm pr. m  ......................................  lm  1,97 

 157.04   For indlægning af zink- eller kobberindskud ved samlinger  
af afdækninger ..........................................................................  stk  4,91 

 157.05   For anbringelse af zink eller kobberindskud på langs under  
afdækningen incl. gene ved tilfugning .....................................  lm 7,85

 157.06 Isoleringspap under afdækning ................................................  lm  2,95 

 157.07   Eventuelle reparationer af facader for skader fra skabeloner,  
sømhuller, hager og lign, er indeholdt i priser i posterne  
153-157.06.  

  Glasbygningssten  
 158   For opsætning af glasbygningssten i bastardmørtel, hydraulisk  

mørtel eller cementmørtel incl. ledere, inddeling på lister,  
opkiling eller hensætning på lister, betales i henhold til  
nedenstående priser:

 158.01 Indtil 225 cm² ...........................................................................  m²  335,24 

 158.02 Over 225 cm² indtil 400 cm² ....................................................  m² 251,43 
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 158.03   Såfremt glasbygningsstenenes kanter ikke er malet, asfalteret  
eller lign., tillægges 25%. .........................................................  %  25,00 

 159   For opstilling og nedtagning af forskalling, hvor dette  
udføres ......................................................................................  m² 31,43 

 160   Tildannelse og anbringelse af jernindlæg (rundjern, båndjern  
eller strækmetal) .......................................................................  lm  2,51 

 161   For anbringelse af strimler af kork, flamingo, pap eller lign. ..  lm  2,08

 162   For tildannelse af strimler af kork, flamingo, pap eller lign. ....  lm 2,08

 163   Rensning og fugning af glasbygningssten med cement-,  
bastard- eller kalkmørtel, indtil 5 mm tilbageliggende fuge  
pr. side ......................................................................................  lm  5,23

 164 Støbning og pudsning af armeret ramme om glasparti ............  lm 41,91

 165 Kloakmuring.  

 166 Hvælvinger og kapper.  

 167 Udmuring af træbindingsværker.  

 168 Betales efter akkordering.
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  Fugearbejde
    Ved opmåling regnes kun selve den behandlede flade. False,  

gesimser, bånd, riller og lign. måles i udfoldet mål.  
Hvor karm er indsat, måles til karmen.

      Ved alle hjørner og false betales i tillæg nedenstående priser  
pr. m.  

    I de med { angivne priser henviser den første pris til arealet  
og den anden pris til hjørner og false.

    Ophugning af enkelte studsfuger indtil 5% pr. m² er incl. i  
fugeprisen. Ophugges flere, betales efter overenskomst. 

    Fugning kan udføres i kalkmørtel (strand- eller bakkemørtel)  
evt. tilsat ren cement og/eller hydraulisk kalk; endvidere  
bastardmørtel i blandingsforholdet indtil 1 del cementmørtel  
1:3 til 3 dele kalkmørtel.

      Afvaskning, rensning og evt. syring af murværket såvel før  
som efter fugningen er indbefattet i nedenstående priser.  

    De nødvendige syrekoste leveres af mesteren.  

    Ved fugning af facader opført af Flensborgsten opmåles 
flademålet i forholdet 3 alm. skifter = 4 skifter Flensborg.  

  Fugepriser  
 1   Glat murværk af gule sten at fuge med rygfuge eller  

vandfaldsfuge, skrabet eller skåret studsfuge ...........................  m²  42,34 
 1.01  ..................................................................................................  lm  21,35

 2   Skæring af vandfaldsfuge i underkant af fugen tillægges ........  m²  2,03  
 2.01  ..................................................................................................  lm  1,02 

 3   Glat murværk af gule mursten at fuge med skrabefuge ...........  m²  38,66  
 3.01  ..................................................................................................  lm  19,50 

 4   Glat murværk af gule mursten at fuge og skåret på fri hånd ....  m²  47,86
 4.01  ..................................................................................................  lm 23,93 
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  Fugning
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 5   Glat murværk af gule mursten at fuge med 2 mm  
tilbageliggende fuge inden for stenens facadeplan at  
afkehle glat uden at skæres ......................................................  m²  55,21 

 5.01  ..................................................................................................  lm  27,62

 6   Hvor fuger lægges tilbage over 2 mm og indtil 5 mm,  
tillægges ...................................................................................  m² 16,56 

 6.01  ..................................................................................................  lm 8,45 

 7   Hvor fuger lægges tilbage over 5 mm og indtil 10 mm,  
tillægges ...................................................................................  m² 39,75 

 7.01  ..................................................................................................  lm  19,86 

 8   Hvor fuger lægges tilbage over 10 mm og indtil 15 mm,  
tillægges ...................................................................................  m²  69,19 

 8.01  ..................................................................................................  lm  34,60 

 8.02   De under posterne 6-8.01 nævnte priser kan ikke komme til  
anvendelse, når afsnit 1, post 122-122.05, er anvendt under  
opmuringen.  

 9   For reparation af fuger, lukning af bomhuller, udkradsning af  
bomhuller samt rensning af facade af gule sten, der ved  
opmuringen er behandlet for ikke senere at fuges ...................  m² 13,23 

 9.01  ..................................................................................................  lm  6,60 

  Murede gesimser, bånd, indfatninger, pilastre eller lign.  
 10   For hvert udadgående hjørne i murede gesimser betales 2 false.    

    For hvert udadgående hjørne ved bånd, indfatninger, pilastre  
og sålbænke betales 1 fals; såfremt bredden er 1 sten eller  
derunder, betales i tillæg 1 fals pr. m.  

 11   Afdækninger på gesimser og bånd betales efter afsnit 1, 
post 154-154.12.  

 12   Fugning af U-riller eller lign. indtil 50 cm bredde betales  
som 4 false.  

 13   Hvor der findes gesimser, bånd, sålbænke og indfatninger  
af natursten eller beton, måles de i udfoldet mål og der betales  
for rensning ..............................................................................  m² 15,19 
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 14   Fugning af gesimser, bånd, indfatninger og sålbænke af  
natursten eller beton med glat afkehlet fuge med bastard-  
eller cementmørtel ....................................................................  lm 12,15 

 15   Fugning af formstensskifter (med krumme flader) i gesimser  
tillægges yderligere 20% til post 10. ........................................  %  20,00 

  Begrænsninger
 16   For rensning og gene, med eller uden vedliggende fuge,  

mod andet materiale, der ligger lige med murlinien, betales 
25% af den pågældende fugepris. ............................................  %  25,00 

 17   For rensning og gene, med eller uden vedliggende fuge, mod  
andet materiale, der ligger frem eller tilbage for murlinien,  
betales 50% af den pågældende fugepris. ................................  %  50,00 

  Post 10    2 stk.
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    Ved fugning af fals, der fuges mod Secomastic om karme,  
betales begrænsning, dog ikke, hvor udfugning med  
Secomastic udføres i samme akkord. Såfremt der ikke fuges  
mellem sålbænk og karm (hvor sålbænk er ført op i not eller  
mod karm), betales der begrænsning ved sålbænke. Såfremt  
er fuges mellem sålbænk og karm, betales for fugning om  
karme i henhold til afsnit 2, post 27.  

 18   Posterne 16 og 17 betales ikke ved fugning om karm samt  
ved øvrige genstande, hvor der på anden måde betales for  
begrænsning.  

  Fugning om karme  
      I priserne er includeret glatning af fugen lige med karmen  

eller trykning af fugen indtil 1 mm tilbage for karmens forside  
eller udkradsning af fugen i 10 mm dybde for senere fugning  
med andet materiale, f. eks. Secomastic, farvet mørtel eller lign.    

    Ved fugning om karme er rensning og begrænsning  
includeret i priserne. 

 19   Fugning om karme af træ, indsat i blankt murværk, uanset  
stenenes farve, udført samtidig med facadearbejdet fra de  
ormale stilladser (max. 2,60 m til overkant karm) ...................  lm  3,85

 19.01   For fugning om karme med farvet mørtel (også sort)  
tillægges ...................................................................................  lm 0,40

 20   Fugning om karme af træ, indsat i beton eller natursten,  
udført samtidig med facadearbejdet fra det normale stillads  
(max. 2,60 m til overkant karm) ...............................................  lm  11,07 

 21   Hvor der til fugematerialet anvendes grus, bastardmørtel  
eller cementmørtel, tillægges:  

 21.01 Post 19 ......................................................................................  lm  0,62 

 21.02 Post 20 ......................................................................................  lm  0,80 

 22 Hvor der findes mørtelrille i karme, tillægges .........................  lm  1,02
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  Post 22

  Post 24

  Post 25   Post 26
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 23   For udfyldning og fugning udvendig og indvendig med  
cementmørtel om karme af metal eller jern med profilbredde  
indtil 50 mm, indsat i murværk, beton eller natursten,  
samtidig med facadearbejdet fra det normale stillads  
(max. 2,60 m til overkant karm) ...............................................  lm  20,25

 24   For udfyldning og fugning udvendig og indvendig med  
cementmørtel om karme af vinkeljern med profilbredde indtil  
65 mm, indsat i murværk, beton eller natursten, udført  
samtidig med facadearbejdet fra det normale stillads  
(max. 2,60 m til overkant karm) ...............................................  lm  27,62

 25   For udstøbning og fugning med cementmørtel om valsede  
stålkarme med profilbredde indtil 15 cm, indsat i murværk,  
beton eller natursten i en højde indtil 2,60 m til overkant karm.  
Faststøbning af evt. påsvejsede ankre er incl. i prisen .............  lm  60,71 

 25.01   For hver påbegyndt 5 cm større profilbredde end 15 cm  
tillægges ...................................................................................  lm  10,12 

 26   For udfyldning og fugning med cementmørtel indvendig og  
udvendig om karme af beton med bredde indtil 15 cm, indsat  
i murværk, beton eller natursten, samtidig med facadearbejdet  
fra det normale stillads (max. 2,60 m til overkant karm) .........  lm  64,42 

 27   For hver mm, fugen ligger tilbage ud over 1 mm for karmen,  
tillægges ovenstående poster ....................................................  lm 0,59 

 28   For indstikning ved tilbageliggende fuger tillægges  ...............  lm  6,08 

 29   Hvor stilladset er fjernet mere end 2,60 m fra vinduets  
overkant, tillægges det overliggende mål .................................  lm  5,07 

 29   Begrænsningen på 2,60 m fra overkant karm er gjort ud fra  
den forudsætning, at stilladset er lagt ned til nærmeste stillads  
under vinduesunderkant, herfra undtaget trappevinduer eller  
lign. vinduer, som går gennem flere etager, og som fuges  
efterhånden, som stilladset lægges ned. Er stilladset  
yderligere, betales efter post 29. 

 30   For fugning om karme alene, evt. over hånden, tillægges .......  lm 11,03 
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    Hvor andet facadearbejde udføres samtidig med fugning om  
karme, f. eks. pudsede eller fugede brystninger eller lign.,  
betales ikke tillæg efter post 30.  

  Fælles tillægspriser
 31   Såfremt syre ikke anvendes til rød mur, tillægges 5% til  

grundpriserne. ...........................................................................  %  5,00 

 32   Hvor der i fugematerialet anvendes grus ved skårne fuger,  
tillægges ...................................................................................  m² 2,43 

 32.01  ..................................................................................................  lm  1,22 

 33   For fugning med bastardmørtel i stærkere blandingsforhold  
end 1 del cementmørtel 1:3 til 3 dele kalkmørtel tillægges  
fugeprisen  ................................................................................  m²  3,05 

 33.01  ..................................................................................................  lm  1,62 

 33.01 (Post 32 og 32.01 anvendes ikke).

 34 For fugning med cementmørtel tillægges fugeprisen  ..............  m²  5,07  
 34.01  ..................................................................................................  lm  2,43

  (Posterne 32 og 33.01 anvendes ikke).

 35   For fugning med mørtel alene af hydraulisk kalk og sand  
tillægges fugeprisen  ................................................................  m² 3,05  

 35.01  ..................................................................................................  lm 1,62 

 36 Hvor farve er tilsat fugemørtelen, tillægges fugeprisen  ..........  m² 0,80
 36.01  ..................................................................................................  lm  0,40 
 36.02 For sort farve tillægges dog  .....................................................  m² 1,22 
 36.03  ..................................................................................................  lm 0,62

 37   For fugning af kopforbandt tillægges til fugepriserne  
(flademålet) ..............................................................................  m²  2,43

 38   For fugning af rundt murværk med indtil 1 m radius tillægges  
fugepriserne (flademålet) .........................................................  m² 5,07

 39   Når forannævnte fugninger udføres på rød mur, tillægges ......  m² 2,43 
 39.01  ..................................................................................................  lm  1,22
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 40   For fugning over hånden (gælder ikke ved fugning om karme)  
tillægges 100%. ........................................................................  %  100,00 

 41   Hvor fugning gøres færdig under opmuringen (i opmurings- 
mørtelen), fradrages (gælder ikke post 9 og 9.01) 20%. ..........  %  -20,00 

 42   Ved fugning af murværk udført af blokke 2 skifter høje  
fradrages de respektive fugepriser 20%. ..................................  %  -20,00 

 43   Ved fugning af murværk udført af blokke 3 skifter høje  
fradrages de respektive fugepriser 30%. ..................................  %  -30,00 

 44   Ved fugning af vrangvendte eller børstede sten, tillægges  
de respektive fugepriser  ..........................................................  m²  2,03

 45   Ved fugning af riflede sten, herunder T.23 blokke, tillægges  
de respektive fugepriser ...........................................................  m² 3,05

 46   Ved fugning af murstensklinker tillægges de respektive  
fugepriser ..................................................................................  m² 3,05 

 47   Ved fugning af Hasleklinker i murstensformat tillægges de  
respektive fugepriser ................................................................  m²  5,07 

 48 Hvor der iblandes farve i syren, betales i tillæg .......................  m²  1,62 

 49 Ophugning af fuger i overfalse ................................................  lm 4,04 

 50   Lukning af de for stilladserne afsatte bomhuller er incl. i  
grundprisen for facadearbejdet.

    I tillæg for lukning af dobbelte bomhuller i blank mur med  
kryds, blok eller Kochs forbandtstk.2,61 .................................  stk 4,04 

 51 Do. do. ved særlige forbandter .................................................  stk  5,07  

    Tilmuring af ekstra bomhuller i henhold til det nye t 
illadsregulativ af 1960 er includeret i grundpriserne i  
posterne 50 og 51.  

 52   For udhugning af skårede sten og indmuring af nye sten i  
facader opmuret i kalkmørtel ...................................................  stk 8,09

 52.01 Do. do. i bastardmørtel .............................................................  stk  15,18
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 52.02 Do. do. i cementmørtel .............................................................  stk  25,30

 52.03   Stenene afmærkes og optælles af mesteren før udhugningen.  
Evt. beskadigede sten under udhugningen betales ikke.

 53   Udhugning, tilmuring samt fugning omkring et gelænderhul ..  stk  34,38 

 54   Hvor murværket er udført med cementmørtel (sand og cement)  
eller bastardmørtel, og der ikke foretages afsyring under  
murerarbejdet, betales for rensning og afsyring i den  
udstrækning, hvor det udføres ..................................................  m²  1,02 

    Dette tillæg kommer dog ikke til anvendelse, hvor der kun er  
tale om stik eller lignende mindre partier, og heller ikke, hvor  
facadebehandlingen betales efter post 9 og 9.01.

 55   For udfyldning og fugning i en dybde af indtil 3 cm, 25 mm  
bredde med indtil 10 mm tilbageliggende fuge af  
betonelementer. Uanset mørtelens beskaffenhed .....................  lm 20,22

 55.01   Som underlag for Secomastic, Allstic eller lign. ......................  lm  15,18 

 56   Hvor der kun udfyldes og fuges lodrette fuger af  
betonelementer, betales for udskæring og sammenfugning  
ved vandrette fuger, som ikke behandles .................................  stk 3,05 

 57   Fugning med Secomastic, Allstic eller lign. fugemasse,  
glattet med træske eller fugeske indtil 20 mm bredde .............  lm  18,21 

 58   Tilfugning over zinkindskud incl. rensning og begrænsning,  
når dette udføres samtidig med øvrigt facadearbejde...............  lm 11,03 

 59   Gene af tagrende og nedløb, hvor denne er anbragt nærmere  
end 5 cm fra mur ......................................................................  lm  7,10 

 60 For gene af udhængsspær uden beklædning ............................  lm  7,10 

 61 For gene af udhængsspær med beklædning (tagudhæng) ........  lm 20,22 

 62   Såfremt afstanden fra indvendig bomrække til murlinie er  
mindre end 20 cm, betales pr. bom ..........................................  lm 5,07 

    (for posterne 55, 55.01 og 57 dog kun, hvor lodret fuge  
ligger ud for bommen).
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  Tagarbejde  
  Opmåling af tagarbejde foretages kun af de udførte arealer.

    Hvor tagsten oplægges på tagværker, hvor der ikke forefindes  
undertag, er modtagning af tagsten ud fra bjælkelag eller  
hanebånd indeholdt i henlægningsprisen.  

      Ved undertag forstås, at der imellem eller over spærene er  
beklædt med brædder, batts, armeret pap eller plastik eller  
andet materiale, og lægterne er anbragt derpå.

    Sortering under oplægningen og rensning efter udførelsen  
er indbefattet i priserne.  

 
  Oplægning og understrygning
 1   For indhugning og henlægning af vinge- og falstagsten af  

tegl og cement, med eller uden glacering, oplagt på tagværker  
hvor der er lagt undertag ..........................................................  m²  31,62 

  Indstregning af tag er includeret i priserne.

    Binding af hver 3. tagsten med patentbinder, samt transport  
af materialer fra tagfod eller stilladsgulv beliggende indtil 
 0,50 m under tagudhæng er indeholdt i prisen.  

  Bindingerne skal være forsat.  

 1.01   Hvor antallet af tagsten er mindre end 16 stk. pr. m²  
fradrages ...................................................................................  stk 1,34

 1.02   Hvor der bindes flere end hver 3. tagsten tillægges .................  stk  0,40 

 1.03   Hvor andre tagstensformer forekommer, betales oplægning  
efter overenskomst.  

 2   Hvor der ikke er udført undertag, fradrages posterne  
1 og 1.01 20%. .........................................................................  %  -20,00 

 3   For understrygning af teglsten med kalkmørtel, kalkmørtel  
tilsat cement eller hydraulisk kalkmørtel .................................  m² 23,70

 3.01   For understrygning af cementsten med kit eller lign. materiale  
udført med mekanisk sprøjte ....................................................  m²  13,49
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 3.02     Hvor der kun understryges vandret ..........................................  m²  11,56

      Ved vandret understrygning forstås også en understrygning  
af krydssamlingerne (Tegning).  

 4 Hugning af hul i tagsten ...........................................................  stk 1,49 

 5 Sømning af tagsten ...................................................................  stk  0,88 

  Hugninger 
 6 Synlig hugning af tagsten .........................................................  lm  57,80 

 6.01 Usynlig hugning af tagsten .......................................................  lm  38,53 

 7   Hvor der anvendes elektrisk skæremaskine leveret af  
mesteren, reduceres huggepriserne med 20%. .........................  %  -20,00 

  Elektriske skæremaskiner skal være fastspændte.  

 8   Skuring af tagsten ved synlige hugninger tillægges, hvor  
dette forlanges ..........................................................................  lm  13,49 

 9 For gene af rendejern incl. hugning for disse ...........................  stk  1,92 

 10 Tilhugning om faldrør ..............................................................  stk  28,92 

  Post 3.02
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  Afdækning, forskælling og henlægning
 11   For afdækning og forskælling af rygning med almindelige  

tagsten eller dertil formede sten henlagt i bastardmørtel i  
blandingsforholdet 1 del cement 1:3 til 3 dele kalkmørtel .......  lm  57,80 

 11.01 For samme henlagt i kit eller lign. ...........................................  lm  48,16 

 11.02 For samme henlagt tørt, incl. sømning .....................................  lm  13,49 

 11.03   For afdækning og forskælling af grater med almindelige  
tagsten eller dertil formede sten henlagt i bastardmørtel  
1:3 til 3 dele kalkmørtel ...........................................................  lm  63,58 

 11.04 For samme henlagt i kit eller lign. ...........................................  lm  52,02 

 11.05 For samme henlagt tørt, incl. sømning .....................................  lm  17,34

 11.06   Rygning henlagt tørt med rygningsbeslag og kappe/bånd  
inkl. fastgørelse ........................................................................  lm  50,37 

 12 Henlægning i mørtel pr. skifte vandret .....................................  lm  14,26 

 13 Henlægning i mørtel pr. skifte lodret .......................................  lm  7,42 

 14   Forskælling om skorsten, gavle, kam, flunker og lign.  
på fladt tag ................................................................................  lm  11,85 

 15   Forskælling om skorsten, gavle, kam, flunker og lign.  
på vinkeltag ..............................................................................  lm  17,78 

 16   Skunkmuring eller udmuring imellem lægter på gavlspær,  
skotrender, vandret eller skråt ..................................................  lm  18,88 

 
  Tillægspriser  
 17   For afmærkning og oplægning af enkelte glastagsten, når 

dette sker under oplægning af taget .........................................  stk  14,82 

 18   For afmærkning og oplægning af glastagsten i partier på  
mere end 4 stk. under oplægning af taget ................................  stk 10,37 

 19   For afmærkning og oplægning af aftrækssten, når dette sker  
under oplægningen af taget ......................................................  stk 14,82 
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 20   For afmærkning og oplægning af glastagsten eller  
aftrækssten som anført i posterne 17, 18 og 19 efter  
oplægningen tillægges 50%. ....................................................  %  50,00 

 21 Efter understrygning tillægges 100%. ......................................  %  100,00 

 22 Tilfugning langs zinkindskud incl. rensning og begrænsning ..  lm  8,88 

 23   Fastgørelse og henlægning af pap i udhæng indtil 0,60 m  
bredde .......................................................................................  lm  2,62 

 23.01   Fastgørelse og henlægning af pap i udhæng over 0,60 m 
bredde .......................................................................................  lm  3,46 

 24   Montering af fugleklods (1 meter) inkl. fastgørelse med op  
til 5 skruer  ...............................................................................  stk.  5,41
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    Udmåling, afmærkning, påføring af ledere i bastardmørtel, 
incl. evt. vanding og udkastning, udformning af ventilations- 
system samt alle lodsteder er incl. i nedenstående priser.

    Hvor stilladset er udført med dobbelt bomrække, er gene  
heraf incl. i prisen.  

  Opsnøring af facaden er ikke incl. i priserne.  

 1   Opsætning af natursten i størrelse indtil 1,50 m² i indtil  
40 mm tykkelse og med indtil 10 mm fuge  .............................  m²  224,50 

 2 For fremspringende bånd, pilastre eller lign. i tillæg ...............  lm 46,77 

 2.01 Fritstående søjler betales dog som 2 pilastre med ....................  lm  93,54 

 3 Afmærkning samt faststøbning af bæreankre ..........................  stk  28,06 

  Y-ankre betales som 2 bæreankre.  

 4 Afmærkning samt faststøbning af tilholderankre .....................  stk  14,03 

 5 Afmærkning samt faststøbning af hængeankre og loftsankre ..  stk 56,12 

 6 Afmærkning samt faststøbning af knastankre ..........................  stk  37,43 

 7 Afmærkning samt faststøbning af stilladsankre .......................  stk  28,06 

 8 Fastbinding af kobbertråd over ankre ......................................  stk  4,67 

 9 Anbringelse af løse dorne i ankre .............................................  stk  2,79 

 10   Afmærkning og udhugning af ankerhuller i murværk opmuret  
i kalkmørtel ..............................................................................  stk  8,43 

 11   Afmærkning og udhugning af ankerhuller i murværk opmuret  
i bastardmørtel ..........................................................................  stk  12,16 

 12   Afmærkning og udhugning af ankerhuller i murværk opmuret  
i cementmørtel ..........................................................................  stk  18,71 

 13   Afmærkning og udhugning af ankerhuller i gasbeton eller  
klinkerbeton ..............................................................................  stk  8,43 

 14 Afmærkning og udhugning af ankerhuller i beton ...................  stk  18,71 
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 15   Opsætning af stol ......................................................................  lm 37,43 

 16   Rensning og fugning af natursten med cement-, bastard-  
eller kalkmørtel, evt. tilsat farve, indtil 5 mm tilbageliggende  
fuge ...........................................................................................  lm 14,03 

 17 Udvidelsesfuger at fuge med Secomastic eller lign. ................  lm 18,71 

 18 Opsætning af evt. tilpassere betales efter akkordering.
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    Opstilling af vægge indtil 8 cm tykkelse. Ved opmålingen  
fradrages alle åbninger.

    Pladerne kan opstilles i kalkmørtel tilsat ren cement eller i  
bastardmørtel i blandingsforholdet indtil 1 del cementmørtel  
1:3 til 1 del kalkmørtel.

  Pladevægge  
 1   Ved opsætning af pladevægge i ren cementmørtel tillægges  

posterne 2-7:  ............................................................................  m²  4,31 

 2 Sømfaste pladeskillerum (slaggeplader) ..................................  m²  25,83 

 3 Cementpladeskillerum ..............................................................  m²  27,98

 4 Klinkerbetonskillerum (Leca) ..................................................  m²  31,21 

 5 Gasbeton-, Siporex- eller cellebetonskillerum .........................  m²  27,98  

 6 Molérskillerum (S.P.-plader) ....................................................  m²  30,14 

 7 Skillerum af alm. mursten på kant ...........................................  m²  29,07 

 8   Begrænsning ved vægge, loft, karme eller åbninger, incl.  
udfyldning ved loft og væg ......................................................  lm 8,60

 9 Skråbegrænsninger incl. udfyldning ved loft og væg ..............  lm  10,76 

 10 Hjørner i forbandt eller lodret afslutning uden lægte ...............  lm  10,76 

 11 Opstilling af blindkarme på træ ................................................  stk  12,92 

 12 Opstilling af blindkarme på beton ............................................  stk  21,53

 13 Opstilling af lægter ved skillerumsafslutning ..........................  stk  16,16 

 14 Tildannelse af karm ..................................................................  lm 8,60 

 15   Boring af huller i karme incl. ombøjning og fastsømning af  
jern, pr. stk. hul .........................................................................  stk 3,23

 16 Jernindlæg i skillerum (incl. afkortning) ..................................  lm 2,15 

  Jernindlæg måles i jernets fulde længde.  

 17 Indhugning af jernender indtil 5 cm dybde i mur ....................  stk 2,15 
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 18   Indhugning af jernender indtil 5 cm dybde i mur;  
bastardmørtel ............................................................................  stk 3,23 

 19 Indhugning af jernender indtil 5 cm dybde i beton ..................  stk  5,39 

 20 Afsætning og overlukning af vinduer i tillæg ..........................  stk  21,53 

 21 Hugning af hul for aftræksrør ..................................................  stk  6,46 

 22 Tilhugning om faldrør ..............................................................  stk  7,54 

 23 Udhugning for el-rør indtil 20 cm fra loft ................................  stk  5,39 

 24 Spidsgavle over hanebjælkelag tillægges 25%. 25 ..................  %  25,00 

 25   Rabitzstrimler indtil 20 cm  for sømning og udfyldning med  
cementmørtel incl. net og begrænsning    ................................  lm 21,53

 26   Tillæg for skabe eller rum indtil 1 m² gulvareal, som  
begrænses af mindst 2 pladevægge ..........................................  stk  43,05 

 27   For opstilling af dobbelte vægge betales i tillæg til den ene   
væg  ..........................................................................................  m²  3,23 

 28   For anbringelse af korkstrimler eller lign. ved gulv, loft eller   
væg ...........................................................................................  lm  2,15 

 29 Opsætning af batts i dobbelte skillerum ...................................  m² 10,76

 30 Opsætning af måtter i dobbelte skillerum ................................  m²  7,54 

 31 Skæring af batts ........................................................................  lm 2,15 

 32 Skæring af måtter .....................................................................  lm  3,23 

 33 For gene af rør mindre end 15 cm afstand fra opstillet væg ....  lm  5,39 

 34   Rør i indadgående hjørne - dannet af 2 pladevægge - betales  
som 2 rør.

 35   Opstilling af lodrette jern (I- eller U-jern) incl. udfyldning 
 med cementmørtel pr. m jern incl. begrænsninger ..................  lm  37,67 

 36 Tilstøbning af jern i gulv ..........................................................  stk  10,76 

 37 Tilstøbning af jern i loft............................................................  stk  16,16 
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  Etagehøje  Pladevægge  
  Ved opmåling fradrages alle åbninger

    Opstilling af vægge af etagehøje plader indtil 8 cm tykkelse  
med jernindlæg og limede samlinger. Væggene kan omfatte 
skillevægge og bagmur i ydervægge.  

    Udmålingspunkter for bagmur anvises af mesteren.

    Mesteren leverer nødvendigt specialværktøj til skæring og  
opsætning af pladerne.  

      Tildannelse og anbringelse af ledere og nødvendige  
afstivninger incl. flytning indtil 15 m.

    Opkilning og understøbning af vægge med cementmørtel  
indtil 5 cm højde incl. fjernelse af kiler og udstøbning af de  
fremkommende huller.

    Indhugning og forsænkning af bølgesøm, skråt nedad, over  
pladesamlinger, mindst 3 stk. pr. samling og med max afstand  
100 cm.

    Afrensning af pladekanter og vanding før limning.

    Afskrabning af overskudslim fra limfuger incl. eftergåelse for  
manglende fyldning af fugerne og udspartling efter bølgesøm.  

    Materialer leveres i eller uden for bygningen, således at den  
vandrette transport på fast underlag ikke overstiger 15 m til  
væggens tyngdepunkt.

    Tilberedning af materialer, af- og tildækning af materialer  
under arbejdets gang, samt oprensning efter pladearbejdet,  
er indeholdt i priserne.

    Priserne forudsætter, at pladearbejdet udføres uden medhjælp.    

 38   Gasbeton eller siporexvægge indtil 260 cm i højden og 60 cm  
i bredden ...................................................................................  m² 42,07 

 38.01 Ved større højder end 260 cm tillægges for hele arealet ..........  m²  3,91 

 38.02 Over 8 cm indtil 13 cm tykkelse tillægges pr. cm  ...................  m²  2,95

 Afsnit 5 Pladevægge Enhed Kr.



112 2019

 Afsnit 5 Pladevægge Enhed Kr.

 39 Lecavægge indtil 260 cm i højden og 60 cm i bredden ...........  m²  46,96 

 39.01 Ved større højder end 260 cm tillægges for hele arealet ..........  m²  4,31 

 39.02 Over 8 cm indtil 13 cm tykkelse tillægges pr. cm  ...................  m² 2,95 

 40 Overlukning over åbninger, (se tegning)

 40.01 Overlukning med plader incl. understøtninger i tillæg ............  stk  19,58 

 40.02 Overlukning med bjælker i tillæg ............................................  lm 7,05 

 41 Skæring af plader på langs .......................................................  lm 8,23 

 41.01 Skæring af plader på tværs/skrå tillægges 25%. ......................  %  25,00 

 42   Udadgående hjørner samt fritstående afslutninger,  
(se tegning) ...............................................................................  lm 11,74 

 42.01   Sømning af udadgående hjørne med galvaniserede 55/160  
mm søm, afstand max 100 cm. Sømning udføres forsænket  
og udspartles .............................................................................  stk 1,95 

 43   Tilslutning mod støbte og murede vægge udført med  
limfuge ......................................................................................  lm  9,39 

 44 Ved opstilling af dobbeltvægge betales ikke yderligere tillæg.    

 45   Polystyrolstrimler eller lignende ca 5 cm bredere end  
vægtykkelsen, der afskæres efter plade mellem betonloft og  
væg limet til begge materialer.

    Strimlerne afskæres plant med begge pladesider efter  
opsætning af væg ......................................................................  lm  3,91

 45.01 Vandret isolering under vægge indtil 48 cm ............................  lm 2,64 

 46   Indskydning af forankringssøm i betonloft incl. fastgøring  
i pladevæg ................................................................................  stk  5,88

 47   Anbringelse af U-formet pladejernsprofil på betonloft incl.  
indskydning af 4 fastgørelser pr. m. .........................................  lm  48,92 

 48   Fastgørelse af skillevægge til forskallet loft eller lignende ved  
sømning oven fra med 38/100 mm galvaniserede søm ............  stk  0,99 
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 49   Anbringelse og fastgørelse af galvaniserede bindere, i fuger  
mellem vægplader i bagmur, placeret i højde svarende til   
binderhøjde i facademurens skiftegang ....................................  stk 1,36 

 50   Tillæg for rum eller skab indtil 1 m² gulvareal, som  
begrænses af pladevægge på mindst 2 sider og overlukkes .....  stk  46,96  

  Hvor de samme pladevægge danner 2 rum betales kun et tillæg.

 51   For gene af rør mindre end 15 cm afstand fra opstillet væg  
betales .......................................................................................  lm 5,85 

 51.01   Rør i udgående hjørne - dannet af elementvægge - betales  
som 2 rør.

  Der betales kun gene, hvor pladevæggene opsættes fra rørside.

 52 Hugning af huller for aftræksrør ..............................................  stk  7,05

 53   Udfyldning ved gulv med cementmørtel over 5 cm indtil  
8 cm i tillæg ..............................................................................  lm 2,15 

  Beklædning med isoleringsplader
    Beklædninger med kork, træbeton, Polystyrol eller lign. i  

indtil 5 cm tykkelse

    I de efterfølgende priser er det forudsat, at beklædningerne  
opsættes i bastardmørtel, evt. hæftet med enkelte søm.

  Kun det opsatte areal opmåles.

 54 Påsømning af beklædning på loft eller bræddevæg .................  m²  13,88 

 55 Opsætning af beklædning på murvæg eller letbeton ................  m²  17,06 

 56 Opsætning af beklædning på betonvægge eller -søjler ............  m²  20,28 

 57 Opsætning af beklædning på betonlofter eller dragere ............  m²  32,01 

 58 Opsætning af beklædning på hulstenslofter .............................  m² 26,67 

 59   For opsætning i varm asfalt tillægges opsætningsprisen 25%.  %  25,00 

 60   For opsætning i kold asfalt eller anden klæbemasse tillægges  
opsætningsprisen 10%. .............................................................  %  10,00 
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 61   For hver cm eller del deraf, pladerne er tykkere end 5 cm,  
tillægges 5% pr. m². ..................................................................  %  5,00 

 62   Hvor beklædninger opsættes i 2 lag, og hvor andet lag  
sømmes på med træpløkke, tillægges andet lag .......................  m²  5,33

 63 For false og udadgående hjørner tillægges ...............................  lm  3,21 

 64   Opsætning af delte partier indtil 3 m² pr. parti, selv om det  
er i samme rum, tillægges 60%. ...............................................  %  60,00 

 65   Opsætning af delte partier indtil 5 m² pr. parti, selv om det  
er i samme rum, tillægges 40%. ...............................................  %  40,00 

 66   Opsætning af delte partier indtil 8 m² pr. parti, selv om det  
er i samme rum, tillægges 20%. ...............................................  %  20,00 

 67 Lige og skrå skæringer i træbeton og lign. ...............................  lm  4,28

 67.01 Do. do. i kork, Polystyrol og lign. ............................................  lm  3,21 

 68 Udskæring for bolte, bæringer eller lign. .................................  stk 3,21

 69 Gennemboring af stritter (evt. dobbeltstrit) .............................  stk  2,12 

 70 Gene af rør mindre end 15 cm afstand fra væg tillægges ........  lm  5,33

 71 Gene af rør i indadgående hjørner betales som 2 rør.  
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  Afsnit 5 C    Beklædninger
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  C Porebeton
  Særlige bestemmelser

 1   Mesteren leverer materialet hensigtsmæssigt inden for 20 m 
fra indbygningsstedet på den etage, hvor det skal anvendes.

 2   Arbejdet betales med prisen, der svarer til den mængde, der  
indgår i den tildelte akkord, uanset arbejdet foregår på en  
eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige  
arbejdspladser, der er tildelt samlet, betales uden for akkord.

 3   Tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt,  
betales prisen, der i mængde svarer til den tildelte akkord,  
plus det tidligere kontinuerligt udførte.

 4   Indgår der i akkorden andre arbejder end det i afsnit 3,  
gruppe 1 anførte, og der herved sker afbrydelser i  
elementopstillingen, betales efter den før og efter afbrydelsen  
udførte mængde.

 5   Såfremt svendene i forbindelse med opstillingen af  
vægelementer også skal oplægge dækelementer af samme  
materialeart, har dette ikke afbrydende virkning.

 6   Ved påbegyndelse af en tildelt akkord, tillægges pr.  
akkorddeltager :

 7 I år 2017 ...................................................................................  kr. 223,83 

 8 I år 2018 ...................................................................................  kr.  228,09 

 9 I år 2019 ...................................................................................  kr.  232,88 

 10   For anvendelse af tykkere materialer end nævnt i gruppe 1,  
tillægges tabellen forskellen mellem sidste mål og pris.

  Afsnit 3      Gruppe 1.
    Montering af vægelementer af gasbeton - siporex  

og lignende.
    I opstillingsprisen er medregnet udlægning eller opsætning  

af ledere inkl. senere demontering, oprøring af lim, opstilling  
på underlag lim/pap/lim, limning, sømning af hjørner og  
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samlinger, afskrabning af overflødigt lim, tilskæring af  
elementer ved tilstødninger, afbørstning samt forvanding af  
snitflader, afstivning med ”soldater”, pr. ca. 180 cm inkl.  
fastgørelse i gulv og vægge, demontering af afstivning,  
isætning af murbindere, spartling over samlinger og rør i  
indtil 20 cm bredde på 1 eller 2 sider.

  Tildelt mængde t.o.m. 200 m².
 1 Tykkelse t.o.m 7,5 cm ..............................................................  m²  53,70
 2 Tykkelse t.o.m.10 cm ...............................................................  m² 56,96
 3 Tykkelse t.o.m.15 cm ...............................................................  m² 66,70 
  Tildelt mængde over 200 m² t.o.m. 1000 m²
 4 Tykkelse t.o.m 7,5 cm ..............................................................  m²  45,55 
 5 Tykkelse t.o.m.10 cm ...............................................................  m² 48,81
 6 Tykkelse t.o.m.15 cm ...............................................................  m² 58,57

  Tildelt mængde over 1000 m²
 7 Tykkelse t.o.m.7,5 cm ..............................................................  m² 35,79
 8 Tykkelse t.o.m.10 cm ...............................................................  m² 39,04
 9 Tykkelse t.o.m.15 cm ...............................................................  m² 48,81
 10  Hvor spartling ikke udføres sammen med opstilling af  

elementer, fradrages det leverede areal ....................................  m² 8,13

   Akkordtildeling omfattende t.o.m. 2 boliger betales efter  
punkt 1-3 uanset mængde.

  Tillægspriser.
 11 Hjørner og tilstødninger ...........................................................  stk. 32,55
 12  Smige sammenskæringer af hjørner, inkl. tilstødning ..............  stk. 73,20
 13  Dør- og vindueshuller med overligger/overlukning inkl.  

udskæring for vederlag .............................................................  stk. 56,96
 14  Dør- og vindueshuller inkl. false med overligger/overluk- 

ning inkl. udskæring for vederlag ............................................  stk. 138,30
 15  Dørhuller med overligger ekskl. udskæring for vederlag ........  stk. 31,55
 16 Skrå snit i 7,5 cm tykkelse .......................................................  m  13,01
 17 Skrå snit i 10 cm tykkelse ........................................................  m 16,26
 18 Skrå snit i 15 cm tykkelse ........................................................  m 19,52
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   Afskæring ved vægoverkant, breddeskæring af  
falselementer og snit ved udvendige hjørner i forbindelse  
med opstilling af etagehøje elementer og multiplader.

 19 Lige snit i 7,5 cm. tykkelse ......................................................  m 7,73
 20 Lige snit i 10 cm. tykkelse .......................................................  m 10,14
 21 Lige snit i 15 cm. tykkelse .......................................................  m 11,20
   Afkortning af falselementer ved opstilling af  

helvægselementer og multiplader.
 22 Afkortning i 7,5 cm tykkelse ....................................................  stk. 7,46
 23 Afkortning i 10 cm. tykkelse ....................................................  stk. 10,14 
 24 Afkortning i 15 cm. tykkelse ....................................................  stk. 11,20

  2-3-4 sidet udskæringer t.o.m. 50 cm rundmål.
 25 Tykkelse t.o.m.7,5 cm ..............................................................  stk. 13,01
 26 Tykkelse t.o.m.10 cm ...............................................................  stk. 15,48
 27 Tykkelse t.o.m.15 cm ...............................................................  stk.  19,52 
 
  2-3-4 sidet udskæringer t.o.m. 200 cm rundmål.
 28 Tykkelse t.o.m.7,5 cm ..............................................................  stk. 17,08
 29 Tykkelse t.o.m.10 cm ...............................................................  stk. 22,78
 30 Tykkelse t.o.m.15 cm ...............................................................  stk. 30,10

  3-4 sidet udskæringer t.o.m. 300 cm rundmål.
 31 Tykkelse t.o.m.7,5 cm ..............................................................  stk. 28,48 
 32 Tykkelse t.o.m.10 cm ...............................................................  stk. 37,84
 33 Tykkelse t.o.m. 15 cm ..............................................................  stk. 50,43
 34  Borede huller og runde udskæringer betales som firkantede  

med rundmål svarende til 4 gange diameteren og tillægges ....  %  40,00 
 35  Boring af huller t.o.m. 16 mm betales efter afsnit 10,  

gruppe 2. Bilag B.
 36  Forankring af elementer til andre bygningsdele betales særskilt.
 37 Isolering i lejlighedsskel ..........................................................  m² 10,38
 38 Iskruning af murbindere med boremaskine ..............................  stk.  1,92 
 39  Indborede murbindere. Prisen afregnes efter murerpriskurant 
 40  Inddækning med pap/fugtspærre ved falseelementer ...............  stk.  8,29 
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    Blanding og understøbning t.o.m. 5 cm højde, inkl.  
opklodsning, demontering af kiler og efterstøbning af  
kilehuller. Priserne gælder også for blokke sat i mørtel.  
( Henmuring 1. skifte)

 41 Tykkelse t.o.m.7,5 cm, pr. m understøbning   ..........................  m 16,26 
 42 Tykkelse t.o.m.10 cm, pr. m understøbning   ...........................  m 17,90

 43 Tykkelse t.o.m.15 cm, pr. m understøbning   ...........................  m  22,78 
 44  Opklodsning af elementer, inkl. pap på beton i højde indtil  

5 cm ..........................................................................................  m 6,51
 45 Ophejsning og overtransport af elementer akkorderes.

   ”Multiplader.
   Opstilling af multiplader ”porebeton” i tykkelse t.o.m. 100 mm,  

betales efter de i afsnit 3, gruppe 1, anførte bestemmelser  
og priser med følgende tillæg.”

  Ekstra tillægspriser ved multiplader
 46  Tillæg for vandrette limfuger og opstilling og nedtagning  

af nødvendigt stillads ved væghøjde t.o.m. 3,0 m tillægges ....  m² 16,88
 47 Spartling ved vandrette samlinger, pr. m² vægside ..................  m² 13,91
 48  Afpudsning af multiplader med maskine, pr. m²  vægside .......  m² 3,55
 49  Opsætning af vandrette påforinger. inkl. snit ...........................  m 17,77
 50  ”Opretning af sokkel ved udlægning af lim over 5 mm. t.o.m.  

20 mm inden opstilling af multiplader. ....................................  m 11,39
   Opretning med lim t.o.m. 5 mm er indeholdt i opstillingsprisen.
    Opretning med lim over 20 mm betales efter punkterne  

41 og 42.”
 51  ”Hvor multiplader afsluttes mod forudværende  

etageadskillelser, loft eller loftunderlag tillægges ....................  m 13,61
  Eventuelle snit betales efter punkterne 19 og 20.”
 52  ”Ved udførelse af over 2600 m² multiplader og etagehøje  

elementer, fradrages punkterne 7, 8, 46 og 47
   En forudsætning for denne graduering er, at det er samme  

arbejdshold, der udfører tildelingerne.” ...................................  %  10,00 
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  Henvisninger.
 53  Påsætning af beslag ved opstilling af multiplade, betales efter  

afsnit 1, gruppe 3.

 54  Ved væghøjde over 3,0 m betales nødvendig afdækning og  
stillads efter afsnit 10, gruppe 7.

 55  Opstilling af stillads ved udvendig side, betales efter afsnit 10,  
gruppe 7.

  Protokollat
 1  Ved multiplader og etagehøje elementer beregnes det faktisk  

udførte areal, dog fradrages ikke for åbninger t.o.m. 1,5 m² .  
Ved åbninger over 1,5 m²  betales snit efter punkterne 19, 20  
og 21.

 2  Fradraget i pkt. 52 gives til opstilling af multiplader og  
etagehøje elementer ud fra følgende:

   Arbejdet betales med priser, der svarer til den mænge, der  
indgår i den tildelte akkord, uanset om arbejdet foregår på en  
eller flere arbejdspladser. Skift mellem flere forskellige  
arbejdspladser, betales efter særlige bestemmelser pkt. 11.  
tildeles arbejdet ikke samlet, men udføres kontinuerligt,  
betales prisen, der i mængden svarer til den tildelte akkord,  
plus det tidligere kontinuerligt udførte. alt til væggene  
hørende arbejde til og med isolering ved lejlighedsskel og  
lign., afbryder ikke gradueringen.

  Protokollater til afsnit 3
  Særlige bestemmelser
  Punkt 1. 
   Elementer eller multiplader, der leveres på terræn og ophejses  

og anbringes på indbygningsstedet, er ikke omfattet af punkt  
1 om levering på etagen.

  Gruppe 1 
   Transportskader, revner og huller påtales under arbejdets  

gang, og udspartling af samme udføres efter særlig akkord.
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  Punkt 41-42-43 
   Understøbning af elementer eller multiplader forudsætter  

leveret blandemaskine.

  Jernbeton 
   Oplægning af jernbetonbjælker, opstilling af færdigstøbte  

betonkonstruktioner, -elementer, -søjler, -dragere og –plader  
m.m. akkorderes.

  Særlige bestemmelser

  Punkt 1.  
   Enkelte elementer eller plader, der på grund af pladsforhold,  

er leveret på terræn inden for 20 m’s afstand, betragtes som  
leveret på etagen.

   Transport udover 20 m, eller optagning til etage akkorderes  
særligt.

   Uanset afstanden fra materialeoplag til indbygningsstedet,  
stilles hensigtsmæssig transportvogn til rådighed. Som  
hensigtsmæssig transportvogn forstår f.eks. H+H  
elementmontagevogn eller tilsvarende

  Punkt 2. 
   Bestemmelsen er gældende uanset arbejdspladernes  

geogra fiske placering.

  Punkt 3.  
   Såfremt akkorden ikke tildeles samlet, men tildeles etapevis,  

betales første etape efter det i den  udførte antal m².

   Ved betaling af følgende etaper medtages de tidligere ud førte  
antal m², og betalingen  beregnes på grundlag af det samlede  
antal m².

  Eksempel: 
  Første tildeling på 400 m² betales med prisen for 400 m². 
  Anden tildeling på 800 m² betales med prisen for 1200 m².
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  Punkt 4-5. 
   Ved afbrydelser i elementopstillingen ud over de i pkt. SB 4  

og 5 nævnte, betales der efter det antal m², der er udført før  
afbrydelsen.

   Efter afbrydelsen beregnes betalingen af resterende m²  i  
tildelingen eller indtil ny afbrydelse forekommer. Isolering i  
ejlighedsskel, der foregår sammen med opstillingen af  
etagehøje elementer, eller 40x60 cm multiplader, har ikke  
afbrydende virkning i forhold til den tildelte mængde.

   Skift mellem etagehøje elementer og 40x60 multiplader, har  
ikke afbrydende virkning i forhold til den tildelte mængde.

  Etagehøje elementer og multiplader

   Afsnit 3 omhandler etagehøje elementer t.o.m. 60 cm brede  
og 40 x 60 cm multiplader, med dertil hørende brystninger  
og overliggere, opstillet som skillerum og bagmur.

   Ved etagehøje elementer anvendes kran som ”H+H  
Montagekran” eller ”Let Lift”, som vist i H+H brochure:  
”Let montagen med omtanke”, eller tilsvarende ændrer dette  
ikke betalingsgrundlaget.

   Opstilling og flytning af montagekran er ikke indeholdt i  
priserne.

   Opstillingspriserne er gældende uanset, hvilke limtyper der  
anvendes.

   Affasning eller runding af udadgående hjørner i gasbeton,  
med leveret specialværktøj er indeholdt i m²-prisen.

   Udspartling af huller efter fastgørelse af ”soldater”, dorn og  
montagetang i vægelementer, er indeholdt i opstillingspriserne.  

   Spartling over rør forudsætter, at rørfræsninger er efterfyldt  
med et mate riale, således at overfladen ligger tilbage for det  
plan der skal spartles, og således at der ikke skal efterfyldes  
spartelmasse af flere gange.
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   Hvor spartling ikke skal foretages af de svende, der opstiller  
væggene, eller spartling ikke udføres i sammenhæng med  
opstillingen, kan fradragsprisen ikke påberåbes som grundlag  
for spartling.

   Fastgørelse af ”soldater” og ledere i gulve gælder alle  
materialearter og fastgørelsesmetoder.

   Almindelig afvaskning og rengøring af det til opstillingen  
nødvendige værktøj er indeholdt i priserne.

   Punkt 1-3. 
Omfatter den tildelte mængde mere end 2 boliger/lejlig heder,  
beregnes betalingen efter den mængde der indgår i tildelingen.

   Forekommer der mere end 200 m² i 2 boliger/lejlig heder, vil  
betalinen stadig være efter pkt. 1-3.

   Punkt 10 
Fradraget er gældende for multiplader og etagehøje elementer.

  Punkt 11. 
  Betalingen for alle retvinklede hjørner.

   Hvor væggen støder mod eksisterende bygningsdele eller  
andre vægge

  Afsnit 3       Gruppe SB

  Punkt 12 
   Smige sammenskæringer af hjørner, stumpvinklede el ler  

spidsvinklede, hvor snit foretages.

  Punkt 13. 
  Snit og udskæringer er indeholdt i prisen.

  Punkt 14. 
  Udskæringer er indeholdt i prisen. 
  Der betales ikke for hjørner efter pkt. 11

   Dør- og vindueshuller, hvor der senere pålimes strimler, der  
danner fals, betales efter dette pkt.
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  Punkt 15. 
  Inkl. eventuel understøtning.

  Punkt 25-33 
   Udskæringer der indgår i pkt. 13 og 14, betales ikke efter  

pkt. 25-33.

   Nødvendig boring for dorn og fastgørelse af ””soldater”” er  
indeholdt i grundpriserne.

  Punkt 41-43 
   Kilesæt til opklodsning leveres færdigt tildannet. Øvrigt  

opklodsningsmateriale leveres i passende størrelser og  
tykkelser.

  Punkt 44. 
   Omfatter  ikke  understøbning  og  demontering  af  

opklodsning/kiler.”
 
  Bilag til SB                 Punkt 3
  A. Planlægning og tilrettelægning.

   Arbejdet skal planlægges og tilrettelægges, så  
personbelastningen reduceres mest muligt.

  Man skal derfor sørge for:

  √    at der findes en konkret instruktion om, i hvilken  
rækkefølge elementerne skal opstilles, og som angiver  
korrekt afstivningsmetode og arbejdsteknik.

  √    at elementerne er leveret, hvor de skal bruges, så  
brigehøjden giver en ideel arbejdsstilling.

  √    at de rigtige hjælpemidler er tilstede, hvor de skal bruges,  
og vedligeholdes jævnligt.

  √    at transportveje og arbejdssted er ryddede, så tekniske  
hjælpemidler kan andvendes. Afstivninger må ikke  
vanskeliggøre løft af element fra stabel til vogn, transport  
og opsætning af element. Hvor montagevogn ikke kan  
bruges, f.eks. på grund af snævre forhold, skal arbejdes  
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tilrettelægges, så der f.eks. kan andvendes lettere  
elementer (smallere, kortere eller tyndere) eller andre  
tekniske hjælpemidler. 

  B. Elementvægt.
  Ved manuelt løft og rejsning af elementer.

  √    foretaget af to personer må elementet veje max, 100 kg.

  √    foretaget af en person må elementet max. veje 50 kg.

  √    Det er en forudsætning for anvendelse af disse  
vægtgrænser, at optimale arbejdsbetingelser er til stede,  
d.v.s.

  √    at håndtering foregår midt foran kroppen (mellem midt  
lårhøjde og albuehøjde).

  √    at håndtering foregår tæt ved kroppen (inden for under- 
armsafstand).

  √    at fodfæste er stabilt.

  √    at ryggen holdes rank og ikke vrides.

   Manuelle løft og rejsning af elementer under 100 kg, vil derfor  
i visse situationer blive vurderet som sundhedsskadelige ud  
fra en konkret vur dering af arbejdsbetingelserne

  C. Tekniske hjælpemidler.
  De tekniske hjælpemidler skal altid:

  √    være udformede således, at arbejdet kan udføres uden  
skæ ve eller foroverbøjede stillinger.

  √     kunne anvendes i alle faser ved løft, transport og montage,  
og således at belastningsgrænserne overholdes.

  √     være letter at betjene og lette at flytte.

    Elementer der vejer over 100 kg, skal altid løftes,  
transporteres og rejses maskinelt.
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    Ved maskinel montage forstås anvendelse af kran eller  
lignende teknisk hjælpemidler, hvor personen ikke belastes  
af elementets vægt.

    Ved montage af elementer under 100 kg, skal i vides muligt  
omfang anvendes tekniske hjælpemidler, der reducerer  
belastningen.

  D. Mærkning.
    Elementer der vejer over 100 kg, skal altid være mærkede af  

hensyn til forsvarlig montering.

    Elementer der er mærkede, skal altid håndteres med kran  
eller lignende teknisk hjælpemiddel.

    Elementerne leveres med plast. Hvis elementerne opbevares  
uden be skyttelse og i en længere periode udsættes for nedbør, 
vil de blive tungere end de anførte transportvægte.

  E. Instruktion.
    For at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt  

forsvarligt, skal der gives instruktion om:

  √   hvilke tekniske hjælpemidler, der skal anvendes.
  √   hvordan de skal anvendes.
  √   hvordan montage af gasbetonelementer skal foregå.

     Hvis man ikke kan undgå løft, skal korrekt løfte- og  
arbejdsteknik an vendes. Dette medfører, at arbejdet skal  
kunne foregå:

  √    med de rigtige tekniske hjælpemidler,
  √    under gode pladsforhold,
  √    tæt på kroppen,
  √    uden at dreje kroppen,
  √    med rank ryg,
  √    med løft mellem midtlårhøjde- og albuehøjde,
  √    midt foran kroppen,
  √    med let knæbøjning,
  √    med godt greb,
  √    i jævnt tempo,
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  √    med godt fodfæste,
  √   med så få løft som muligt.

  BILAG A.
  Afsnit 10             Gruppe 7
  Stilladser.
  Træstilladser.
 1 Stolper og bomme t. o. m. 100 cm² tværsnit, ...........................  m 3,15 
 2  Stolper og bomme t. o. m. 100 cm²  t.o.m. 156 cm² tværsnit ...  m 3,96 
 3 Ridebrædder t.o.m. 3,2 x 17,5 cm. Inkl.  ..................................  cm 3,72
 4  Afsværtning med brædder og/eller lægter med eventuelle  

forløbninger ..............................................................................  m 2,76
 5 Fodstykker på jord t. o. m. 75 cm²  tværsnit ............................  m 2,66 
 6 Lasker over samlinger, pr. laske ...............................................  stk. 2,66 
 7  Pæle i jord t. o. m. 60 cm længde inkl. spidsning og  

nedramning ...............................................................................  stk. 3,96
 8 Hånd-, knæ- eller fodlister .......................................................  m 2,76
 9 Længder under 1 m opmåles som 1 m.
 10  Stilladsgulve og afdækninger med brædder eller plader ..........  m² 3,82
 11 I priserne er indeholdt afkortninger.
 12  Nedtagning inkl. rensning for søm betales med 50% af  

stillingsprisen.

  Bukkestilladser.
 13  Opstilling af stilladser indtil 200 cm højde af færdigt  

tildannede bukke på indtil  indtil 175 cm længde, afdækninger  
indtil 125 cm bredde og inkl. bomme og strøer .......................  m 10,62

 14 Nedtagning af de i punkt 13 nævnte stilladser .........................  m 5,14

 15 Ændring af højde betales med 65% af punkt 13 og 14 ............  %  65,00 

  Rørstilladser.
 16  Rørstilladser, der opstilles af elementer, og som samles uden  

bolte, opmåles på basis af stilladsets udvendige om kreds gange  
højden til stilladsgulvet og betales for dette areal ....................  m² 5,19

 17  Stillads, udført af flere tårne med bro imellem, opmåles som  
ét stillads.

 Afsnit 5 Porebeton Enhed Kr.



128 2019

 Afsnit 5 Porebeton Enhed Kr.

 18  For ændring af stilladshøjden betales de anførte priser for den  
nedtagne og/eller opstillede del af stilladset med et tillæg på ..  kr. 0,65

 19  Flytning af rullestilladser t. o. m.10 m betales pr. gang med  
15% af opstillingsprisen. ..........................................................  %  15,00 

 20  Flytning over 10 m tillægges pr. påbegyndt 10 m yderligere  
4% af opstillingsprisen .............................................................  %  4,00 

 21 Nedtagning betales med 75 % af opstillingsprisen ..................  %  75,00 

 22 Henlægning af kørebrædder eller jernskinner ..........................  m 5,01

  Stillads til lofter.
 23   Stillads indtil 2 m højde til loftarbejde inkl. opstilling og  

flytning samt nedtagning, pr. m² loftareal ................................  m² 7,84

 23.01  Stillads over 2 m højde måles det faktiske udførte arbejde,  
dog mindst pr.  ..........................................................................  m² 7,84 
 Ved loftareal forstås det beklædte areal inkl. Frisebrædder  
og lignende.

  Stillads til vægarbejde.
 24  Vægge over 2,6 m t.o.m. 3 m højde tillægges for stillads. 

Kan alt til væggen hørende arbejde udføres fra samme  
stil lads, betales kun for én gang stillads. ..................................  m 3,96

  Generelt.
 25  Er højden ved træ- og rørstilladser over 4 m til stilladsgul vet,  

tillægges den samlede stilladspris pr. påbegyndt 2 m større  
højde. ........................................................................................  %  5,00 

 26  Hvor arbejdets art nødvendiggør anvendelse af støtteben,  
betales der ved opstilling eller flytning, pr. ben  ......................  stk. 6,39

  Skærme og løbebroer.
 27  Skærmbeklædning over fortov af nye eller brugte materia ler,  

inkl. knægte, ru .........................................................................  m² 10,14

 28  Skærmbeklædning over fortov af nye eller brugte materi aler,  
inkl. knægte, høvlede ...............................................................  m² 13,07
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 29  For udførelse af skærme i højereliggende etager betales med  
et tillæg på 15% for 2. sal stigende med 15% for hver etage,  
som skærmen anbringes højere. ...............................................  %  15,00 

 30  Reparation og opstilling af gamle løbebroer med reposer .......  stk. 51,66

 31  Nye løbebroer at tildanne og opstille med reposer. ..................  stk. 58,30

  Protokollater
 1  I priserne er ikke indbefattet rensning af klamper, lasker og  

revler.

 2  Arbejde efter gruppe 7 gradueres ikke.

 3  Tilførte brugte materialer anvendes uden tillæg, når de  
leve res rensede og i øvrigt i brugbar stand.

  BILAG B.
  Ikrafttrædelsesbestemmelser

  for nyt serviceafsnit (benævnt afsnit 10) gældende for:
  - Udskæringer og hulboring.
  - Bolte, franske skruer, skruer og hulboringer.
   - Fugning ved lofter, vægge, gulve, lister og trækonstruktioner.
  - Lister.
  - Imprægnering.
  - Tildannelse (snit/høvling og affasning ved tømmer).
  - Stillads.

    Afsnittet erstatter tilsvarende arbejder i afsnittene  
1-2-5-23-25-26.

  Bolte og franske skruer.
 1A  Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter  

t. o. m. 20 mm ..........................................................................  stk. 2,68

 2A  Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter  
t. o. m. 32 mm. .........................................................................  stk. 4,30

 3A  Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk. møtrikker, alm.  
spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler ..  stk. 1,70
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 4A  Franske skruer, inkl. Afmærkning og boring ...........................  stk. 2,20

 1B  Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter  
t. o. m. 20 mm ..........................................................................  stk. 3,81

 2B  Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter  
t. o. m. 32 mm. .........................................................................  stk. 7,24

 3B  Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk. møtrikker, alm.  
spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler ..  stk. 1,70

 4B  Franske skruer, inkl. Afmærkning og boring ...........................  stk. 2,75

 1C  Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter  
t. o. m. 20 mm ..........................................................................  stk. 5,60

 2C  Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter  
t. o. m. 32 mm.. ........................................................................  stk. 10,81

 3C  Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk. møtrikker, alm.  
spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler ..  stk.  2,24 

 4C Franske skruer, inkl. Afmærkning og boring ...........................  stk.  4,26

 1D  Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter 
 t. o. m. 20 mm .........................................................................  stk. 7,01 

 2D  Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter 
 t. o. m. 32 mm. ........................................................................  stk. 13,74 

 3D   Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk. møtrikker, alm.  
spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler ..  stk. 2,69

 4D Franske skruer, inkl. Afmærkning og boring ...........................  stk. 5,49

 1E   Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter  
t. o. m. 20 mm ..........................................................................  stk. 8,76

 2E   Opmærkning og boring af huller for bolte og lign., diameter  
t. o. m. 32 mm. .........................................................................  stk. 17,36

 3E   Isætning og fastspænding af bolt, inkl. 2 stk. møtrikker, alm.  
spændskiver samt indstøbte bolte, jerndupper, dorne, dyvler ..  stk. 3,17

 4E Franske skruer, inkl. Afmærkning og boring ...........................  stk. 7,03
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    Skruer inkl. forboring i kunststof og træ samt bore  
skruer i metal.

 5A Alm. Skruer 25 mm ..................................................................  stk.  0,75

 5B Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm .....  stk. 1,33

 5C Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 25 mm .....  stk. 1,88

 5D Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 25 mm .....  stk. 2,17

 6A Alm. Skruer 38 mm ..................................................................  stk. 0,82

 6B   Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm  
38 mm .......................................................................................  stk. 1,43

 6C   Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 38 mm .....  stk. 1,97

 6D Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 38 mm .....  stk. 2,24

 7A Alm. Skruer 51 mm ..................................................................  stk. 0,92

 7B   Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm  
51 mm .......................................................................................  stk. 1,52

 7C Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 51 mm .....  stk. 2,07

 7D Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 51 mm .....  stk. 2,36

 8A Alm. Skruer 64 mm ..................................................................  stk. 1,12

 8B   Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm  
64 mm .......................................................................................  stk. 1,70

 8C   Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 64 mm .....  stk. 2,24

 8D   Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 64 mm .....  stk. 2,55

 9A Alm. Skruer 76 mm ..................................................................  stk. 1,47

 9B   Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm  
76 mm .......................................................................................  stk. 2,07

 9C   Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 76 mm .....  stk. 2,59

 9D   Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 76 mm .....  stk. 2,90

 10A Alm. Skruer 102 mm ................................................................  stk. 2,11
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 10B   Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm  
102 mm .....................................................................................  stk. 2,72 

 10C   Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 102 mm ...  stk. 3,27 

 10D   Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 102 mm ...  stk. 3,54

 11A Alm. Skruer 128 mm ................................................................  stk. 2,65

 11B   Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm  
128 mm .....................................................................................  stk. 3,24

 11C   Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 128 mm ...  stk. 3,79

 11D   Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 128 mm ...  stk. 4,08

 12A Alm. Skruer 154 mm ................................................................  stk. 3,20

 12B   Boreskruer i indtin 2 mm metal og 6 mm diameter 25 mm  
154 mm .....................................................................................  stk. 3,79

 12C Boreskruer i indtin 4 mm metal og 6 mm diameter 154 mm ...  stk. 4,33

 12D Boreskruer i indtin 6 mm metal og 6 mm diameter 154 mm ...  stk. 4,63

   Boring af huller i mur og beton, inkl. Plugs, sømplugs eller lignende.
 13A 8/50 mm ...................................................................................  stk.  4,26 
 13B 8/80 mm ...................................................................................  stk. 6,03
 13C 8/110 mm ..................................................................................  stk. 7,80
 14A 12/50 mm .................................................................................  stk. 5,33
 14B 12/80 mm .................................................................................  stk.  6,74       
 14C 12/110 mm ................................................................................  stk. 8,33
 15A 16/50 mm .................................................................................  stk. 6,03
 15B 16/80 mm .................................................................................  stk. 8,33
 15C 16/110 mm ................................................................................  stk. 10,63

   Boring af huller i jern, stål, messing, aluminium og  
lignende til søm, skruer og bolte.

 16A Diameter  t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm .................  stk. 1,00
 16B Diameter  t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm .................  stk. 1,18
 16C Diameter  t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm .................  stk.  1,33
 16D Diameter  t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm ...............  stk. 1,51
 16E Diameter  t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm. ..............  stk. 1,67
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 16F Diameter  t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 2 mm ...............  stk. 2,01
 17A Diameter  t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm .................  stk. 2,01
 17B Diameter  t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm .................  stk. 2,25
 17C Diameter  t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm .................  stk.  2,53
 17D Diameter  t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm ...............  stk. 2,84
 17E Diameter  t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm ...............  stk. 3,17
 17F Diameter  t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 4 mm ...............  stk. 3,77
 18A Diameter  t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm .................  stk. 2,52
 18B Diameter  t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm .................  stk.  2,84 
 18C Diameter  t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm .................  stk.  3,27
 18D Diameter  t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm ...............  stk. 3,55
 18E Diameter  t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm ...............  stk. 3,97 
 18F Diameter  t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 6 mm ...............  stk.  4,61
 19A Diameter  t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm .................  stk. 3,00
 19B Diameter  t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm .................  stk. 3,39
 19C Diameter  t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm .................  stk. 3,60
 19D Diameter  t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm ...............  stk. 4,28
 19E Diameter  t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm ...............  stk. 4,79 
 19F Diameter  t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 8 mm ...............  stk. 5,63 
 20A Diameter  t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm ...............  stk. 3,35 
 20B Diameter  t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm ...............  stk. 3,97
 20C Diameter  t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm ...............  stk. 4,40
 20D Diameter  t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm .............  stk. 4,99
 20E Diameter  t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm .............  stk. 5,62
 20F Diameter  t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 10 mm .............  stk.  6,51
 21A Diameter  t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm ...............  stk. 3,98
 21B Diameter  t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm ...............  stk. 4,53
 21C Diameter  t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm ...............  stk. 5,04
 21D Diameter  t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm .............  stk. 5,71
 21E Diameter  t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm .............  stk. 6,47
 21F Diameter  t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 12 mm .............  stk. 7,53
 22A Diameter  t. o. m. 4 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm ...............  stk. 4,50
 22B Diameter  t. o. m. 6 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm ...............  stk. 5,07
 22C Diameter  t. o. m. 8 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm ...............  stk. 5,63
 22D Diameter  t. o. m. 10 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm .............  stk. 6,44
 22E Diameter  t. o. m. 12 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm .............  stk.  7,19
 22F Diameter  t. o. m. 14 mm godstykkelse t.o.m. 14 mm .............  stk. 8,48
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  Tillægspriser
 23 Sømskud med magasinpistol eller stålsøm i beton ..................  stk. 1,00
 24 Isætning af Wurth ekspressøm, over 60 mm længde
  Ekspressøm t.o.m. 60 mm regnes som plugs. ..........................  stk. 1,51
 25 For propper, der tildannes og indsættes i .................................  stk. 2,25
 26 Selvskærende bolte indsat med kiler ........................................  stk. 2,43
 27  Ekspansionsbolte, indsat og fastspændt, inkl. Spændeskive ....  stk. 3,66
 28 Isætning af DBZ ekspansionsindsats .......................................  stk. 2,43
 29  Montering af vinkler eller ankre på karme inkl. opmærkning .  stk. 1,81
 30  Montering af vinkler på gulv, væg eller loft af til fastgørelse 

af karme inkl. opmærkning ......................................................  stk. 3,60
 31 Ekstra spændeskiver .................................................................  stk. 0,20 
 32 Ekstra møtrikker .......................................................................  stk. 0,63
 33 Popnitter inkl. hulboring ..........................................................  stk. 1,46
 34 Karmskruer, inkl. plugs i normal længde .................................  stk. 2,94 
 35 Justerbare karmskruer ..............................................................  stk. 2,94
 36  Boring og isætning af bolte eller franske skruer, fra  

under siden tillægges .................................................................  stk. 0,65

  Anvendes hårde træsorter tillægges 
 37  Tillægget beregnes af skruetabellen samt boring for bolte  

og franske skruer. .....................................................................  stk. 0,65
 38  Undersænkning af fladhovede skruer, når kombineret bor  

ikke stilles til rådighed .............................................................  stk. 0,82

   Montering af klæbeankre inkl. hulboring i mur og beton,  
rensning af borehul, montering og centrering af  
gevindstang, af- og påsæt ning af møtrikker, arbejde i to  
omgange, gene af tørretid samt fastspænding.

 39A 8 cm, boredybde t.o.m. 12 mm .................................................  stk. 17,55
 39B 8 cm, boredybde t.o.m. 16 mm. ................................................  stk. 19,10
 39C 8 cm, boredybde t.o.m. 20 mm .................................................  stk. 20,42
 39D 8 cm, boredybde t.o.m. 24 mm .................................................  stk. 21,84
 39E Klæbeankre fradrages med .......................................................  stk.  1,93
 40A 11 cm, boredybde t.o.m. 12 mm ...............................................  stk. 19,37
 40B 11 cm, boredybde t.o.m. 16 mm ...............................................  stk. 21,46
 40C 11 cm, boredybde t.o.m. 20 mm ...............................................  stk. 23,57
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 40D 11 cm, boredybde t.o.m. 24 mm ...............................................  stk. 25,68
 40E Klæbeankre fradrages med .......................................................  stk. 1,93
 41A 14 cm, boredybde t.o.m. 12 mm ...............................................  stk. 21,17
 41B 14 cm, boredybde t.o.m. 16 mm ...............................................  stk. 23,96
 41C 14 cm, boredybde t.o.m. 20 mm ...............................................  stk.  26,73
 41D 14 cm, boredybde t.o.m. 24 mm ...............................................  stk.  29,50
 42A 17 cm, boredybde t.o.m. 12 mm ...............................................  stk. 23,00
 42B 17 cm, boredybde t.o.m. 16 mm. ..............................................  stk. 26,45
 42C 17 cm, boredybde t.o.m. 20 mm ...............................................  stk.  29,88
 42D 17 cm, boredybde t.o.m. 24 mm ...............................................  stk.  33,31
 43A 20 cm, boredybde t.o.m. 12 mm ...............................................  stk. 24,82 
 43B 20 cm, boredybde t.o.m. 16 mm ...............................................  stk.  28,92 
 43C 20 cm, boredybde t.o.m. 20 mm ...............................................  stk.  31,55 
 43D 20 cm, boredybde t.o.m. 24 mm ...............................................  stk. 34,17

  Protokollater.
 1  Indsætning af turbo K-plugs, betales som franske skruer i  

tilsvarende længde.

 2 Tabellen fortsætter med forskellen mellem sidste mål og pris.  

 3  Montaflexskruer eller lignende med samme egenskaber,  
betales som almindelige skruer.

 4  Franske skruer t. o. m. 38 mm i længden og t. o. m. 7 mm i  
diameter, betales som almindelige skruer under forudsæt ning  
af der leveres elværktøj.

  Udstemninger.
 1  Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller  

ankerbeslag t. o. m. 50 cm², t. o. m. 12 mm dybde ..................  stk.  5,04

 2  Udstemning eller udskramning for bolte, spændplader eller  
ankerbeslag over 50 cm², t. o. m.  12 mm dyb, tillægges pr.  
påbegyndt 50 cm² .....................................................................  stk. 3,20

 3 Anvendes hårde træsorter tillægges .........................................  %  0,50 

  Beslag
 4 Spændplader t. o. m. 13 x 13 cm ..............................................  stk.  0,74
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 5 Bulldogplader t. o. m. 10 x 10 cm ............................................  stk. 3,70

 6  Murankre t. o. m. 160 cm længde, inkl. fastgørelse med søm  
eller kramper ............................................................................  stk. 4,31

 7  Fastgørelse til indstøbte ankre eller tråd med søm eller  
kram per ....................................................................................  stk. 2,51

 8  Forankring med tråd eller båndjern, inkl. afkortning og  
fast gørelse med søm eller kramper ..........................................  stk. 8,84

 9  Fladjernslasker, vinkelbeslag og lignende, ekskl. fastgørelse 
 t. o. m. 300 cm², 10 mm tykkelse ............................................  stk. 3,20

 10  Fladjernslasker, vinkelbeslag og lignende over 300 cm²,  
til lægges pr. påbegyndt overskydende 50 cm² .........................  cm² 0,99

  Sømbeslag
 11 Sømbeslag, inkl. t. o. m. 12 stk. søm .......................................  stk. 5,04
 12 Søm i beslag ud over de indeholdte .........................................  stk. 0,27 
 13 Kamsøm over 75 mm tillægges ................................................  stk.  0,19

  Vindkryds
 14  Vindkryds af fladjern t. o. m. 6 x 50 mm, inkl. afkortning og  

fastgørelse med søm .................................................................  m 6,72
 15 BMF båndstrammer, type S eller lignende ...............................  stk. 11,03
 16 BMF, alm. båndstrammer er indeholdt i prisen.
 17 BMF båndspænder, inkl. beslag, bolte, dorne ..........................  stk. 26,12

  Henvisninger
 18  Opmærkning, boring og isætning af bolte og franske skruer  

betales efter afsnit 10, gruppe 2.

 19 Boring og propning betales efter afsnit 10, gruppe 2.

 20 Skruer betales efter afsnit 10, gruppe 2.

  Generelle bestemmelser for prislisten
  Afsnittene 1 t.o.m 12

  1. Prislisten

 1.1. Nærværende prisliste omhandler veludført arbejde.
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 1.2.  Priserne er baseret på arbejdsnormer, monteringsvejledninger,  
materialer og materiel, som er almindelig kendt og anvendt  
forud for forhandlingstidspunktets afslutning.

 1.3.  Priserne er baseret på, at arbejdet udføres med specialværktøj,  
el- og/eller luftværktøj.

 1.4.  Formuleringen ”aftales særskilt” indebærer ingen  
begrænsninger af svendenes ret til akkordering, i henhold til  
overenskomstens bestemmelser, for overdraget arbejde.

  2. Materialer
 2.1.  Materialer leveres således, at længde og dimensioner er  

specificeret, og at anvendelsesområder er let overskuelige.

  3. Akkord
 3.1.  Akkordens omfang fastlægges skriftligt før arbejdets  

påbegyndelse, såfremt en af parterne ønsker dette, jf.  
overenskomstens bestemmelser herom. Hver aftale  
(akkordtildeling) betragtes som en selvstændig akkord.

 3.2.  Arbejdet kan kritiseret under dets udførelse og senest, når det  
er afleveret af svendene.

    Ved arbejdets start gøres sjakket bekendt med tegninger,  
beskrivelser, monteringsanvisninger og tidsplan.

 3.3.  Længder under 1 meter opmåles som 1 meter og indgår i  
gradueringsmængden med samme.

   Arealer under 1 m² opmåles som 1 m² og indgår i  
gradueringsmængden med samme.

   Runde materialer betales pr. cm diameter, (målt på midten),  
om firkantede af samme dimension

 3.4.  I opmåling af beklædning fradrages ikke for åbninger t.o.m.  
1,5 m² .

 3.5.  Ved isoleringsarbejder opmåles fladerne mellem mure, søjler,  
dragere o.lign. samt mellem gitterspær med en afstand over  
2 meter.
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    Gulvunderlag, bjælker, stolper, spær, åse og lign. fradrages  
ikke i opmålingen og giver ikke anledning til flere fladetillæg. 

 3.6.  Ved optagning af materialer over 4 m, og vandret transport  
ud over det i prislisten indeholdte, bør der ved arbejdets start  
tages stilling til betaling for dette, samt beskrivelse af, hvilket  
hjælpegrej der stilles til rådighed samt betjening af samme,  
ved indgåelsen af akkorden. 

 3.7.  Bemandingen skal antalsmæssigt stå i rimeligt forhold til  
akkordens omfang.

  4. Arbejdets omfang
 4.1.   Gradueringen forudsætter fortløbende arbejde på samme 

arbejdsplads.

    Som fortløbende arbejde betragtes arbejde, der er tildelt i en  
samlet akkord, uanset der i akkorden indgår arbejder, som  
betales efter forskellige afsnit i såvel tømrer- som  
snedkerprislisten. 

 4.2. Gener ved evt. afbrydelse i kontinuiteten aftales særskilt.

    Ved skift mellem indvendigt og udvendigt arbejde skal der i  
givet fald aftales en betaling for omstilling. 

   Afbrydes arbejdet på grund af vejrlig eller udførelse af  
reparationsarbejde i henhold til overenskomstens bestemmelser,  
betales der ikke for omstilling.

 
  5. Hjælpegrej / fællesværktøj
 5.1.  Firmaet leverer vederlagsfrit specialværktøj, el- og/eller  

luftværktøj, transportmidler og løftegrej i rimeligt og  
hensigtsmæssigt omfang og beskaffenhed.

   Til boring i beton og tegl leveres pneumatiske boremaskiner.

  Der kan ikke kræves sømpistol til fastgørelse af beslag.

   Sjakket er pligtige til at påse, at ovenstående værktøj ikke  
misbruges eller bortkommer fra arbejdspladsen.
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   Værktøj henlægges dagligt på et af firmaet anvist sted på  
pladsen, inden for 100 meter fra benyttelsesstedet.

 5.2.  Hvor mesteren efter aftale stiller andet el- eller luftværktøj til  
rådighed end det i punkt 5.1. nævnte, aftales betaling mellem  
parterne.

   Krav om fradrag eller tillæg skal være fremsat skriftligt ved  
arbejdets påbegyndelse, dog senest dagen efter.

   Nødvendig tilrigning af strøm/luft på arbejdsstedet er indeholdt  
i akkordpriserne indenfor 100 meter fra benyttelsesstedet.

 5.3.  Nødvendig tilrigning af strøm/luft på arbejdsstedet er indeholdt  
i akkordpriserne indenfor 100 meter fra benyttelsesstedet.

  6. Stillads
 6.1.   Firmaet stiller nødvendige bukke, stiger og stilladsmaterialer  

til rådighed.

 6.2.  Stilladser og/eller sikkerhedsforanstaltninger betales efter det  
faktisk udførte arbejde.

 6.3.  Før arbejdets start skal nødvendige afdækninger/ 
afskærmninger være udført.

  7. Materialer udvendig
 7.1.  Modtagning og aflæsning af materialer samt vandret transport  

indtil sammenlagt 40 meter, er indeholdt i priserne. Eventuel  
aflæsning i depot betales særskilt.

   Ved transport fra depot til indbygningsstedet stiller mesteren  
hensigtsmæssig transport/løftegrej til rådighed. Transportvej  
frem til indbygningsstedet skal være af en beskaffenhed, så  
transport kan ske uhindret.

 7.2.  Optagning af materialer til stueetagen er indeholdt i priserne.  
Ved udvendigt arbejde er optagning t.o.m. 4 meter indeholdt i  
priserne. Mesteren stiller hensigtsmæssigt løftegrej til rådighed.  
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  8. Materialer indvendig.
 8.1.  Modtagning af materialer og materiel samt eventuel  

udpakning og vandret transport t.o.m. 40 meter på etagen er  
indeholdt i priserne.

   Materialer leveres på samme plan som den etage, hvor de  
skal anvendes.

   Materialer til stueetagen leveres max. 5 meter fra indgang.

 8.2.  Indtagning fra ophejsningsmiddel er indeholdt i prisene.

 8.3.  Optagning og transport på terræn betales særskilt.

  9. Interimistisk arbejde med videre
 9.1.  Opstilling af interimistiske stolper og stole samt afstivninger  

og lign. betales efter afsnit 1 med et fradrag på 20%.

  Nedtagningen betales med 50% af opstillingsprisen.

 9.2.  Interimistiske indhegninger, arbejdsskure, materielskure og  
lign. fradrages for alt arbejde 20%.

   Som interimistisk udførelse forstås beklædning uden  
renskæring og tær sammenskæring og med lettere sømning  
end sædvanlig.

  10. Oprydning
 10.1.  Almindelig oprydning efter eget arbejdet udvendigt udføres  

dagligt. Affald samt overskydende materiale henlægges i  
container eller på materialeplads inden for 40 meter.

 10.2.  Overskydende materialer samt affald henlægges på nærmere  
anvist materialeplads eller container, dog indenfor en afstand  
af max. 40 meter på etagen.

 10.3.  Nedtagning af overskydende materialer samt affald betales  
særskilt.
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    Udvendigt pudsearbejde  
    Ved opmåling af nedennævnte arbejder regnes kun selve den  

behandlede flade. False måles i udfoldet mål.

      Ved alle udadgående hjørner og false betales i tillæg  
nedenstående priser pr. m. 

    I de med { angivne priser henvises første pris til arealet og  
anden pris til udadgående hjørner og falser.

      Hvor intet andet er anført, forudsættes nedennævnte arbejder  
udført med kalkmørtel tilsat cement og/eller hydraulisk kalk;  
endvidere bastardmørtel i blandingsforhold indtil 1 del  
cementmørtel 1:3 til 3 dele kalkmørtel.  

  Facadepuds
 1 Affejning forud for udkastning eller pudsning .........................  m² 0,50 

 2 Vanding forud for udkastning eller pudsning ...........................  m² 0,99

 3   Udkastning på mur, beton, letbeton, træbeton, gasbeton eller  
asfalt med bastardmørtel ..........................................................  m²  1,95  

 3.01 do ..............................................................................................  lm 0,65 

 4   Udkastning på mur, beton, letbeton, træbeton, gasbeton eller  
asfalt med cementmørtel ..........................................................  m² 2,44 

 4.01 do ..............................................................................................  lm  0,80 

 5 Facade at pudse glat .................................................................  m²  46,18 
 5.01 do ..............................................................................................  lm 21,31

 6   Palæpuds, evt. tilsat farve, hvortil mørtelen kommer tillavet  
fra fabrik, udført direkte på facaden uden forudgående 
afretning ...................................................................................  m² 55,80 

 6.01 do ..............................................................................................  lm  25,03 

 7 Farvet puds udført med underpuds ...........................................  m² 75,05 
 7.01 do ..............................................................................................  lm  34,64

 8 Stænkpuds, evt. tilsat farve, udført med underpuds .................  m²  55,80 
 8.01 do ..............................................................................................  lm  25,03 
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 9   Stænkpuds, evt. tilsat farve, med underpuds, stænket med  
hånddrevet maskine ..................................................................  m²  55,80  

 9.01 do ..............................................................................................  lm  25,03

 10   Stenmelspuds, hvid eller farvet, med underpuds, glat afrevet  
med dupning .............................................................................  m²  115,47 

 10.01 do ..............................................................................................  lm  57,72 

 11   Terracolpuds eller lign., hvid eller farvet, med underpuds,  
glatpudset med tilhørende afrivning, dupning og afvaskning ..  m²  230,94 

 11.01 do ..............................................................................................  lm  115,47 

 12   Puds udført med Robbedalegrus (bornholmsk grus) evt.  
farvet, med underpuds, glatpudset med tilhørende afrivning,  
dupning og afvaskning samt evt. eftersyring ...........................  m²  96,22 

 12.01 do ..............................................................................................  lm  48,10 

 13   Hvor facadepuds eller underpuds udføres af følgende  
mørteler, tillægges posterne 5-12.01.

 13.01   Bastardmørtel i blandingsforholdet 1 del cementmørtel 1:3  
til 2 dele kalkmørtel .................................................................  m² 2,44  

 13.02 do ..............................................................................................  lm  0,80 

 13.03   Bastardmørtel i blandingsforholdet 1 del cementmørtel 1:3  
til 1 del kalkmørtel ...................................................................  m² 3,25 

 13.04 do ..............................................................................................  lm  1,30 

 13.05 Cementmørtel ...........................................................................  m²  4,86 
 13.06 do ..............................................................................................  lm  2,44 

 14   Granitpuds (granitskærver og ren cement), med under puds  
af cementmørtel, glatpudset med tilhørende afglitning,  
dupning og afvaskning .............................................................  m²  192,43  

 14.01 do ..............................................................................................  lm  96,22 

 15   Hvor arbejderne i posterne 10, 12.01 og 14-14.01 udføres  
på lofter, tillægges 20%. ...........................................................  %  20,00 

 16   Afskuring og filtsning, mørtelen evt. tilsat hvidtekalk .............  m² 26,93  
 16.01 do ..............................................................................................  lm 11,54
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 17   For posterne 5-16.01 arbejder udført på beton- eller letbeton  
tillægges ...................................................................................  m²  1,95 

 17.01 do ..............................................................................................  lm  0,99 

 18 Vandskuring, mørtelen evt. tilsat hvidtekalk ............................  m²  32,71 
 18.01 do ..............................................................................................  lm  13,47 

 19   Afskuring med fugekarakter på maskinstrøgne sten med  
mørtel evt. tilsat hvidtekalk ......................................................  m²  30,80 

 19.01 do ..............................................................................................  lm  13,47 

 20 Berapning, afskuring og afkostning .........................................  m²  19,23  
 20.01 do ..............................................................................................  lm  7,69 

 21 Berapning til asfaltering ...........................................................  m²  9,62 
 21.01 do ..............................................................................................  lm 4,62 

 22   Udbedring og svumning af beton eller letbeton med cement-  
eller bastardmørtel ....................................................................  m²  15,39 

 22.01 do ..............................................................................................  lm  3,85 

 22.02   Forlanges hjørner behandlet med filtsebræt, betales dog .........  lm 7,69  

  Udadgående hjørner med indtil 4 cm affasning 1 fals.

  Gesimser, bånd, indfatninger og pilastre
 23   For hvert udadgående hjørne i gesimser, bånd, indfatninger  

og pilastre indtil 1,00 m bredde betales 2 false. For hvert  
udadgående hjørne i bånd, indfatninger og pilastre under ½  
stens bredde betales 3 false.

 24   Afdækning på gesimser og bånd betales efter afsnit 1,  
post 154-154.12.

 25   Trækning af gesimser, bånd eller indfatninger betales efter  
overenskomst.
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  Sokkelpuds
 26   For udkastning - evt. på asfalt - og pudsning af sokkel, trappe-  

og lyskassevanger indtil 50 cm højde på mur eller beton med  
bastardmørtel eller cementmørtel .............................................  lm  28,87  

 26.01 do ..............................................................................................  lm  28,87 

 27   For udkastning - evt. på asfalt - og pudsning af sokkel, trappe  
og lyskassevanger over 50 cm højde på mur eller beton med  
bastardmørtel eller cementmørtel .............................................  m² 61,57  

 27.01 do ..............................................................................................  lm 28,87

 28 Begrænsning mod blank mur eller anden puds ........................  lm 2,44 

 29 Beskæring mod blank mur .......................................................  lm 2,44  

 29.01 Afskæring af overkant sokkel 12 mm fra blank mur ...............  lm 4,04 

 30   Skrå underfalse ved kældervinduer med over 2 cm  
pudstykkelse i forkant betales for hver påbegyndt 1 cm  
tykkelse over 2 cm i tillæg til falsprisen ..................................  lm 1,61 

 31   Udkastning og pudsning med cementmørtel på vægge, evt.  
asfalterede, under jordlinien, og hvor der senere fyldes til  
med jord (min. 0,50 m bredde i gangbredde) ...........................  m² 28,87  

 31.01 do ..............................................................................................  lm  13,47 

 32   Indv. behandling af lyskasser under 1 m bredde i indtil 1,50 m  
højde betales med de respektive priser med et tillæg på 100%. .  %  100,00 

  Noter  
 33   Vandrette og lodrette noter uden profilering, indtil 15 mm  

dybde og 20 mm bredde, betales for udført i puds efter  
posterne 5-9.01 og 13-13.06 .....................................................  lm  38,49 

 33.01 Og for udført i puds efter posterne 10, 12.01 og 14-14.01 .......  lm 57,72

 34   Samme, indtil 20 mm dybde og 40 mm bredde, betales for 
posterne 5-9.01 og 13-13.06 .....................................................  lm 46,18 

 34.01 Og for posterne 10, 12.01 og 14-14.01  ...................................  lm 67,36 
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 35   Større noter, rendehuller eller lign. indtil 0,50 m bredde  
betales i udfoldet mål med tillæg af betaling for 3 false af  
den pågældende puds.  

 36   For ud- og indadgående hjørner betales i tillæg pr. stk. not  
50 cm af den pågældende not.

 37   Udfugning af bund i noter med pudsmørtelen indtil 20 mm  
bredde incl. begrænsninger ......................................................  lm 4,04 

 37.01 Med mørtel i anden farve .........................................................  lm 7,27

 38   Do. do. over 20 mm indtil 40 mm bredde med pudsmørtelen .  lm 4,86 

 38.01 Med mørtel i anden farve .........................................................  lm 8,09 

  Begrænsninger og fugning om karme 
 39   For rensning og gene ved pudsbegrænsning mod blank mur,  

beton, natursten eller puds af anden farve betales 10% af  
den pågældende pudspris. Ved pudspris forstås grundpris  
og udkastning. ..........................................................................  %  10,00 

 39.01   Post 39 betales ikke ved sokkelpuds og karme samt ved  
genstande, hvor der på anden måde betales for begrænsning.

 39.02   Fugning om karme betales efter afsnit 2. Såfremt fugen er  
usynlig (dækket af puds, fliser eller lign.) 50% af  
ovenstående pris. ......................................................................  %  -50,00 

 40   Udhugning, tilmuring og tilpudsning omkring gelænder  
i mur eller letbeton pr. hul i puds efter posterne 5-9.01 og  
13-13.06 ...................................................................................  stk 20,25 

 40.01 Og posterne 10, 12.01 og 14-14.01  .........................................  stk 30,38 

 41 Samme i beton tillægges ..........................................................  stk 30,38

 42   For alene tilstøbning og tilpudsning om gelænder i puds  
efter posterne 5-9.01 og 13-13.06 pr. hul .................................  stk 15,19 

 42.01 Og efter posterne 10, 12.01 og 14-14.01 pr. hul ......................  stk  25,32 
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  Fælles tillægspriser
 43   For pudstykkelse ud over 2 cm betales, for hver påbegyndt  

cm tykkelse over 2 cm et tillæg af ...........................................  m² 3,25 

 44   For pudsning på gamle murflader tillægges .............................  m²  1,61 
 44.01 do ..............................................................................................  lm  0,80

 45   For puds på runde flader betales i tillæg til de pågældende  
priser 33 1/3%. .........................................................................  %  33,33 

 46   For afrunding af false og hjørner over 5 mm radius betales  
i tillæg .......................................................................................  lm 2,44 

    Afrunding af false indtil 5 mm radius er includeret i  
falspriserne.

 47   Hvor der i fugede facader eller blanke betonfacader udføres  
pudsede arealer i mindre partier, såsom brystninger,  
altanlofter og lign., betales disse arealer med de pågældende  
priser, og der tillægges hvert parti under 3,00 m² 25%. ...........  %  25,00 

    Ved en loggia med filtset loft på 2,60 m² og vægge 2,70 m²  
pudset med stenmelspuds tilkommer ikke 25%, da det  
samlede areal er over 3,00 m².

 48   Hvor der i facader alene udføres pudsede arealer i mindre  
partier, såsom brystninger, altanlofter og lign., betales disse  
arealer med de pågældende priser, og der tillægges hvert  
parti under 10,00 m² 40%. ........................................................  %  40,00 

 49   For alene pudsning af vandrette eller lodrette bånd indtil 40  
cm bredde i facader, der i det væsentligste er udført af beton,  
træelementer eller lign., betales pr. m bånd af den  
pågældende pudspris 70%. .......................................................  %  70,00 

  Begrænsninger betales særskilt.

 50   Hvor arbejdets karakter kræver, at nedpudsningen foretages  
gennem flere stilladser, og arbejdet delvis udføres fra  
kravlebukke, betales tillæg til de respektive priser 10%. .........  %  10,00 

 51   For gene af rør mindre end 15 cm afstand fra pudsflade  
betales af den pågældende pudspris 30%. ................................  %  30,00 
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  Rør i indadgående hjørner betales som 2 rør.

 52   Tilpudsning om rør eller gelænder pr. stk. af pudsprisen 30%.  %  30,00 

 53   For gene af tagrende, hvor denne er anbragt nærmere end  
5 cm fra mur .............................................................................  lm  8,09   

 54 For gene af udhængsspær uden beklædning ............................  stk  5,69 

 55   For gene af udhængsspær med beklædning (tagudhæng) ........  lm  16,21 

 56   Når arbejdet udføres fra dobbelt stigestillads, tillægges  
15%. .........................................................................................  %  15,00 

 57   Såfremt afstanden fra indvendig bomrække til murlinie er  
mindre end 20 cm, betales pr. m bom:  
Ved svumning og berapning .....................................................  lm 4,04 

 57.01 Ved pudsning og filtsning .........................................................  lm  6,49 

 58   Afhugning af grater på beton indtil 5 m grat pr. m² svummet  
eller pudset flade ......................................................................  m²  1,61 

 59 Asfaltering af ydermure betales efter overenskomst.

  Indvendigt pudsearbejde
    Ved opmåling af nedennævnte arbejder regnes kun selve den  

behandlede flade. False måles i udfoldet mål.

    Ved alle udadgående hjørner og false betales i tillæg  
nedenstående priser pr. m.

    I de med { angivne priser henvises første pris til arealet og  
anden pris til udadgående hjørner og falser.

    Ved indadgående hjørner, såvel vinkel som smig, betales i  
tillæg nedenstående priser pr. m.

    For afretning og afrivning i det grove betales samme pris som  
for pudsning i det fine.

      Hvor intet andet er anført, kan arbejdet udføres med  
kalkmørtel evt. tilsat ren cement (1 del cement til 8 dele  
kalkmørtel).
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 60   Hvor mørtelen tilsættes mere cement, tillægges henholdsvis  
udkastningspris og pudspris 5%. ..............................................  %  5,00 

 61   Udføres arbejdet med bastardmørtel i blandingsforholdet  
indtil 1 del cementmørtel 1:3 til 3 dele kalkmørtel, tillægges  
henholdsvis udkastningspris og pudspris 10%. ........................  %  10,00 

 62   Udføres arbejdet med bastardmørtel i blandingsforholdet  
indtil 1 del cementmørtel 1:3 til 1 del kalkmørtel, tillægges  
henholdsvis udkastningspris og pudspris 15%. ........................  %  15,00 

 63   Udføres arbejdet i cementmørtel, tillægges henholdsvis  
udkastningspris og pudspris 25%. ............................................  %  25,00 

 64 Affejning af væg- og loftsflader  ..............................................  m²  0,50 

 65 Vaskning eller vanding af væg- og loftsflader  .........................  m² 0,99 

 66 Udkastning af væg- og loftsflader  ...........................................  m² 1,61 
 66.01 do ..............................................................................................  lm  0,34 

 67 Udkastning på net  ....................................................................  m² 2,44 
 67.01 do ..............................................................................................  lm 0,65 

 68 Udkastning på net, hvor nettet forlanges dækket  ....................  m² 3,25
 68.01 do ..............................................................................................  lm  0,99

  Puds på brædder  
 69 Røring og udkastning  ..............................................................  m²  26,93 
 69.01 do ..............................................................................................  lm  10,76 

 70   Røring og udkastning på indskud mellem bjælker incl.  
begrænsninger ..........................................................................  m²  36,56 

 71 Dobbeltrøring og udkastning (begge lag sømmes) ..................  m²  34,64 
 71.01 do ..............................................................................................  lm 13,86 

 72 Afretning i det grove, pudsning i det fine ................................  m² 30,02
 72.01 do ..............................................................................................  lm 11,54 

 73   Afretning i det grove, pudsning i det fine på indskud mellem 
bjælker incl. begrænsninger .....................................................  m²  36,56 
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  Bjælker fradrages ikke.

 74   Røring og udkastning af planker og remme indtil 20 cm  
bredde .......................................................................................  lm 2,44 

  Flademål betales efter post 72.

 75   I tillæg for røring og udkastning af indfatningsplader indtil  
20 cm bredde ............................................................................  lm 2,44 

 76   Udklipning i rørvæv, når der spændes tråd om rørender ..........  stk 2,44 

    Puds på mur, beton, gasbeton, klinkerbeton, slaggeplader,  
træbeton, kork, flamingo, molér, hulstensdæk eller lign.

 77 Afretning i det grove og pudsning i det fine ............................  m² 30,02 
 77.01 do ..............................................................................................  lm 11,54

    Afhugning af grater betales efter post 141, dog skal mængden  
synes og fastsættes før pudsearbejdets udførelse.

 78 Puds på ubindig murvæg tillægges ..........................................  m² 2,27 

  Berapning, filtsning og svumning
 79   Berapning, afkostning og afmåtning af mur, beton, gasbeton,  

klinkerbeton, slaggeplader samt molér eller lign. ....................  m²  13,47 
 79.01 do ..............................................................................................  lm  5,78 

      Afhugning af grater betales efter post 141, dog skal mængden  
synes og fastsættes før pudsearbejdets udførelse.

 80 Berapning på ubindig murvæg tillægges ..................................  m²  0,80 

 81   Filtsning af mur, beton, gasbeton, klinkerbeton, slaggeplader  
samt molér eller lign. ................................................................  m² 19,23 

 81.01 do ..............................................................................................  lm  9,62 

      Afhugning af grater betales efter post 141, dog skal mængden  
synes og fastsættes før pudsearbejdets udførelse.

 82 Filtsning på ubindig murvæg tillægges ....................................  m²  1,61 

 83 Udbedring og svumning af beton .............................................  m²  13,47 
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 83.01 Udbedring, svumning af beton, false .......................................  lm  3,85 

    Afhugning af grater betales efter post 141, dog skal mængden  
synes og fastsættes før pudsearbejdets udførelse.

    Affasede hjørner på dragere og søjler indtil 4 cm bredde  
betales som 1 fals.

 83.02 Såfremt hjørner forlanges filtset ...............................................  lm 3,25

 83.03 Berapning til asfaltering uden afmåtning .................................  m² 9,62 
 83.04 do ..............................................................................................  lm 4,62 

  Pudsning af dragere
 84   Pudsning af dragere betales med ovenstående priser samt  

efterfølgende tillæg for pudsning af undersiden.

 84.01   Tillæg for pudsning af dragerunderside indtil 60 cm bredde ...  lm 11,34

 84.02   Tillæg for filtsning af dragerunderside indtil 60 cm bredde .....  lm  8,09 

 85   Vindues- og dørdragere betales med 50% af ovenstående priser. %  50,00 

  Pudsning af søjler
 86   Pudsning af søjler betales med ovenstående pudspriser.  

Søjlesider under 30 cm betales som 30 cm.

  Glitpuds
 87   Pudsning af underlag for glitpuds betales med ovenstående  

pudspriser.

 87.01 Glitpudsning, hvor der er hvidtekalk i glitlaget .......................  m² 86,59
 87.02 do ..............................................................................................  lm  42,34 

 88 Glitpuds i cementmørtel ...........................................................  m²  105,83 
 88.01 do ..............................................................................................  lm  50,03 

 89 Glitpuds på lofter tillægges ......................................................  m² 7,27 
 89.01 do ..............................................................................................  lm 3,25 

 89.02   Glitpudsning af dragerunderside pr. m drager ud over post  
84-84.02. ..................................................................................  lm 0,90 
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 90 Hulkehler betales som false.

 91 Indadgående hjørner .................................................................  lm 10,54 

 92 Begrænsning mod andet materiale ...........................................  lm 4,86 

 92.01   Gene ved tilpudsning om vand-, gas-, varme- og faldrør,  
eldåser eller el-rosetter .............................................................  stk  11,34 

 92.02 Gene for rør mindre end 15 cm fra væg ...................................  lm 17,82

  Rør i hjørne betales som 2 rør.

 Fælles tillægspriser  
 93   Indadgående hjørner, i tillæg ved pudsning og filtsning  

(ikke ved L- og U-riller) ...........................................................  lm 2,44 

 93.01   Indadgående hjørner, i tillæg ved berapning og svumning  
(ikke ved L- og U-riller) ...........................................................  lm 0,80

    Hvor sammenstødende flader behandles forskelligt og udføres  
i samme akkord, betales middelprisen uden begrænsning.

 94   For pudstykkelse ud over 1,5 cm betales for hver påbegyndt  
cm tykkelse ...............................................................................  m² 1,61

 95   For behandling af gamle murflader tillægges ...........................  m² 1,61 
 95.01 do ..............................................................................................  lm 0,99 

 96   For puds på runde flader betales i tillæg til de pågældende  
priser .........................................................................................  m² 4,86 

 96.01 do ..............................................................................................  lm  2,44 

 97   For afrunding af false og hjørner over 15 mm radius betales  
i tillæg .......................................................................................  lm  2,44 

    Afrunding af false og hjørner indtil 15 mm radius er incl. i 
falspriserne.  

 98   For behandling af lofter alene i tillæg til foranstående priser:  

 98.01 Ved pudsning og filtsning .........................................................  m²  4,86 
 98.02 do ..............................................................................................  lm 2,44 
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 98.03 Ved berapning og svumning .....................................................  m² 2,44 
 98.04 do ..............................................................................................  lm 0,80  

 98.05   I rum med over 150 m² behandlet flade, hvor mesteren stiller  
rullestillads til rådighed, bortfalder tillægget.  

 99   For behandling af false eller brystninger alene betales i tillæg  
60% af foranstående pris  er. ......................................................  %  60,00 

 100   Behandling af vægge alene, hvor indtil 25% af bruttoarealet  
af væggene i rummet behandles, tillægges ved pudsning eller  
filtsning .....................................................................................  m² 4,86 

 100.01 do ..............................................................................................  lm  2,44 

 100.02 Ved berapning eller svumning ..................................................  m² 2,44 
 100.03 do ..............................................................................................  lm  1,30 

 100.04   Do. do., hvor over 25-50% af bruttoarealet af væggene i  
rummet behandles, tillægges ved pudsning eller filtsning .......  m²  3,25  

 100.05 do ..............................................................................................  lm  1,61 

 100.06 Ved berapning eller svumning ..................................................  m²  1,61 
 100.07 do ..............................................................................................  lm 0,80 

 100.08   Do. do., hvor over 50-75% af bruttoarealet af væggene i r 
ummet behandles, tillægges ved pudsning eller filtsning .........  m²  2,44  

 100.09 do ..............................................................................................  lm 0,80 

 100.10 Ved berapning eller svumning ..................................................  m² 1,30 
 100.11 do ..............................................................................................  lm 0,50 

 100.12 Disse tillæg betales ikke, hvor post 99 anvendes. 

 101   Udeladelse af puds fra 25 cm over gulv tillægges vægpuds  
prisen for det pudsede areal for hver 10 cm udeladelse ...........  m²  0,80  

  Udeladelse af mindre end 25 cm over gulv fradrages ikke.

 101.01 I rum under 4,00 m² gulvflade fradrages intet.  

      Når post 101 og 101.01 bruges, kan posterne 100-100.11 ikke  
anvendes.
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 102   Afskæring af puds efter opgivne mål med indtil 1 cm  
nøjagtighed ...............................................................................  lm 3,25 

 103 Behandling af L-riller betales som 2 false.

 104 Behandling af U-riller betales som 3 false.

 105   Behandling af skråtliggende flader med hældning fra  5 cm 
indtil 20 cm pr. m, herunder kvisttag og flunker, dog ikke  
trappeløb, tillægges ved pudsning eller filtsning ......................  m²  3,25 

 105.01 do ..............................................................................................  lm  1,61 

 105.02 Do. do. ved berapning eller svumning .....................................  m² 1,61 
 105.03 do ..............................................................................................  lm 0,80

 106   Behandling af skråtliggende flader over 20 cm indtil 60 cm  
hældning pr. m, herunder kvisttag og flunker, dog ikke  
trappeløb, tillægges ved pudsning eller filtsning ......................  m² 6,49  

 106.01 do ..............................................................................................  lm  3,25 

 106.02 Do. do. ved berapning eller svumning .....................................  m² 3,25 
 106.03 do ..............................................................................................  lm 1,61

 107   Behandling af skråtliggende flader med over 60 cm hældning  
pr. m, herunder kvisttage og flunker, dog ikke trappeløb,  
tillægges ved pudsning eller filtsning .......................................  m² 3,25  

 107.01 do ..............................................................................................  lm 1,61

 107.02 Do. do. ved berapning eller svumning .....................................  m² 1,61 
 107.03 do ..............................................................................................  lm 0,80

 108   For rum indtil 1,50 m² gulvflade tillægges den behandlede  
flade:  

 108.01 Ved berapning og svumning .....................................................  m² 4,86 
 108.02 do ..............................................................................................  lm 2,44

 108.03 Ved pudsning og filtsning .........................................................  m² 9,72 
 108.04 do ..............................................................................................  lm 4,86 

 108.05 Ved glitpuds ..............................................................................  m² 24,30 
 108.06 do ..............................................................................................  lm  12,15 
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 109   For rum indtil 1,50 m² gulvflade, hvor afstanden fra overkant  
dør til loft overstiger 30 cm, tillægges yderligere:

 109.01 Ved berapning og svumning .....................................................  m² 3,25 
 109.02 do ..............................................................................................  lm  1,61 

 109.03 Ved pudsning og filtsning .........................................................  m² 6,49 
 109.04 do ..............................................................................................  lm  3,25 

 109.05 Ved glitpuds ..............................................................................  m²  12,96 
 109.06 do ..............................................................................................  lm 6,49 

 110   For rum med over 1,50 m² indtil 3,00 m² gulvflade tillægges  
den behandlede flade:  

 110.01 Ved berapning og svumning .....................................................  m²  1,14 
 110.02 do ..............................................................................................  lm  0,50 

 110.03 Ved pudsning og filtsning .........................................................  m²  2,44 
 110.04 do ..............................................................................................  lm  0,80 

 110.05 Ved glitpuds ..............................................................................  m² 6,49
 110.06 do ..............................................................................................  lm  3,25 

 111   Behandling af rum med over 3,60 m højde indtil 5,00 m  
tillægges det behandlede areal .................................................  m² 1,61  

 111.01 do ..............................................................................................  lm 0,80

 112   Behandling af rum med over 5,00 m indtil 6,00 m højde  
tillægges det behandlede areal .................................................  m²  2,44 

 112.01 do ..............................................................................................  lm  1,14 

 112.01   I rum med over 150 m² behandlet flade, hvor mesteren stiller r 
ullestillads til rådighed, bortfalder tillæggene.

 113   Pudsning af trapperum, hvor trin forefindes, betales i tillæg ...  m²  1,61  
 113.01 do ..............................................................................................  lm  0,80 

 113.01 (Løb- og reposetykkelser fradrages ikke).

 113.01   Hvor kun reposer og løb pudses, tillægges i henhold til post  
98-98.04.



2019 157

 114   Pudsning af trapperum, hvor trin ikke forefindes, betales i 
tillæg .........................................................................................  m² 2,44 

 114.01 do ..............................................................................................  lm  1,14 

  (Løb- og reposetykkelser fradrages ikke).  

    Hvor kun reposer og løb pudses, tillægges i henhold til post  
98-98.04.    

 115   Pudsning af reposer og løb ved sving- eller snirkeltrapper  
betales i tillæg ..........................................................................  m² 6,49 

 115.01 do ..............................................................................................  lm 3,25 

      Hvor kun reposer og løb pudses, tillægges i henhold til post  
98-98.04.

 116     I huse med over 2 etager, hvor der kun findes 1 trappe pr.  
opgang, betales yderligere i tillæg ...........................................  m² 1,61  

 116.01 do ..............................................................................................  lm 0,80 

 117 Udfyldning langs trappevanger og væg pr. m vange ................  lm 3,25

 118   Gene ved puds bag fritliggende løb mindre end 20 cm afstand  
fra væg ......................................................................................  lm   6,49 

 119 Indstikning ved trappetrin pr. indstikning ................................  stk 1,61

 120       Rensning og gene ved pudsbegrænsning mod anden  
færdigbehandlet flade ...............................................................  lm 1,61 

      Ved færdigbehandlet flade forstås flader, der ikke behandles  
yderligere under murerentreprisen, f.eks. en pudset væg,  
der senere males.

      Der betales ikke pudsbegrænsning ved trækarme eller  
beskyttede karme.

      Ved flere på hinanden følgende behandlinger, f.eks.  
dkastning, grov- og finpudsning, betales kun en begrænsning. 

 121   Pudsning omkring runde eller firkantede indmurede rør til  
aftræk ........................................................................................  stk  6,49 
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 122     Pudsning af runde eller firkantede indmurede aftræk, aftræks- 
huller lige eller skrå i lodrette stammer, hvor falsen dannes ....  stk  20,25 

 122.01   Pudsning af runde eller firkantede indmurede aftræk, 
aftrækshuller lige eller skrå i lodrette stammer, hvor falsen  
dannes, i glitpuds indtil 20 x 20 cm .........................................  stk  56,73

 122.02   Såfremt der kun forlanges afskæring i pudstykkelsen lige  
med rørets indv. kant, betales kun 50%. ...................................  %  50,00 

 123 Anbringelse af net i aftræksrør .................................................  stk 6,49 

 124 Pudsning af aftræksklodser uden bund ....................................  stk 9,72 

 125 Pudsning af aftræksklodser med bund .....................................  stk 12,96 

 126   For gene af rør mindre end 15 cm afstand fra pudsede eller  
filtsede flader ............................................................................  lm 6,49 

 126.01 Do. do. fra berappede eller svummede flader ..........................  lm 3,25 

    Rør i indadgående hjørne betales som 2 rør. 

    Hvor flere rør ligger sammen, og der ikke forlanges pudset  
mellem rørene, regnes disse for 1 rør.

 127   Ved gene og tilpudsning om vand-, gas-, varme- og faldrør,  
el-dåser eller el-rosetter ............................................................  stk  4,86 

    Ved sammenhængende dåser og rosetter betales kun for 1 stk.  

    Der betales ikke særskilt for søm eller skruer i dåser. 

 128   Udfyldning med cementmørtel om el-rør før pudsningen på  
udadgående hjørner ..................................................................  lm 3,25 

 129   Udfyldning med cementmørtel om elrør før pudsningen .........  lm 1,61 

 130   For gene, rensning og puds ved fremspringende el-rørender,  
bolte og lign. .............................................................................  stk 1,95 

 131   Fugning om karme, hvor dette forlanges, betales efter afsnit 2.

 131.01   Såfremt fugen er usynlig (dækket af puds, fliser eller lign.),  
betales 50% af ovenstående pris. 
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 132   Pudse- og berapningsarbejde over hanebånd tillægges incl.  
gene af evt. gitterspær ..............................................................    m² 8,09 

 132.01 do ..............................................................................................  lm 4,04 

 133   Pudse- og berapningsarbejder ved trimpler tillægges incl.  
gener af trimpler .......................................................................  m² 5,69

 133.01 do ..............................................................................................  lm 3,25

 134     Påmuring af ½ stens skillerum pr. skifte pr. m incl.  
undermuring mod loft ..............................................................  lm 11,54 

 135     Påmuring af ¾ stens skillerum pr. skifte pr. m incl.  
undermuring mod loft ..............................................................  lm 15,39

 136     Påmuring af 1 stens skillerum pr. skifte pr. m incl.  
undermuring mod loft ..............................................................  lm 19,23 

 136.01     Priserne i posterne 134-136 gælder for 2 skifter pr. m skifte. ..  %  50,00 

  Underliggende skifter 50%.

 137     Opstilling af retholter efter mål i åbninger for ensartet bredde  
i lysninger pr. m lysning  ..........................................................  lm  1,61 

 138     Udfyldning af opklodsningshuller efter Hico-bjælker og lign.  stk 0,80 

 139   Udfyldning af fuger i Roma-, ståltegl-, Bisondæk eller lign.,  
hvor dette udføres .....................................................................  l  m 0,80  

 140     Udfyldning af noter i prefabrikerede lofter i dybde indtil  
3 cm og bredde 2 cm og fugning med indtil 10 mm  
tilbageliggende fuge .................................................................  lm 12,96 

 141     Afhugning af grater på beton indtil 5 m grat pr. m² pudset  
eller svummet flade ..................................................................  m² 1,61 

 142   Lukning af bomhuller ved indv. pudsearbejde:

 142.01 Lukning af enkelte bomhuller ..................................................  stk 2,44 

 142.02 Lukning af dobb. bomhuller .....................................................  stk 4,04 

      Ud over ¾ stens mur betales ovenstående priser pr. side.
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  Gipspuds
 143   Indvendig puds med gips betales efter akkordering indtil  

priser er fastsat.

    Mesteren leverer velegnet mørtelpumpe, hvor arbejdet  
udføres som »maskinpuds«. 

  Net- og hjørnejern
 144   Påsømning af net betales med 2 påsømninger pr. netbane  

og med (arealsømning) .............................................................  m² 7,78 

 145 Sømning på brædder ................................................................  lm 2,24 

 146   Sømning på mur, gips, sømfaste plader, kork, træbeton samt  
letbetonvægge ..........................................................................  lm 3,34 

 147 Sømning på beton eller mur i cementmørtel ............................  lm 7,78 

 148 Binding af net i stropper ...........................................................  m² 12,25

 149 For ud- og indadgående hjørner tillægges ................................  lm 4,45 

  I prisen er incl. evt. ekstrasømning.

 150 Klipning af net ..........................................................................  lm 2,24 

 150.01 Opklipning af netkanter ............................................................  lm 1,11 

 151 Sømning af klippet netside tillægges .......................................  lm 0,67 

 152     Udklipning i net for dåser, rør, ventiler eller lign., incl. 
 eftersømning ............................................................................  stk 2,24

 153 Syning af net ............................................................................  lm 6,70 

 154   For net på brystninger og false i forbindelse med afsnit 6, post  
99, tillægges  ............................................................................  m² 8,91 

 155 For net i rum under 1,50 m² gulvflade tillægges ......................  m² 10,03 

 156   For net i rum over 1,50 m² indtil 3,00 m² gulvflade tillægges .  m² 2,24 

 157 For net på skrå flader tillægges  ...............................................  m² 4,45 

 158   Opsætning af hjørnejern (Fix eller lign.) incl. udfyldning med 
cementmørtel på træ, mur eller letbeton ..................................  lm 20,08 
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 158.01   Opsætning af hjørnejern (Fix eller lign.) incl. udfyldning  
med cementmørtel på beton  ....................................................  lm  25,61 

 159 Overskæring af hjørnejern  .......................................................  stk 3,34

 160 Samling af hjørnejern i 2 længder pr. samling  ........................  stk 5,60 

 161 Hvor hjørnejern fordres opsat i flugt efter snor, tillægges  ......  lm 4,45 

 162 Udskæring i hjørnejern for kontakter eller lign.  ......................  stk 6,70 

  Indvendigt reparationsarbejde
    Ved opmåling af reparationsarbejde lægges pudsearbejdets  

opmåling til grund.

    I efterfølgende priser er det en forudsætning, at alle  
reparationer og tilpudsninger foretages i en mørtelblanding  
svarende til de behandlede fladers.

  Alle tilstøbninger udføres med cementmørtel.  

      Tilmuring og tilstøbning om rør kan udføres i selvstændig  
akkord.

    I de anførte priser for reparationsarbejder er forudsat udført  
reparationer efter alle øvrige bygningsarbejdere i det omfang,  
disse er repræsenteret ved byggearbejde i 1960.

      Dog er efterreparation efter opstilling af inventar i butikker  
og efter opstilling af maskiner i fabrikslokaler ikke includeret  
i de anførte priser.

 163 Reparation af loft- og vægpuds ................................................  m² 2,58 

 164 Tillæg for køkken .....................................................................  stk 46,96

 165 Tillæg for badeværelser og toiletrum .......................................  stk 23,49 

 166 Reparation af berappede eller svummede flader ......................  m²  0,93 

 167   Reparation af loft- og vægpuds i vestibuler, trapper og  
elevatorer tillægges  .................................................................  m² 0,70 
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 168   Opsætning af forskalling, tilstøbning og tilpudsning om rør i  
beton, hulstensdæk eller træbjælkelag i afsatte huller indtil  
225 cm² pr. rør ..........................................................................  stk  26,44 

 169   Opsætning af forskalling, tilstøbning og tilpudsning om rør i  
beton, hulstensdæk eller træbjælkelag i afsatte huller indtil  
400 cm² pr. rør ..........................................................................  stk  33,76 

    F.eks. et hul 1.000 cm² med 4 rør betales efter post 168 med  
3 rør i alt 675 cm² og 1 rør efter post 169 325 cm².

 170   Tildannelse og anbringelse af isolering ved tilstøbning af  
huller pr. rør ..............................................................................  stk 4,40 

 171   Tilmuring eller tilstøbning, tilpudsning om rør i vægge indtil  
12 cm tykkelse, pr. rør pr.   side .................................................  stk 20,55 

 172   Tilmuring eller tilstøbning, tilpudsning om rør i vægge over  
12 cm tykkelse, pr. rør pr. side .................................................  stk  27,89 

 173   For alene tilpudsning om rør betales pr. rør pr. side .................  stk  8,82 

 174   Afhugning af grater og evt. udfyldning af huller tilstøbt i  
anden akkord er ikke incl. i prisen, men betales med pr. side ..  stk 17,62  

 175 Anbringelse af bøsninger i stilling ...........................................  stk 2,95 

 176 Tilpudsning om rør i glitpuds pr. side ......................................  stk 29,34 

 177 Hugning af huller indtil 225 cm² i indtil 12 cm væg ................  stk  13,21 

 178   Hugning af huller over 225 cm² indtil 400 cm² i indtil 12 cm  
væg ...........................................................................................  stk 17,62

 179 Hugning af huller i over 12 cm væg tillægges for hver ½ sten  stk  7,34 

 180   Udfyldning med cementmørtel eller cement om el-rør efter  
pudsearbejdet, incl. Tilpudsning og begrænsning ....................  lm 8,23 

 181   Tilpudsning mod terrazzo- og betongulve samt mod hulkehl  
incl. begrænsning, rensning af væggen ....................................  lm 5,88 

 182 Tilpudsning mod bræddegulv incl. rensning og begrænsning .  lm 3,53 

 183 Tilpudsning over vægfliser incl. rensning og begrænsning ......  lm 5,88 
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 184 Hvor der findes synlige el-rør eller -kabler, betales pr. m:

 184.01 Ved pudsning og filtsning .........................................................  lm 2,36 

 184.02 Ved berapning og svumning .....................................................  lm 0,93 

 185   Hvor el-rør eller -kabler er anbragt på lister eller i klemkasser,  
betales pr. m liste eller klemkasse:

 185.01 Ved pudsning og filtsning .........................................................  lm  2,36 

 185.02 Ved berapning og svumning .....................................................  lm  0,93 

 186 For el-dåser og kontakter .........................................................  stk 2,36 

 187   Udhugning, anbringelse, tilstøbning og tilpudsning om  
rørbærere eller rørholdere efter afsat mål .................................  stk 16,44 

 188   Udhugning, anbringelse, tilstøbning og tilpudsning om  
ovnbærere efter afsat mål .........................................................  stk  29,34 

 189   Udhugning, anbringelse og tilstøbning og tilpudsning om  
ovnholdere efter afsat mål ........................................................  stk  16,44 

 190   Udhugning, tilstøbning og tilpudsning af gennemgående  
bolte for elevatorstyr (evt. på begge sider) ...............................  stk  58,71 

 191   Tilstøbning og tilpudsning af gennemgående bolte for  
elevatorstyr (evt. på begge sider) .............................................  stk 46,96 

 192 For udstøbning (banketter) mellem elevatorstyr og væg .........  stk  11,74 

 193   Udhugning, anbringelse og tilmuring af håndvaske- eller  
cisternebøjle (2 huller) pr  . bøjle ...............................................  stk 70,46 

 194   Tilpudsning om håndvaske- eller cisternebøjle pr. bøjle ..........  stk  14,09 

 195   Hvor der forefindes påskruede cisternebæringer, gas- eller el- 
målerrammer eller håndvaskebæringer, betales pr. genstand ...  stk  4,68 

 196   Hvor der forefindes påskruede rør- eller ovnbæringer, betales ... stk  2,36  

  Der betales intet tillæg for M.A.-skinner. 

 197   Er der på bagsiden af væg reparation for boltehoved og lign.,  
betales for cementering og tilpudsning ....................................  stk 4,68 
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 198   Udhugning, anbringelse, tilmuring og tilpudsning af  
skarnkassestativ i boksrum, pr. stativ (indtil 4 huller) .............  stk  93,94 

 199   Udhugning, anbringelse, tilmuring, tilpudsning af skarnkasse  
boksdøre (80 3150 cm) i vinkeljernskarm med indtil 6 ankre  
pr. karm ....................................................................................  stk  281,84 

 200   Udhugning, anbringelse, tilmuring, tilpudsning af skarnkasse  
boksdøre (80 x 150 cm) i U-jernskarme med indtil 6 ankre,  
pr. karm ....................................................................................  stk  352,30 

 201   Tilstøbning og tilpudsning af U-jernsdørkarme  
(100 x 210 cm) med indtil 10 ankre pr. karm ...........................  stk 352,30 

    Udhugning for ovennævnte ankre betales efter posterne  
177-179.

 202   Tilstøbning og tilpudsning af U-jernsdørkarme  
(125 x 210 cm) med indtil 10 ankre pr. karm ...........................  stk  469,70 

      Udhugning for ovennævnte ankre betales efter posterne  
177-179.  

  Post 201, 202    Indvendigt reparationsarbejde
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 203   Hvor posterne 173 og 187-192 samt posterne 194-198  
udføres i glitpuds, tillægges .....................................................  stk  16,44 

 204 Hvor posterne 199-202 udføres i glitpuds, tillægges ...............  lm  14,09 

 205   Hvor posterne 177-179 samt 187-193 udføres i blank mur,  
tillægges 50%. ..........................................................................  %  50,00 

 205.01   Hvor hugning udføres i beton, tillægges posterne 177-179  
samt 187-193 ............................................................................  stk 23,49 

 205.02 Anvendes automatisk håndværktøj, fradrages 25% .................  %  25,00 

 206   Udhugning i beton samt anbringelse og tilstøbning af  
anslagsskinner med indtil 3 ankre pr. m ...................................  lm 117,43 

 207   Udhugning i beton samt anbringelse og tilstøbning af måtte- 
rammer med indtil 3 ankre pr. m, pr. m af rammens omkreds .  lm  58,71 

 208   Udhugning, anbringelse, tilstøbning og tilpudsning af  
vinduespladebæringer ..............................................................  stk  35,23 

 209   Udhugning i murværk, henlægning, tilmuring og tilpudsning  
af vinduesplader indtil en bredde af 31 cm, såvel på mur  
som på bæringer .......................................................................  lm  48,92 

 209.01 Hvor plader ikke indmures .......................................................  lm  39,13 

 209.02   Henlægning af vinduesplader på bæringer indtil en bredde  
af 31 cm uden udhugninger og tilmuringer af pladeender .......  lm 29,34 

    Pladen forudsættes henlagt i højde med kit eller lignende.  

 210   For hver påbegyndt cm, pladens bredde er større end 31 cm,  
tillægges ...................................................................................  lm 1,96

 211   For indsætning af emklap, Stenbaventil, rensedøre eller lign.  
indtil 24 x 24 cm efter opmuringen ..........................................  stk 23,49

    Eventuelle ankre (indtil 4 stk. pr. ventil) er includeret i  
priserne.  

 212   For indsætning af emklap, Stenbaventil, rensedøre eller lign.  
over 24 x 24 cm indtil 48 + 48 cm ...........................................  stk  35,23 
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    Eventuelle ankre (indtil 4 stk. pr. ventil) er includeret i  
priserne.  

 213   For indsætning, tilmuring og tilpudsning af stålplade eller  
støbejernsventiler med murkarm i afsatte huller i beton eller  
murkanaler samt skillerum indtil 750 cm² ...............................  stk 58,71 

  Eventuelle ankre (indtil 4 stk. pr. ventil) er includeret i priserne.

 214   For indsætning, tilmuring og tilpudsning af stålplade eller  
støbejernsventiler med murkarm i afsatte huller i beton eller  
murkanaler samt skillerum over 750 cm² indtil 2109 cm² .......  stk 93,94 

    Eventuelle ankre (indtil 4 stk. pr. ventil) er includeret i  
priserne.

 214.01   Pudsning af false på for- eller bagside af skillerum betales  
med de respektive priser herfor med tillæg af 60%. ................  %  60,00 

 215   Indsætning af wc-ruder (50 x 100 cm) incl. pudsning af false  
på begge sider ...........................................................................  stk  140,90 

 
  Rabitzarbejde
  Alt arbejde er forudsat udført i cementmørtel.  

  Der fradrages intet for udeladelse af forskalling.  

  Anbringelse af net betales efter posterne 144-162.

  Pudsning betales efter posterne 60-143.

    Nedtagning af forskalling er indeholdt i priserne i posterne  
216-220,02.

 216   Opstilling af forskalling, udfyldning og afretning af indtil  
5 cm tykke skillerum ................................................................  m²  37,67 

 217   Opstilling af forskalling, udfyldning og afretning af lofter  
indtil 3 cm tykkelse ..................................................................  m²  53,82 

 218   Opstilling af forskalling samt udfyldning og afretning af  
søjler indtil 5 cm tykkelse ........................................................  m²  129,17
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 219   Opstilling af forskalling samt udfyldning og afretning af  
dragere indtil 5 cm tykkelse .....................................................  m² 129,17 

 220   Opstilling af forskalling samt udfyldning og afretning af  
kanaler indtil 3 cm tykkelse .....................................................  m² 150,70

 220.01   Udfyldning og afretning på ventilationskanaler indtil 5 cm  
tykkelse ....................................................................................  m² 129,17 

 220.02 For kanaler under 625 cm² lysning tillægges ...........................  m²  43,05 

 221   For hver påbegyndt cm, udfyldningerne gøres tykkere,  
tillægges 15%. ..........................................................................  %  15,00 

 222 Lodrette eller vandrette udadgående hjørner ............................  lm  16,16 
  (Ved posterne 218-220.02 betales ikke hjørner).  

 223 Lodrette eller vandrette indadgående hjørner...........................  lm  7,54 
  (Ved posterne 218-220.02 betales ikke hjørner).

 224 Arbejde udført med terrakottavæv tillægges netprisen ............  m²  4,31 

 225 Klipning af terrakottavæv tillægges netprisen .........................  lm 1,09

 226   Arbejde, udført med strækmetal eller trussit, tillægges  
netprisen ...................................................................................  m² 8,60 

 227 Klipning af strækmetal eller trussit tillægges netprisen ...........  lm 4,31

 228   For særlig tynde skillerum (under 3 cm), udført til flisevægge, 
tillægges ...................................................................................  m² 21,53 

 229 Tildannelse, anbringelse og binding af jern .............................  lm 3,23 

 230 Tildannelse og anbringelse af bærejern eller bøjler .................  lm 10,76

 231   Udmåling og ombukning af indstøbte jern eller stritter for  
anbringelse af jern til hængelofter ............................................  stk. 2,15 

 232 Blindkarme at opstille incl. opklodsning .................................  stk 25,83 

 233 Begrænsninger mod andet materiale ........................................  lm  10,76 

 234   Behandling af skråtliggende flader med hældning over 5 cm  
indtil 20 cm pr. m tillægges grundprisen 20%. ........................  %  20,00 
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 235   Behandling af skråtliggende flader over 20 cm indtil 60 cm  
hældning pr. m tillægges grundprisen 40%. .............................  %  40,00 

 236   Behandling af skråtliggende flader med over 60 cm hældning  
pr. m tillægges grundprisen 20%. .............................................  %  20,00 

 237   Hvor der dannes rum indtil 1,00 m bredde, tillægges 10%. .....  %  10,00 

 238   For arealer under 3,00 m² tillægges 15%. ................................  %  15,00 

 239   Arbejde udført i over 3,60 m højde indtil 5,00 m højde  
tillægges 10%. ..........................................................................  %  10,00 

 240   Arbejde udført i over 5,00 m højde indtil 6,00 m højde  
tillægges 15%. ..........................................................................  %  15,00 

 241   Rør indtil 20 cm gennem rabitz ................................................  stk 21,53 

      Ved rør over 20 cm gennem rabitz betales tillige begrænsning  
i henhold til post 233.

 242   For gene af rør mindre end 15 cm afstand fra pudsflade  
betales i tillæg ..........................................................................  lm  10,76 

  Rør i indadgående hjørne betales som 2 rør.

243 For rundt arbejde tillægges 331/3%. ........................................  %  33,33 
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  Hvidtning og farvning
    Ved opmåling af nedennævnte arbejder regnes kun selve den  

behandlede flade.

  False måles i udfoldet mål.  

    Ved alle udadgående hjørner og false betales i tillæg  
nedenstående priser pr. m.

    I de med { angivne priser henviser første pris til arealet og  
anden pris til udadgående hjørner og false.  

    Affasede hjørner på dragere og søjler indtil 4 cm bredde 
 betales som 1 fals.

  Ved sammenstødende affasede plader betales noten som 1 fals.  

    Er der i åbninger indsat karme af træ eller andet materiale,  
afleveres de i rengjort stand (hermed menes ikke vaskning).

    De anførte priser i posterne 8-18 er forudsat udført i højde 
indtil 3,60 m, udført fra stige eller buk.

  Hvor der anvendes rullestillads, leveres dette af mesteren.

  Udvendige arbejder (nyt arbejde)
 1 1 gang hvidtning eller farvning ................................................  m² 6,64 
 1.01 do ..............................................................................................  lm 2,00 

 2 2 gange hvidtning eller hvidtning og farvning .........................  m² 9,98  
 2.01 do ..............................................................................................  lm 2,99 

 3   1 gang farvning med Cempexo, Snowcem eller lign., incl.  
for- og eftervanding ..................................................................  m² 12,53 

 3.01 do ..............................................................................................  lm 3,99

 4   2 gange farvning med Cempexo, Snowcem eller lign., incl.  
for- og eftervanding ..................................................................  m² 19,98 

 4.01 do ..............................................................................................  lm  5,98

 5 For begrænsning i forbindelse med false 10%, uden false 20%.  %  10,00 
 5.01  ..................................................................................................  %  20,00 
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 6 For gene af rør indtil 5 cm fra loft eller væg pr.m 30%. ..........  %  30,00 

 7   For behandling fra stigestillads, hængestillads eller stiger  
tillægges 25%. ..........................................................................  %  25,00 

 7.01 Dette tillæg gælder dog kun for over 3,00 m højde.

  Indvendige arbejder
 8 1 gang hvidtning eller farvning ................................................  m² 4,99 
 8.01 do ..............................................................................................  lm 1,33 

 9 2 gange hvidtning eller hvidtning og farvning .........................  m²  8,31
 9.01 do ..............................................................................................  lm  2,00 

 10 1 gang hvidtning eller farvning på træbeton eller lign. ............  m²  8,31
 10.01 do ..............................................................................................  lm 2,00 

 11   2 gange hvidtning eller hvidtning og farvning på træbeton  
eller lign. ..................................................................................  m² 13,31 

 11.01 do ..............................................................................................  lm 3,33 

 12   1 gang hvidtning eller farvning af søjle- og  
bjælkekonstruktioner alene ......................................................  m²  8,31 

 12.01 do ..............................................................................................  lm  2,00 

    Kun søjler og bjælker i lokalet behandles, ikke vægge og/ 
eller loft.

 13   2 gange hvidtning eller hvidtning og farvning af søjle- og  
bjælkekonstruktioner alene ......................................................  m² 13,31 

 13.01 do ..............................................................................................  lm 3,32 

    Kun søjler og bjælker i lokalet behandles, ikke vægge  
 og/ eller loft. 

 14   For behandling af false og brystninger alene i tillæg til  
ovenstående priser 60%. ...........................................................  %  60,00 

 15   Behandling af lofter alene i tillæg til ovenstående priser 30%.  %  30,00 

    I rum med over 150 m² behandlet flade, hvor mesteren stiller  
rullestillads til rådighed, bortfalder tillægget.
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 16   For rum indtil 1,50 m² gulvflade tillægges  
behandlingspriserne 60%. ........................................................  %  60,00 

 17   For rum indtil 1,50 m² gulvflade, hvor afstanden fra dør til  
loft overstiger 0,30 m, tillægges behandlingspriserne  
yderligere 70%. ........................................................................  %  70,00 

 18   For rum med over 1,50 m² indtil 3,00 m² gulvflade tillægges  
behandlingspriserne 25%. ........................................................  %  25,00 

 19   Behandling af rum med over 3,60 m højde tillægges:

 19.01 udført fra rullestillads 10%. ......................................................  %  10,00 

 19.02 udført fra bukke 25%. ..............................................................  %  25,00 

 19.03 udført fra stiger 35%. ...............................................................  %  35,00 

    Tillægget betales kun for behandlet areal over 3,60 m højde.

 20   For gene af rør, elkabelkasse eller lign., som ligger indtil  
5 cm fra loft eller væg ..............................................................  lm 1,67

 21 For begrænsning (ikke ved karme) ..........................................  lm  1,01 

 22 Afskæring efter opgivne mål ....................................................  lm  3,33 

 23 Afdækning af gulve med pap eller lign.  ..................................  m²  1,67
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  Vægge og gulve  
    Nedennævnte priser er baseret på anvendelse af 2 komponent  

cementbaseret vandtætningspasta, der påføres med spartel i  
indtil og med 1 mm lagtykkelse.

    Prisfastsættelsen er baseret på følgende produkter:
  -  Alfix tætningsmasse 2K
  -  Lip vandtætningspasta 2K
  -  eller tilsvarende produkt

    Såfremt arbejdsgiveren forlanger, at vandtætningspastaen  
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 håndmixer til  
rådighed.

    Vådrumsbehandlingen 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.

 1 Indtil og med 1,5 m² .................................................................  m²  25,70 

 2 Indtil og med 2 m² ....................................................................  m²  17,14

 3 Indtil og med 4 m² ....................................................................  m² 13,70

 4 Indtil og med 6 m² ....................................................................  m²  12,00 
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5 Indtil og med 8 m² ....................................................................  m² 10,28

6 Over 8 m² .................................................................................  m² 8,58

6 Tillægspriser
7   Påklæbning af tætningsbånd ved overgang mellem væg/gulv  

og væg/væg inkl. eftersmøring og spartling .............................  lm  13,62 

8   Påklæbning og tildannelse af samlinger ved hjørner (ind- og  
udadgående) inkl. eftersmøring og spartling ............................  stk  11,51 

9 Spartling om gemmenføringer i væg og gulv ..........................  stk 5,13 

10   Samme inkl. påklæbning af armeringsvæv/manchetter og  
eftersmøring .............................................................................  stk 19,73

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

12 Spartling om gulvafløb .............................................................  stk 14,57 

13   Samme inkl. påklæbning af armeringsvæv/manchetter og  
eftersmøring .............................................................................  stk 46,03

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

15 Primning af vægge ...................................................................  m² 2,94 

16 Støvsugning af gulv før vådrumsbehandling ...........................  m² 3,41 

17   For arbejde i bruseniche eller lignende, under 90 cm brede,  
tillægges ...................................................................................  %  5,00 

18   Tillæg for oppasning/evt. egen oppasning inkl. nødvendig  
afdækning og oprydning tillægges de respektive priser for  
det udførte arbejde ....................................................................  %  25,00 
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  Afretningslag
  Afretningslag udført såvel udvendig som indvendig.

    Afretningslag som underlag for Vinyl eller lign. betales efter  
post 1.

    Alle arbejder er forudsat udført i cementmørtel evt. tilsat  
plasticficerings eller hærdningsmidler.

 1   For gulv at pudse indtil 25 mm tykkelse (med eller uden 
ledere)  ......................................................................................  m² 22,24 

 2   For tykkelse over 25 mm til 50 mm betales i tillæg pr.  
påbegyndt cm  ..........................................................................  m² 2,24 

 3 Hvor pudslaget forlanges glattet, tillægges  .............................  m²  5,58 

 4 For afretningslag uden afrivning indtil 25 mm tykkelse  .........  m²  14,48 

 5   For fejning og vanding (underlaget forudsættes leveret renset  
for mørtel- og betonklatter af mesteren)  .................................  m² 2,24

 6   Svumning af underlaget med cementmørtel, Betoflex eller  
lignende  ...................................................................................  m²  3,34 

 7 Anbringelse af net incl. klipning og evt. syning  .....................  m²  6,70 

 8 For noter i pudslagets tykkelse formet over list  ......................  lm 5,58

 9 Udfyldning af noter med varm asfalt eller lign.  ......................  lm  5,58

 10   For gene og begrænsning ved rør, gulvafløb og lign. indtil  
20 cm tværmål  .........................................................................  stk 5,58 

 11   For gene og begrænsning ved rør, gulvafløb og lign. over  
20 cm tværmål  .........................................................................  stk 8,94 

 12   Hulkehl at trække langs gulvet samtidig med lægning af  
pudslaget indtil 10 cm tværmål  ...............................................  lm  10,01 

 13   For begrænsning mod andet materiale incl. rensning 
(betales ikke ved post 14)  ........................................................  lm 2,67 
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 14   Pudsning af lodret væg (vaskekant) over hulkehl eller gulv 
indtil 15 cm højde og 2 cm tykkelse incl. pudsning af fals,  
begrænsning og rensning  .........................................................  lm  18,91 

 15   Pudslag med concrete hardner (stålspåner), diamantbeton  
eller lign., iblandet i pudslagets tykkelse incl. glitning  ...........  m²  33,39 

 16   Pudslag med concrete hardner (stålspåner), diamantbeton  
eller lign., strøet i overfladen incl. glitning  .............................  m²  38,93 

 17   Hulkehl at trække langs gulvet samtidig med lægningen  
indtil 10 cm tværmål udført med concrete hardner,  
diamantbeton eller lign. og iblandet eller strøet i overfladen  
incl. glitning med stålbræt eller ske  ........................................  lm  27,83 

 18 For gulve indtil 1,50 m² tillægges 100%. .................................  %  100,00 

 19 For gulve over 1,50 m² indtil 3,00 m² tillægges 50%. .............  %  50,00 

 19.01   Ovennævnte to tillæg, henholdsvis 100% og 50%, gælder  
også hulkehl og begrænsning. 

 20 For gulve med fald tillægges posterne 1-4 10%. ......................  %  10,00 

 21   For altaner, loggiaer og reposer indtil 10 m² tillægges  
(ud over posterne 18-20) 60%.  

 21.01   For altangange og arealer foran tilbagerykkede partier i  
tagetage indtil en bredde af 1,20 m tillægges  
(ud over posterne 18-20) 60%. .................................................  %  60,00 

 21.02   For altangange og arealer foran tilbagerykkede partier i  
tagetage over en bredde af 1,20-2,00 m tillægges  
(ud over posterne 18-20) 25%. .................................................  %  25,00 

 21.03 Det regnes for procenter af procenter i posterne 21-21.02.
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  Murstensgulve
  (Fejning, vanding og svumning efter posterne 5 og 6).  

  Underlagstykkelse indtil 3 cm.  

 22 For hver påbegyndt 1 cm mertykkelse i tillæg  ........................  m² 4,09 

 23   Henlægning, udgydsning og afskuring af murstensgulve på  
fladen i sand eller kalkmørtel  ..................................................  m² 92,26 

 24 Samme henlagt på kant  ...........................................................  m²  164,04 

 25   Henlægning og udfugning af murstensgulve på fladen i  
bastardmørtel eller cementmørtel  ............................................  m²  112,77 

 26 Samme henlagt på kant  ...........................................................  m²  205,02 

 27   Ovennævnte murstensgulve henlagt i diagonalforbandt  
tillægges 15%. ..........................................................................  %  15,00 

 28   For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. indtil  
20 cm tværmål  .........................................................................  stk  41,01

 29   For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. over  
0 cm tværmål  ...........................................................................  lm  65,62 

 30 Lige hugning, synlig  ................................................................  lm  32,81 

 30.01 Lige hugning, skjult  ................................................................  lm  16,40 

 31 Skrå hugning, synlig  ................................................................  lm  53,31 

 31.01 Skrå hugning, skjult  ................................................................  lm  26,65 

 32   For gulve indtil 1,50 m² tillægges henlægningsprisen  
100%. .......................................................................................  %  100,00 

 33   For gulve over 1,50 m² indtil 3,00 m² tillægges  
henlægningsprisen 50%. ..........................................................  %  50,00 

 34   For gulvflader med fald i tillæg til henlægningsprisen  
10%. .........................................................................................  %  10,00 
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  Flise- og klinkegulve
    Flise- og klinkegulve af fliser indtil 30 mm tykkelse henlagt  

i bastardmørtel eller cementmørtel i indtil 2 farver lagt i  
kryds- eller blokforbandt incl. pudring og eftervanding   
(fejning, vanding og svumning efter posterne 5 og 6).

  Underlagstykkelse indtil 3 cm.

  Udsparinger under 0,25 m² fradrages ikke.

 35     Andre forbandter end ovenstående betales i tillæg af  
flisearealets rundmål  ................................................................  lm  3,25 

 36   Hvor kryds eller blokforbandt samt kvadratiske fliser lægges  
diagonalt i rummet, betales i tillæg af flisearealets rundmål  ...  lm 3,25 

 37   Hvor symmetrisk inddeling af gulve forlanges, tillægges af  
flisearealets rundmål  ................................................................  lm 3,25 

 38 For hver påbegyndt 1 cm mertykkelse i tillæg  ........................  m² 1,30 

 39 Udsparing af enkelt flise  ..........................................................  stk  3,25

 40   For udsparing og rensning af kanter for terrazzohulkehl  
eller lign.  .................................................................................  lm 3,25

 41   Ved større udsparinger betales for afskæring af underlag,  
rensning af kanter og oprensning pr. m udsparing  ..................  lm  7,76 

 41.01   I priserne er gener ved udfyldning og dannelse af fuger og   
hjørner i kanterne iberegnet. 

 42   Henlægning af gulvfliser 10 x 10 cm med indtil 8 mm fuge  ..  m² 153,77 

 43   Henlægning af gulvfliser over 10 × 10 cm indtil 16 x 16 cm  
eller 11 x 22 cm med indtil 8 mm fuge ....................................  m²  112,77 

 44   Henlægning af gulvfliser 5 x 22 cm med indtil 8 mm fuge  ....  m² 153,77 

 45 Sildebensmønster, post 44, tillægges 15% ...............................  %  15,00 

 46   Når ovennævnte arbejder udføres med 6- eller 8-kantede  
fliser, tillægges 20%. ................................................................  %  20,00 

 Afsnit 9                       Gulve og trapper Enhed Kr.



186 2019

 Afsnit 9                       Gulve og trapper 

  Post 57    Gulvarbejde



2019 187

 47   Når ovennævnte arbejder udføres med spaltfliser,  
tillægges 10%. ..........................................................................  %  10,00 

 48   Ovennævnte gulvfliser lagt med over 8 mm fuge tillægges  
5%. ...........................................................................................  %  5,00 

 49   Henlægning af bort, der bryder mønstret, højst 10 fliser pr. lb.  
m, i tillæg  ................................................................................  lm 12,94 

 50   Gulve i andre mønstre eller flere farver betales efter  
overenskomst.

 51   Rensning og udgydsning af gulve med cementmørtel, lagt  
med indtil 8 mm fuge  ..............................................................  m² 9,72

 52   Rensning og udgydsning af gulve med cementmørtel, lagt  
med over 8 mm fuge ................................................................  m² 11,00 

 53   Rensning og udgydsning af gulve med cementmørtel, lagt af  
noprede, kornede, narvede eller riflede fliser samt  
nockenplatte med indtil 8 mm fuge  .........................................  m² 16,20 

 54 Rensning og begrænsning mod væg, inventar og lign.  ...........  lm  1,95  

 55 For afkehling af fuger tillægges  ..............................................  m²  6,49

 56 For rendesten henlagt af dertil formede sten i tillæg  ...............  lm 6,49

 57 For rendesten henlagt af alm. gulvfliser pr. række i tillæg  ......  lm 6,49 

 58   For gene og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. indtil 20 cm  
tværmål  ....................................................................................  stk 19,42 

 59   For gene og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. over 20 cm  
tværmål  ....................................................................................  lm  32,36 

 60 Hugning af fliser parallelt med flisens kant  .............................  lm 12,94  

 61 Hugning af fliser skråt med flisens kant  ..................................  lm  16,20

 62   For gulve indtil 1,50 m² tillægges henlægningsprisen og  
udgydsningsprisen 100%. ........................................................  %  100,00 

 63   For gulve over 1,50 m² indtil 3,00 m² tillægges  
henlægningsprisen og udgydsningsprisen 50%. ......................  %  50,00 
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 64 Post 62 og 63 anvendes ikke på sokkelfliser.

 65   For gulvflader med fald i tillæg til henlægningsprisen og  
udgydsningsprisen 10%. ..........................................................  %  10,00 

  Sokkelfliser
    Begrænsning af sokkelfliser mod oven for siddende vægfliser  

betales ikke    

 66   For opsætning af sokkelfliser incl. hjørner, lodsteder, fuge og  
fugning, evt. tilpudsning over flise efter afsnit 6, post 183  .....  lm  55,51 

 67   For opsætning af sokkelfliser med fas eller runding incl.  
hjørner, lodsteder, fuge og fugning, evt. tilpudsning over  
fliser efter afsnit 6, post 183  ....................................................  lm  57,28 

 68   For opsætning af hulkehl incl. hjørner, lodsteder, fuge og  
fugning, evt. tilpudsning over fliser efter afsnit 6, post 183 ....  lm 30,89 

 69   For opsætning af sokkelfliser med hulkehl incl. hjørner,  
lodsteder, fuge og fugning, evt. tilpudsning over flise efter  
afsnit 6, post 183  .....................................................................  lm  58,19

 70   For opsætning af sokkelfliser med hulkehl og fas eller  
runding incl. hjørner, lodsteder, fuge og fugning, evt.  
tilpudsning over flise efter afsnit 6, post 183  ..........................  lm  58,62

 71 For særlig inddeling af sokkelfliser  .........................................  lm  3,09 

    Ved inddeling af sokkelfliser betales ingen tillæg for  
skærende fuge.

 72   For hugning af sokkelfliser med hulkehl vinkelret på  
hulkehlen  .................................................................................  stk  3,09

 73   Hvor sokkelfliser opsættes i rum under 1,00 m bredde,  
tillægges 10%. ..........................................................................  %  10,00 

 74   Anvendes flisemaskine leveret af mesteren, reduceres  
huggepriserne med 20%. ..........................................................  %  -20,00 

 75 Udpakning af fliser i såvel bånd som kasser  ...........................  tus  43,86 
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  Naturstensgulve  
      Naturstensgulve henlagt i bastardmørtel, cementmørtel eller  

hydraulisk mørtel, med indtil 10 mm fuger incl. enten  
pudring eller henlagt i et tyndt lag kalkmørtel, i flere farver 
og evt. mønstret (fejning, vanding og svumning efter  
posterne 5 og 6).  

  Underlagstykkelse indtil 3 cm.

 76 For hver påbegyndt 1 cm mertykkelse i tillæg .........................  m²  2,44 

 77   Henlægning af naturstensfliser med fuge i størrelse fra  
225 cm² indtil 900 cm² indtil 5 cm tykkelse incl. rensning  
og fugning  ...............................................................................  m²  146,32

 78   Samme over 900 cm² indtil 2.500 cm² indtil 5 cm tykkelse  
incl. rensning og fugning  .........................................................  m²  158,51 

 79   Samme over 2.500 cm² indtil 5.000 cm² indtil 5 cm tykkelse  
incl. rensning og fugning  .........................................................  m²  170,69 

 80   Hvor der ved henlægningen anvendes flere størrelser,  
betales efter middelstørrelsen.  

 81   For gulve indtil 1,50 m² tillægges henlægningsprisen 100%. ..  %  100,00 

 82   For gulve over 1,50 m² indtil 3,00 m² tillægges  
henlægningsprisen 50%. ..........................................................  %  50,00 

 83 For gulve med fald tillægges henlægningsprisen 10%. ...........  %  10,00 

 84   Opsætning af naturstenssokkel med fuge indtil 15 cm højde  
incl. rensning, fugning og tilpudsning samt begrænsning  .......  m  60,97 

  Stiftmosaik
    Stiftmosaik henlagt i cement, cementmørtel, lim eller  

bastardmørtel evt. tilsat Betoflex eller lign. underlag som  
post 4. Fejning, vanding og svumning som posterne 5 og 6).

 85   Henlægning, rensning og udslæmning af stiftmosaik, stifter af 
glas eller pressede klinkestifter i størrelse indtil 50 x 50mm, 
leveret opklæbet på papir eller lign.  ........................................  m²  121,57 
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 86   Tildannelse, rensning og udslæmning af hulkehl indtil 3  
skifters bredde af almindelige eller dertil formede stifter ........   lm 36,92 

 87 Tildannelse og beklædning af dørtrin  ......................................  lm  61,52 

 88   For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. indtil  
20 cm tværmål  .........................................................................  stk  24,60 

 89   For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. over  
20 cm tværmål  .........................................................................  lm 36,92 

 90 Lige hugning  ...........................................................................  lm  18,44 

 91 Skrå hugning  ...........................................................................  lm  21,54 

 92   For gulve indtil 1,50 m² tillægges henlægningsprisen 100%. ..  %  100,00 

 93   For gulve over 1,50 m² indtil 3,00 m² tillægges  
henlægningsprisen 50%. ..........................................................  %  50,00 

 94   For gulvflader med fald tillægges henlægningsprisen 10%. ....  %  10,00 

  Henlægning af isoleringsplader
 95   Henlægning af siporex, gasbeton eller klinkerbetonplader  

indtil 5 cm tykkelse, evt. på ledere med ventilationsudskæring,  
i sand eller bastardmørtel på betonunderlag  ............................  m²  20,60

 95.01   Tillæg for anvendelse af cementmørtel  ...................................  m²  3,43 

 96 For hver påbegyndt 1 cm større tykkelse tillægges  .................  m²  1,14 

 97   For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. indtil  
20 cm tværmål  .........................................................................  stk  8,00 

 98   For gene af og tilhugning om rør, gulvafløb og lign. over  
20 cm tværmål  .........................................................................  lm 11,45

 99 Lige hugning eller skæring  ......................................................  lm 8,00

 100 Skrå hugning eller skæring  ......................................................  lm  11,45 

 101   For tildannelse af fald tillægges henlægningsprisen 10%.  
(Henlægning på flader med fald regnes ikke som fald). ..........  %  10,00 
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 102   Henlægning af kork, træbeton, polystyrol eller træfiberplader  
i indtil 5 cm tykkelse i bastardmørtel eller klæbemasse på  
betonunderlag  ..........................................................................  m² 17,15 

 102.01   Tillæg for anvendelse af cementmørtel  ...................................  m²  3,43 

 103   For hver påbegyndt 1 cm større tykkelse tillægges  .................  m² 1,14 

 104   For gene af og tilskæring om rør, gulvafløb eller lign. indtil  
20 cm tværmål  .........................................................................  stk  4,59 

 105   For gene af og tilskæring om rør, gulvafløb eller lign. over  
20 cm tværmål  .........................................................................  lm  4,59 

 106 Lige eller skrå skæring  ............................................................  lm  4,59 
 
  Pudsning af trin  
 107   For fejning, rensning, vanding og svumning med  

cementmørtel, Betoflex eller lign. på trin  ................................  lm 5,93 

 108   Pudsning af støbte trappetrin indtil 30 cm synlig grund og  
20 cm stigning, målt på synlig forkant og endeflader  .............  lm  59,35 

 108.01   Ved pudsning eller beklædning af trappetrin regnes øverste  
trin (reposen) med samme bredde som øvrige trin,  
overskydende areal betales med de almindelige grundpriser  
+ evt. tillæg for små arealer.

 108.02   Endefladers fortsættelse som reposekant måles og betales  
som post 108.01.

 109   Pudsning af støbte cykleslidsker indtil 30 cm bredde incl.  
trekanter  ...................................................................................  lm 71,21

 110   For glitning af ovennævnte trin og cykleslidsker i tillæg  .......  lm  14,26 

 111 Pudslag tilsat concrete hardner eller lign. tillægges  ................  lm 23,74 

 112   For hver påbegyndt 1 cm større grund eller stigning  
tillægges  ..................................................................................  lm  3,56 

 112.01   Ved opmåling af enkelt trin kan grunden være indtil 50 cm 
bred; overskydende areal måles som repose.

 Afsnit 9                       Gulve og trapper Enhed Kr.



192 2019

 Afsnit 9                       Gulve og trapper Enhed Kr.

 113   Pudsning af vaskekant efter skabelon indtil 15 cm højde,  
som enten følger trinets form eller er parallel med  
trinenesforkanter, pr. trin  .........................................................  stk  20,18 

  Henlægning af trin
 114   Henlægning, undermuring eller understøbning indtil 10 cm  

tykkelse af enkelt trin foran døre med indtil 20 cm stigning  
incl. fugning  ............................................................................  m²  237,42 

 115   Henlægning, indmuring og fugning af trappetrin indtil 30 cm  
synlig grund og 20 cm stigning  ...............................................  lm  72,84 

 116   Henlægning, understøbning og fugning af trappetrin på  
støbte løb eller bjælker indtil 30 cm synlig grund og 20 cm  
stigning .....................................................................................  lm 71,21 

 117   For hver påbegyndt 1 cm større grund eller stigning i de  
under post 115 og 116 nævnte trin tillægges  ...........................  lm  2,39 

 118 Trinenes længde måles, dog ikke endeflader.

 119 For trapper med runde løb tillægges  .......................................  lm  23,74

  Muring af trin  
 120   Trappetrin udført af mursten på kant såvel grund som stigning  

indtil 36 cm grund og 24 cm stigning incl. fugning  
(synligt stødtrin måles)  ............................................................  lm 201,77 

 121   Trappetrin udført af mursten eller klinkebrændte mursten på 
fladen såvel grund som stigning indtil 36 cm grund og 20 cm  
stigning incl. fugning (synligt stødtrin måles)  ........................  lm 142,43 

    Posterne 120 og 121 gælder for såvel beklædning som for  
muring af hele trinet.

 122   For hver påbegyndt ½ sten større grund eller stigning  
tillægges  ..................................................................................  lm  35,60 

 123 For blank, lige hugning ............................................................  lm 17,80 

 124 For blank, skrå hugning  ...........................................................  lm  29,68 
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  Beklædning af trin med klinker
125   Afdækning, rensning og fugning af trin, såvel med som uden  

fremspring, med Hasle- eller Skrombergaklinker eller lign.  
på fladen, indtil 5 cm tykkelse, 35 cm grund og 1,60 m  
længde  .....................................................................................  lm 118,70 

 125.01 Do. do., over 1,60 m længde  ...................................................  lm  94,96 

 126   Muring, rensning og fugning af stødtrin med Hasle- eller  
Skrombergaklinker på fladen indtil 23 cm højde, indtil 3 cm  
tykkelse og 1,60 cm længde  ....................................................  lm  67,66 

 126.01 Do. do., over 1,60 m længde  ...................................................  lm 55,78 

 127 For lige hugning  ......................................................................  lm  23,74 

 128 For skrå hugning  .....................................................................  lm  29,68 

 129 For underhugning af klinker ved skrå stødtrin  ........................  lm 11,86 

 130 Pudsning af stødtrin med cementmørtel incl. begrænsninger ..  lm 23,74

 131   Opsætning med fuge, rensning, fugning af sokkelflise med  
eller uden runding eller fas indtil 15 cm højde følgende  
trinets profil eller trinenes forkant incl. tilpudsning og  
begrænsning (hugning i henhold til posterne 127 og 128)  ......  lm  106,85 

  Beklædning af trin med natursten  
 132   Henlægning og fugning af slidtrin af natursten eller beton  

indtil 5 cm tykkelse  .................................................................  lm  142,43 

    Grundbredde fastsættes til 50 cm; overskydende areal betales  
som naturstensgulve. 

 133   Opsætning, rensning og fugning af stødtrin af natursten eller  
beton indtil 5 cm tykkelse  .......................................................  lm  94,96 

 134   Opsætning, rensning og fugning af sokkel af beton eller  
natursten langs trin indtil 5 cm tykkelse og 15 cm højde  
følgende trinets profil eller parallelt med trinets forkant,  
incl. tilpudsning og begrænsning  ............................................  lm  89,02 
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  Diverse arbejder
 135   Afmærkning og udhugning for balustre eller ankre i beton  

(udhugning foretaget i kanten af trinet)  ..................................  stk  11,86 

 136 Faststøbning af balustre eller ankre i beton  .............................  stk  7,13

 137 Faststøbning af forkantskinner indtil 3 ankre pr. m  ................  lm  71,21 

 138 Tilpudsning efter balustre og ankerhuller  ...............................  stk  7,13 

 139 Udfyldning og fugning under bundstykker ved døre ...............  stk 23,74 

 140   Opsnøring af enkelte løb eller trin er incl. i foranstående  
priser.

    Opsnøring af trapper med flere løb betales efter  
overenskomst.  

 141   Anvendes flisemaskine leveret af mesteren, reduceres  
huggeprisen med 20%. .............................................................  %  -20,00  

  Post 135
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  Flisearbejde
  Kun de opsatte arealer måles. 

  Udsparinger under 1/4 m² fradrages ikke.

    Til udslæmning og fugning anvendes ren cement, 
cementmørtel eller bastardmørtel.

    Flisematerialet enten af fajance eller Chamotte (Hasleklinker  
eller lign.) med godstykkelse indtil 2 cm.

  Antal pr. m² indtil 50 stk.

 1 For opsætning af fliser i ren cementmørtel tillægges 15%. ......  %  15,00 

 2   Materialerne anbringes i det rum, hvor de skal anvendes eller  
i det nærmest vedliggende rum, og for så vidt fornøden  
medhjælp ikke haves under opsætningen og den påfølgende  
oprydning, erstattes dette med et tillæg for den behandlede  
flade  .........................................................................................  m² 8,07 

 3 Opsætning af fliser på beton (ikke letbeton) tillægges .............  m²  2,70 

 3.01   Opsætning af fliser på flamingo, kork og træbeton med eller  
uden net, der udkastes til dækning, tillægges  ..........................  m²  2,70 

 4 Opsætning af fliser på gamle vægge tillægges  ........................  m²  2,70 

 5 Affejning af opsætningsarealet .................................................  m² 0,32 

 6 Vanding af opsætningsarealet ...................................................  m² 0,63 

 7 Udkastning med bastardmørtel  ...............................................  m² 1,18 
 7.01  ..................................................................................................  lm  0,32 

 8 Udkastning med cementmørtel  ...............................................  m² 1,39 
 8.01  ..................................................................................................  lm 0,43 

 9   Opsætning og afvaskning af fliser med fuge i en højde indtil  
1,80 m over gulv i kalkmørtel tilsat ren cement eller  
bastardmørtel i blandingsforholdet 1 del cementmørtel til  
1 del kalkmørtel  .......................................................................  m² 123,49 

 9.01 Samme opsat i lim  ...................................................................  m²  77,65 
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 9.02 For opsætning af fliser i mørtel jfr. post 9 på facader  .............  m² 172,91 

  Opsnøring af facade er ikke incl. i priserne.

 9.03 Samme opsat i lim  ...................................................................  m²  108,69 

  Ved større højder end 1,80 m betales:

 9.04 1,80-2,30 m for hele arealet .....................................................  m² 2,69 

 9.05 2,30-3,80 m for hele arealet  ....................................................  m² 6,46 

 10   For opsætning i højde over 3,80 m betales højdetillæg efter  
overenskomst.

  Hvor stillads forefindes, betales ikke højdetillæg.

    Hvor stilladset er udført med dobbelt bomrække, er gene af  
dette stillads incl. i priserne.

 11   For hver flise, som antallet pr. m² overstiger 50 og indtil 100,  
tillægges  ..................................................................................  stk  1,29 

 12 For udslæmning af fliser med indtil 4 mm fuge  ......................  m² 9,10 

 13 Trykning af fuge, hvor flisen ikke er skarpkantet, tillægges ....  m² 1,09 

 14   For udfugning af fliser med over 4 mm fuge lige med flisens  
kant  ..........................................................................................  m²  13,41

 15   Do. do., hvor fugen forlanges lagt indtil 5 mm dybde tilbage  
fra flisens kant  .........................................................................  m²  18,80 

 16 Lodsteder indtil 1 flises bredde (opsat i mørtel)  ......................  lm  3,77 

 16.01   Ved opsætning i lim betales ikke lodsteder, men der betales  
for ind- og udadgående hjørner  ...............................................  lm  3,77 

 17   Lodrette afslutningshjørner (opsat i mørtel) betales som 2  
lodsteder.  

 17.01 Ved opsætning i lim betales for 1 hjørne.  

 18 Hugning af fajancefliser parallelt med flisens kant  .................  lm  3,23 

 19 Hugning af fajancefliser skråt på flisens kant  .........................  lm  6,98
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 20   Hugning af Chamottefliser (Hasleklinker) og spaltklinker,  
parallelt med flisens kant  .........................................................  lm 8,07 

 21   Hugning af Chamottefliser (Hasleklinker) og spaltfliser, skråt  
på flisens kant  ..........................................................................  lm  13,41 

 22   Såfremt mesteren leverer skæremaskine til hugning af fliser,  
fradrages posterne 18 og 19 med 10% .....................................  %  -10,00 

 22.01 og posterne 20 og 21 med 20%. ...............................................  %  -20,00 

 23   Gene og udskæring for bolte, rør, bord, vinduesplader,  
afbrydere og lign. pr. genstand  ................................................  stk 5,37 

 24   Enkelt fliserække vandret opsat med fuge incl. udslæmning  
og lodsteder indtil 7 stk. pr. m  .................................................  lm  24,17 

 24.01 Enkelt fliserække over badekar do. do.  ...................................  lm  24,17

 24.02   Lodret enkelt fliserække ved badekar (hvor enkelt skifte ikke  
udføres sammen med kar-forside) betales pr. flise  ..................  stk 5,37 

 25   2 fliserækker vandret opsat med fuge incl. udslæmning og  
lodsteder indtil 14 stk. pr. m .....................................................  lm  34,89

 26   Hvor symmetrisk inddeling af vægge forlanges, tillægges  
pr. m anlæg  ..............................................................................  lm 5,37 

 27   For udmåling og opsætning af partier under 1 m² tillægges  
(i køkkener og badeværelser betales kun for 1 parti, såfremt  
hele flisearbejdet i rummet udføres samtidig) pr. parti  ...........  stk  53,69 

 28   For udmåling og opsætning af partier under 3 m² tillægges  
(i køkkener og badeværelser betales kun for 1 parti, såfremt  
hele flisearbejdet i rummet udføres samtidig) pr. parti  ...........  stk 32,20 

 29   Opsætning af hjørneliste eller hulkehl  ....................................  lm  5,37 

 30   Afdækningsfliser i vinduer i tillæg (vinduer under 1,00 m  
regnes som 1,00 m)  .................................................................  lm 8,70 

 31   For gene incl. rensning af rør mindre end 15 cm afstand fra  
opsætningsfladen betales i tillæg  .............................................  lm 3,23

 32 Rør i indadgående hjørner betales som 2 rør.  
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  Fælles tillægspriser  
  Monterede installationsgenstande afleveres i renset stand. 

 33   Udhugning for samt faststøbning af håndvaskebøjle incl.  
anbringelse  ..............................................................................  stk  32,20 

 34   Opsætning af håndvaskebøjle efter fliseopsætningen incl. 
 tilpasning og opsætning af fliser (max. 4 fliser pr. bøjle)  
tillægges post 33  ......................................................................  stk  21,50 

 35   Gene af håndvaske incl. bøjle, hvor bøjle eller håndvask er  
anbragt før fliseopsætningen  
(betales ikke ved posterne 33 og 34)  .......................................  stk  37,58 

 35.01   For bøjle alene  .........................................................................  stk 21,10 

 36   Gene af håndvaskeknægte, som er anbragt før flise- 
opsætningen (betales ikke ved posterne 33 og 34) pr. knægt  ..  stk  8,07 

 37   Opstilling af stand-urinals med bundstykke incl. bagfyldning  
pr. sektion  ................................................................................  stk 128,86   

 38   Gene af stand-urinals, opsat før fliseopsætningen, pr. sektion .  stk 26,85

 39   Gene af væg-urinals og wc-kummer, opsat før 
fliseopsætningen  ......................................................................  stk  37,58 

 40 Gene af badekar og afdækning  ................................................  stk  53,69 

 41   Gene af køkkenbord pr. m køkkenbordsplade, incl.  
afdækning af bord  ...................................................................  lm  16,10 

 42   For arbejde i rum, hvis bredde er under 1 m, tillægges 10% .. . %  10,00 

 43   For arbejde på trapper og husindgange tillægges 10%. ...........  %  10,00 

 44   For arbejde i beboede rum, driftslokaler, som bliver benyttet 
 under arbejdets gang, således at det virker til gene for  
udførelsen, tillægges 10%. .......................................................  %  10,00 

 45   For gene ved at arbejde i false ved butiksdøre, ved  
gennemgange og ved gadedøre, som bliver benyttet under  
arbejdets gang, tillægges 35%. .................................................  %  35,00 
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 46   Udpakning af fliser, indpakket med bånd og papir i pakker ....   tus  21,50 

 47 Udpakning af fliser i kasser med papir mellem fliserne  ..........  stk 16,10 

 48 Sortering af fliser efter størrelse, når dette forlanges  ..............  stk  64,45 

 49 Sortering af fliser efter kulører betales efter overenskomst.

 50   Udhugning for og opsætning af enkelte fliser incl.  
udslæmning  .............................................................................  stk  8,07 

 51   For afsætning (udsparing) efter mål for rør, bæringer og lign.,  
pr. afsætning  ............................................................................  stk 2,69 

 52 Begrænsning mod inventar, indfatninger eller lign.  ................  lm 1,61 

 53   Indmuring af badekar med 1 sideflade med lodret eller skrå  
forside  ......................................................................................  stk  206,19 

 54   Indmuring af badekar med 1 side og 1 endeflade med lodret  
eller skrå forside  ......................................................................  stk  283,52

 55   Indmuring af badekar med 1 side og 2 endeflader med lodret  
eller skrå forside  ......................................................................  stk  360,84

 56   Henlægning af banket under badekar incl. afretning og  
glatning  ....................................................................................  stk  37,58 

 57   Støbning eller muring af begrænsninger ved side eller ende  
af badekar samt henlægning af fliser indtil 1 flisebredde  ........  lm 42,96  

 58 Understøbning af kar  ...............................................................  stk  26,84 

 59 Afsætning af ventilationshul  ...................................................  stk 5,37 

 60 Indsætning af sæbeskål  ...........................................................  stk  10,74 

 61 Indsætning af sæbeskål, når den indhugges i muren  ...............  stk  16,10 

  Fliseskillerum
 62   Opstilling og afvaskning af spaltziegelskillerumssten  

(indtil 65 fliser pr. m²) i cementmørtel med indtil 10 mm  
fuge incl. anlæg  .......................................................................  m² 247,00

 63 Lodsteder  .................................................................................  lm  8,60 
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 64 Lodret og vandret hulkehl  .......................................................  lm  8,07 

 65 Hugning af skillerumssten vinkelret på stenens kant  ..............  lm 13,43 

 66 Hugning af skillerumssten skråt på stenens kant  ....................  lm  18,80  

 67 Hugning af hulkehlsten  ...........................................................  stk  2,69  

 68 Udslæmning eller udfugning pr. side  ......................................  m²  13,43  

 69 Afdækningsskifte  ....................................................................  lm  5,37

 70   Gene af rør mindre end 15 cm afstand fra skillerummet, i  
tillæg  ........................................................................................  lm  3,23 

  Rør i indadgående hjørne betales som 2 rør.  

 71 Indsætning af stabler eller slutblik  ..........................................  stk  16,10 

 72 Lukning over åbninger  ............................................................  lm  21,50

 73 Tillæg for dørfalssten  ..............................................................  lm  8,60 

 74 Udknibninger i skillerum pr. genstand pr. side  .......................  stk  10,74 

 75   Såfremt ovennævnte genstandes diameter er 6 cm eller  
derover, betales tillige pr. m af genstandens omkreds  .............  lm 18,80  

 76 Jernindlæg vandret  ..................................................................  lm 1,09 

 77 Jernindlæg lodret  .....................................................................  lm 2,69 

 78 Udpakning og sortering af skillerumssten ................................  stk  53,69

 79   De i afsnit 10, vægfliser under posterne 9.02, 9.03 og 10-11  
nævnte tillæg samt fælles tillægspriser (dog ikke posterne  
46-47-48) gælder også ved opsætning af skillerum.  

  Beklædning med stiftmosaik  
  (Nettoarealer - false måles i udfoldet mål).  

 80   Pudsning af underpuds i cementmørtel, udmåling samt  
opsætning af stifter indtil 50 x 50 mm, opklæbet på papir  
eller lign., incl. udslæmning og rensning  ................................  m² 199,06

 81 Hugning af stifter  ....................................................................  lm  21,32 
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 82 Udknibninger for rør, kontakter eller lign. pr. genstand ...........  stk 14,20 

 83 Opsætning og udslæmning af hulkehlstifter i tillæg  ...............  lm 21,32  

 84 Afslutning lodret eller vandret  ................................................  lm 7,10 

 85 Rundt arbejde med radius indtil 0,50 m tillægges 25%. ..........  %  25,00 

 86 Rundt arbejde med radius indtil 2,00 m tillægges 15%. ..........  %  15,00 

 87 Rundt arbejde med radius over 2,00 m tillægges 10%. ............  %  10,00 

    Fælles tillægspriser (dog ikke posterne 46-47 og 48 under  
flisearbejde) gælder også for stiftmosaik.  

  Støbte skillerum  
    Støbningen udføres med cementmørtel evt. tilsat sten, og der  

betales intet tillæg for ikke-hurtigbindende materialer.  

      Alle åbninger på 1 m2 og derover fradrages ved støbe- og  
forskallingsarbejde.  

 88   Tildannelse, opstilling og nedtagning af forskalling incl.  
afstivning, afsværtning og binding samt rensning af  
forskallingsmaterialer pr. m2 skillerum indtil 12 cm tykkelse .  m²  100,41

 89 Lodrette og vandrette hjørner i skillerum  ................................  lm  13,39  

 90 Begrænsning mod skrå flader i skillerum  ................................  lm  22,32

 91 Skillerumstilslutning mod mur eller lign.  ...............................  lm  13,39 

 92 Støbning af skillerum indtil 8 cm tykkelse  .............................  m²  33,47  

 93 Over 8-10 cm tykkelse  ............................................................  m²  42,38 

 94 Over 10-12 cm tykkelse  ..........................................................  m² 49,09 

 95 For at holde jern i stilling i skillerum  ......................................  m²  2,23 

 96   Indhugning for jernender i mur og fastgørelse i blindkarme  
betales i henhold til afsnit 5, posterne 15-19.  

 97   Klipning, tildannelse, anbringelse og binding af rundjern  
5-12 mm  ..................................................................................  stk  3,34 
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 98 Blindkarme at opstille incl. opklodsning  ................................  lm  26,84 

 99 Tildannelse af blindkarme  .......................................................  m  8,94 

 100 Små arealer som under rabitzarbejde, afsnit 6.
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  Almindelige bestemmelser
 1   De i nærværende prisfortegnelse nævnte priser er for vel udført arbejde. 

    Det er en forudsætning, at der leveres velegnede materialer. De i prisfortegnel-
sen fastsatte priser er baseret på de mørtelblandinger, der er fastsat i de enkelte 
afsnit.

    Under og efter arbejdet påhviler det svendene at foretage fornøden rensning  
for spild af mørtel, herunder rensning af rør og installationsgenstande.

    Alle i faget almindeligt forekommende hjælpemidler, såsom snore, ledere, 
retholter, skabeloner og forme leveres af mesteren, og svendene tilpasser, 
opstiller, nedtager og renser disse uden tillægsbetaling. Kun hvor der i nærvæ-
rende prisfortegnelse er fastsat priser for disse arbejder, fraviges dette prisnip.

 2   Hvor der under de i foranstående prisfortegnelse omhandlede arbejder af 
mesteren forlanges anvendt specialværktøj (mekanisk værktøj og lign.), le-
veres dette af mesteren. Svendene har dog ret til selv at levere specialværktøj 
(mekanisk værktøj og lign.), der kan tilsluttes eksisterende installation, og i 
sådanne tilfælde sker ingen reduktion af priserne. 

    Svendene har pligt til at behandle det udleverede specialværktøj med omhu,  
og for bevislig skødesløs behandling kan svendene gøres ansvarlige.

    Specialværktøjet tilbageleveres mesteren efter afbenyttelsen i rengjort stand. 

    Mener svendene eller mesteren, at brug af specialværktøj leveret af mesteren 
gør andre priser end de i foranstående prisfortegnelse anførte berettigede, 
forelægges uenigheden for organisationerne. Opnås ikke herved enighed,  
behandles sagen ad sædvanlig fagretslig vej.

    Alt nyt arbejde udføres i akkord i henhold til priskuranten og opmåles. 

 3   På ethvert arbejdssted skal der være en hensigtsmæssig belysning. 

  Er der ikke tilstrækkeligt dagslys, leverer mesteren kunstigt lys. 

    Lyskilde, der stilles til rådighed for svendene, skal af disse behandles med omhu.

    Etablering af lyskilde sker ved mesterens foranstaltning.

    For bevislig skødesløs behandling kan svendene gøres ansvarlige. 

    Endvidere gælder for indvendige arbejder i afsnittene 2-10 følgende: 
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    Murerarbejdsmændene sørger for anbringelse og flytning af de af mesteren 
leverede lyskilder i det omfang, det er nødvendigt for arbejdets udførelse. 

  Svendene anviser placering.

    Såfremt det ikke er muligt for murerarbejdsmændene at foretage anbringelse 
og flytning af lyskilden i fornødent omfang, skal murersvendene være villige 
til at deltage i dette arbejde for at sikre akkordarbejdets uhindrede fortsættelse. 

    Timer ved anbringelse og flytning af lyskilden betales med den af murersven-
dene opnåede akkordfortjeneste.

    Timerne konfereres i hvert tilfælde med arbejdsmændene i akkorden og påfø-
res  særskilt murersvendenes ugesedler.

    Uoverensstemmelser vedrørende murersvendenes deltagelse ved anbringelse 
og flytning af lyskilden afgøres ved mægling mellem repræsentanter for hen-
holdsvis mestre, murersvende og murerarbejdsmænd.

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

 4   Stilladser udføres i henhold til det til enhver tid gældende regulativ for bygge-
virksomhed.

    I foranstående priser er indbefattet alt stilladsarbejde, dog med nedennævnte 
undtagelser.

  Mesteren afgiver den fornødne hjælp af arbejdsmænd.

    Stilladsarbejde er, for så vidt angår murerakkorder, ikke medregnet i priserne. 
Murersvendene leder stilladsarbejdet.

    Herved forstås, at murerformanden leder stilladsabejdet på samme måde som 
det øvrige arbejde på pladsen.

    Murerformanden regnes som murersvend for den tid, han deltager i murerak-
korden og stilladsarbejdet.

    Såfremt det ikke er muligt at fremme stilladsarbejdet i fornødent omfang, skal 
murersvendene være villige til at deltage i den udstrækning, der er fornøden 
for at sikre murerarbejdets fortsættelse.

    Timer ved stilladsarbejde betales med den af murersvendene opnåede akkord-
fortjeneste.
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    Timerne konfereres i hvert enkelt tilfælde med akkordhaveren for murerar-
bejdsmændene og påføres særskilt murersvendenes ugesedler. 

    Uoverensstemmelser mellem svende og arbejdsmænd om afvigelse af sven-
detimer til stilladset ordnes indbyrdes mellem svende og arbejdsmænd, idet 
mesteren dog er berettiget til at indbringe også en sådan sag for det „trekan-
tede” fællesbestyrelsesmøde. Den omstændighed, at svendene ikke afgiver 
det foreskrevne antal timer, kan i intet tilfælde medføre erstatningspligt for 
mesteren.

    Ved ”trekantet” fællesbestyrelsesmøde forstås møde mellem bestyrelserne for 
mestrenes, svendenes og arbejdsmændenes foreninger.

    Uoverensstemmelser vedrørende murersvendenes deltagelse i stilladsarbejde 
afgøres ved mægling mellem repræsentanter for henholdsvis mester, murers-
vende og murerarbejdsmænd. En af parterne kan forlange, at sagen afgøres af 
en opmand, ligesom det kan forlanges, at denne skal være jurist.

 5   Hvor akkordsummen (også på blandede akkorder) ikke overstiger nedennævn-
te summer, tillægges følgende procenter: 

  2017: 32.947 giver 5% ,   ............................ 25.195 giver 10%     
  2018: 33.575 giver 5%, ............................... 25.675 giver 10%
  2019: 34.280 giver 5%,  .............................. 26.214 giver 10%

    Ved villaer, garager og lign. små huse, dog ikke ved række- og kædehuse,  
betales uanset akkordsummens størrelse i alle tilfælde 10% tillæg. Der kan 
ikke betales både villatillæg og tillæg for lille akkord.

 6 Ved begyndelse -ud over 6 etager tillægges alle akkordsatser for 
  7. etage ………………………………….      0,8 %
  8. etage ………………………………….      1,3 %
  9. etage ………………………………….      1,8 %
  og således yderligere 0,5% for hver efterfølgende etage.

    Denne priskurant med vedføjede almindelige bestemmelser træder ikraft den 
1. marts 2018, og har samme gyldighedsperiode og samme opsigelsesbestem-
melser som den mellem Dansk Byggeri og Faglig Fælles Forbund gældende 
overenskomst om arbejdstid, betaling og andre indbyrdes forhold.  

  Dansk Byggeri
  Faglig Fælles Forbund
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A
Afdækning med tagsten ..........................................................  1 94
Afdækning og forskælling af grater og rygning .....................  3 11
Afdækning ved hvidtning .......................................................  7 23
Afdækninger, støbt på stedet ..................................................  1 156
Afdækninger, oplægning af færdigstøbte, og natursten .........  1 157
Afdækningsfliser ....................................................................  10 30
Afdækningsskifte ...................................................................  10 69
Affasede hjørner, hvidtning ....................................................  7 Hoved
Affasede hjørner, svumning ...................................................  6 83.01
Affejning af mur el. lign. indv. ...............................................  6 64
Affejning af mur el. lign. udv. ................................................  6 1
Affejning opsætningsareal fliser .............................................  10 5
Afhugning af grater indv. .......................................................  6 141
Afhugning af grater udv. ........................................................  6 58
Afkehling af fuger ..................................................................  9 55
Afkostning af murværk ..........................................................  1 45
Afmærkning og faststøbning af ankre ....................................  4 3-7
Afmærkning og udhugning af ankerhuller .............................  4 10-14
Afretningslag ..........................................................................  9 Hoved
Afretningslag på gulve ...........................................................  9 1
Afretningslag glattet ...............................................................  9 3
Afretningslag uden afrivning .................................................  9 4
Afretningslag med fald ...........................................................  9 20
Afretningslag på altaner m.m. ................................................  9 21
Afretningslag små arealer.......................................................  9 18-19
Afretningslag med concrete hardner ......................................  9 15
Afrunding af false og hjørner indv .........................................  6 97
Afrunding af false og hjørner udv. .........................................  6 46
Afskæring og filtsning, udv. ...................................................  6 16
Afskæring af puds efter mål ...................................................  6 102
Afskæring af underlag, rensning af kanter .............................  9 41
Afskæring ved hvidtning ........................................................  7 22
Afslutning af murværk, vandret .............................................  1 95
Afsyring af mur, fugearbejde .................................................  2 54
Afsætning af hovedhjørner .....................................................  1 Hoved
Afsætning af hovedhjørner .....................................................  1 36.11
Afsætning af hovedhjørner, halve ..........................................  1 36.12
Afsætning af huller .................................................................  1 76
Afsætning af ventilationshul ..................................................  10 59
Afsætning af udgangskote ......................................................  1 Hoved
Afsætning af udsparing efter mål ...........................................  10 51
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Afsætning for interimistisk vand og el ...................................  1 Hoved
Afsætning for sålbænke ..........................................................  1 109
Aftapning ................................................................................  1 86
Aftrækshuller, rude og firkantede, glitpuds ............................  6 121, 122
Aftræksklodser, puds af ..........................................................  6 124, 125
Aftræksrør ..............................................................................  1 83, 84
Aftræksrør, bund ....................................................................  1 84.09, 84.10
Aftræksrør, eternit ..................................................................  1 84.15, 84.16
Aftræksrør, net i  ....................................................................  6 123
Aftræksrør, puds om ...............................................................  6 121, 122
Aftræksrør i mur .....................................................................  1 83
Aftræksrør i mur, hugning ......................................................  1 83.08, 83.09
Aftræksrør i mur, hugning af hul i .........................................  1 83.10
Aftræksrør i mur, eternit .........................................................  1 83.12
Aftrækssten, afmærkning og opl. ...........................................  3 19
Altanbjælker, gene af udragende ............................................  1 78
Anbringelse af løse dorne .......................................................  4 9
Ankerbolte ..............................................................................  1 69
Ankerhuller.............................................................................  4 10-14
Ankre, faststøbning ................................................................  1 97
Ankre, faststøbning ................................................................  9 136
Ankre, indmuring ...................................................................  1 69
Ankre, påskruning af ..............................................................  1 97.13
Ankre, tilstøbning i beton .......................................................  1 97.10
Ankre, tilpudsning om  ...........................................................  9 138
Ankre, udhugning for .............................................................  1 97.04, 97.05
Ankre, udhugning for .............................................................  9 135
Anlæg  ...................................................................................  1 36
Anlæg, nedføring af................................................................  1 36.04
Anslagsfalse ...........................................................................  1 106
Anslagsskinner .......................................................................  6 206
Arbejde i små rum ..................................................................  10 42
Arbejde på trapper og husindgange ........................................  10 43
Arbejde i beboede rum og driftslokaler..................................  10 44
Arealer, små, afretning ...........................................................  9 18-19
Arealer under 1 m2 fliser ........................................................  10 27
Arealer under 3 m2 fliser ........................................................  10 28
Armeret pap, under tagsten ....................................................  3 2
Armering i fuger, overlukning ................................................  1 62.10
Asfalt i noter ...........................................................................  9 9
Asfaltering af ydermure .........................................................  6 59
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B
Badekar, begrænsninger .........................................................  10 57
Badekar, gene af .....................................................................  10 40
Badekar, indmuring af ............................................................  10 53-55
Balustre, faststøbning af .........................................................  9 136
Balustre, tilpudsning om  .......................................................  9 138
Balustre, udhugning for  .........................................................  9 135
Banket under badekar .............................................................  10 56
Bastardmørtel til opmuring ....................................................  1 Hoved
Bastardmørtel, udkastning, fliser ............................................  10 7
Batts i hulmur .........................................................................  1 34
Batts i hulmur i pladevægge ...................................................  5 29-32
Beboede rum, arbejde i ..........................................................  10 44
Begrænsning, afretningslag ....................................................  9 10-13
Begrænsning, blank mur ........................................................  1 125
Begrænsning, fugning ............................................................  2 16-18
Begrænsning, karme udv. puds ..............................................  6 39
Begrænsning og rensning .......................................................  9 54
Begrænsning, pladevægge ......................................................  5 8, 9
Begrænsning, puds, mur el. lign. ............................................  6 28, 29
Begrænsning mod inventar.....................................................  10 52
Begrænsning, udv. hvidtning ..................................................  7 5
Begrænsning, indv. hvidtning .................................................  7 21
Begrænsning, indv. puds ........................................................  6 120
Begrænsning ved badekar ......................................................  10 57
Beklædning med stiftmosaik ..................................................  10 80-87
Beklædning samt tildannelse af dørtrin ..................................  9 87
Berapning, udv. ......................................................................  6 20
Berapning, udv. til asfaltering ................................................  6 21
Berapning, indv. .....................................................................  6 79-83
Berapning af skråtliggende flader ..........................................  6 105, 106, 107
Berapning på vægge alene......................................................  6 100
Betocel blokke ........................................................................  1 27
Betonelementer, fugning af ....................................................  2 55, 56
Betonhuse, murerarbejde i felter ............................................  1 52
Betonkarme, fugning om ........................................................  2 26
Betonoverliggere ....................................................................  1 63
Binderer, se ”Strittere”
Bjælkehoveder i stik ...............................................................  1 59.17
Bjælkelag ................................................................................  1 88
Blankmur ................................................................................  1 111
Blankmur, Flensborgsten ........................................................  1 116
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Blankmur, gasbeton ................................................................  1 120
Blankmur, gesimser ................................................................  1 131
Blankmur, indfatninger ..........................................................  1 129
Blankmur i cementmørtel .......................................................  1 111.02
Blankmur i hydraulisk kalk og sand .......................................  1 111.03
Blankmur til filsning og vandskuring .....................................  1 115
Blankmur, udkradses, for ikke at blive fuget .........................  1 122
Blankmur, knækkede kopper ..................................................  1 119
Blankmur, overhånd ...............................................................  1 111.01
Blankmur, skifter afviger i farve ............................................  1 126
Blankmur, sortering ................................................................  1 Hoved
Blankmur, sværter og bommen ..............................................  1 Hoved
Blankmur, særlige forbandter .................................................  1 118
Blankmur, T 23 .......................................................................  1 121
Blankmur, udkradsning ..........................................................  1 130
Blindkarme .............................................................................  5 11-14
Blindkarme, huller i ...............................................................  5 15
Bolte i puds.............................................................................  6 130
Bomhuller ...............................................................................  2 50, 51
Bomhuller, lukning af .............................................................  6 142
Bort ..... ...................................................................................  9 49
Brystninger, puds på, alene ....................................................  6 99
Buestik  ...................................................................................  1 60
Bundstykke ved døre, udfyldning af ......................................  9 139
Butiksdøre, arbejde ved ..........................................................  10 45
Bygningshøjde, tillæg for stor ................................................  11 6
Bæreankre...............................................................................  4 3
Bæringer for vinduesplader ....................................................  6 208
Børstede sten, fugning af ........................................................  2 44
Børstede sten, muring af.........................................................  1 118.15, 118.16
Bøsningssten...........................................................................  1 81
Bånd af natursten ....................................................................  4 2
Bånd, murede .........................................................................  1 02
Bånd, puds alene ....................................................................  6 49

C
Cellebeton...............................................................................  1 31.16
Cement i pudsemørtel.............................................................  6 60
Cementering af jernbjælker ....................................................  1 70
Cementering af el-rør .............................................................  6 128, 129
Cementmørtel, fliser ...............................................................  10 1
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Cementmørtel, opmuring .......................................................  1 Hoved
Cementmørtel, overlukning ....................................................  1 62.09
Cementmørtel, udkastning med..............................................  10 8
Cementmørtel, udkastning med..............................................  6 63
Cementmørtel, i udv. puds ......................................................  6 13.05, 13.06
Cempexo el. lig. udv.  .............................................................  7 3, 4
Cisternebøjler og bæringer .....................................................  6 193-197
Cykelsliske, pudsning af ........................................................  9 109
Cykelsliske, glitning af ...........................................................  9 110
Cykelsliske, pudsning m. concrete hardner ............................  9 111

D
Dampskorstene, fritstående ....................................................  1 40.16
Delte partier, isoleringsplader ................................................  5 64-66
Diagonalforbandt, murstensgulve ..........................................  9 27
Dobbelte bomhuller, lukning af ..............................................  6 142
Dobbeltfalse ...........................................................................  1 106
Dobbelt fliserække..................................................................  10 25
Dorne  ...................................................................................  4 9
Drager og støttepiller ..............................................................  1 53
Drager og søjlekonstruktioner, hvidtning af ...........................  7 12, 13
Drager, puds på  ......................................................................  6 84.01, 84.02
Dragerunderside, glitpudsning af ...........................................  6 89.02
Driftslokale, arbejde i  ............................................................  10 44
Dørfalse ..................................................................................  10 73
Dørtrin  ...................................................................................  9 87

E
Efterlukning af gennemgange ................................................  1 39.01
Eldåser  ...................................................................................  1 99.01-99.04
Elevatortårne, gennemgang ved .............................................  1 38
Elevatortårne, gene ved ..........................................................  1 38.01
Elevatortårne, hvor disse ikke anvendes ................................  1 38.02
Elevatorstyr, bolte ved ............................................................  6 190, 191
El-måler, ramme .....................................................................  6 195
El-rør, udfyldning om .............................................................  6 128, 129
El-rør, efter pudsearbejdet ......................................................  6 180
El-rør, kabler og dåser synlige ...............................................  6 185, 186
Elselskab.................................................................................  1 99.05-99.07
Enkelte bomhuller, lukning af ................................................  6 142
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Enkelt fliserække ....................................................................  10 24
Enkelt fliserække (lodret) ved badekar...................................  10 24.02
Enkelt fliserække over badekar ..............................................  10 24.01

F
Facadefliser, opsætning af ......................................................  10 9.01
Facadepuds .............................................................................  6 Hoved
Facadepuds, glat .....................................................................  6 5
Fald på gulve, fliser og klinker ...............................................  9 65
Fald på gulve, isoleringsplader...............................................  9 101
Fald på gulve, mursten ...........................................................  9 34
Fald på gulve, natursten .........................................................  9 83
Fald på gulve, stiftmosaik ......................................................  9 94
False: se pågældende afsnit.
False, anslag og dobbelte .......................................................  1 106
Farvepuds ...............................................................................  6 7
Faste bindere ..........................................................................  1 32
Fastbinding af kobbertråd over ankre.....................................  4 8
Faststøbning og afmærkning af ankre ....................................  4 3-7
Fejning og vanding .................................................................  9 5
Fejning, vanding og svumning, flise- og klinkegulve ............  9 Hoved
Fejning, vanding og svumning, murstensgulve ......................  9 Hoved
Fejning, vanding og svumning, naturstensgulve ....................  9 Hoved
Fejning, vanding og svumning, stiftmosaik ...........................  9 Hoved
Filtsning og afskuring udv. .....................................................  6 16
Filtsning indv. .........................................................................  6 81-82
Filtsning af skråtliggende flader .............................................  6 105-107
Filtsning på vægge alene ........................................................  6 100
Firkantede aftrækshuller, glitpuds ..........................................  6 122.01
Fladt tag, forskælling på .........................................................  3 14
Fladskifte under stik ...............................................................  1 59.18
Flamingostrimler ....................................................................  1 28.01, 34.07
Flensborgsten .........................................................................  1 47, 47.01
Flensborgsten, blank mur .......................................................  1 116
Flensborgsten, fugning ...........................................................  2 Hoved
Flere farver gulve ...................................................................  9 50
Flisearbejde ............................................................................  10 Hoved
Flisearbejde uden arbejdsmænd .............................................  10 2
Flisemaskine ...........................................................................  9 74
Flise- og klinkegulve ..............................................................  9 Hoved
Fliser på beton ........................................................................  10 3
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Fliser på facader .....................................................................  10 9.01
Fliser på flamingo, kork og træbeton .....................................  10 3.01
Fliser på gamle vægge  ...........................................................  10 4
Fliser, opsætning  ...................................................................  10 9
Fliseantal pr. m2 ......................................................................  10 11
Flisehulkehl ............................................................................  10 64
Flisemaskine ...........................................................................  9 141
Flisemaskine ...........................................................................  10 22
Fliserække, enkelt...................................................................  10 24
Fliserække, dobbelt ................................................................  10 25
Fliseskillerum .........................................................................  10 62-79
Fliseskillerum, opstilling af ....................................................  10 62
Flunker, forskælling ...............................................................  3 14, 15
Forbandter ..............................................................................  1 118
Forbandt, 2 løbere og 1 kop ...................................................  1 118.07, 118.08
Forankringsstropper  ..............................................................  1 77
Forkantskinner, faststøbning af  .............................................  9 137
Formsten, indmuring af ..........................................................  1 108
Forskælling og afdækning, grater og rygning  .......................  3 11
Forskælling om skorsten, gavle, kam, flunker  ......................  3 15
Forskælling på fladt tag ..........................................................  3 14
Forskælling på vinkeltag ........................................................  3 15
Forsætning i sokkel  ...............................................................  1 36.04
Fortanding, afsætning og indmuring i  ...................................  1 85
Fritliggende løb, gene ved  .....................................................  6 118
Fugearbejde ............................................................................  2 Hoved
Fugearbejde, opmåling af .......................................................  2 Hoved
Fugning af kopforbandt  .........................................................  2 37
Fugning af rundt murværk .....................................................  2 38
Fugning af rød mur  ................................................................  2 39
Fugning af murede bånd, gesimser ........................................  2 10-15
Fugning af specialsten, blokke og klinker ..............................  2 42-47
Fugning, begrænsninger .........................................................  2 16-18
Fugning, gener ved tagrende, udhængsspær ..........................  2 59-61
Fugning, gesimser ..................................................................  2 10
Fugning, mørtelarter til  .........................................................  2 32-35
Fugning med farve .................................................................  2 36
Fugning med Secomastic el. lign. ..........................................  2 57
Fugning og rensning af natursten ...........................................  4 16, 17
Fugning om karme, blank mur ...............................................  2 19
Fugning om karme, beton eller natursten ...............................  2 20
Fugning over hånden ..............................................................  2 40
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Fugning over zinkindskud ......................................................  2 58
Fugning tilbageliggende .........................................................  2 5-8
Fugning under murerarbejdet .................................................  2 9
Fugning under murerarbejdet .................................................  2 41
Fuger i Romadæk, ståltegl el. lign..........................................  6 139
Fuger i prefabrikerede lofter  .................................................  6 140
Fuglegitter/fugleklods ............................................................  3 24

G
Gadedøre, arbejde ved  ...........................................................  10 45
Gamle sten  .............................................................................  1 47.02
Gamle vægge, fliser på  ..........................................................  10 4
Garager, villaer og lign.  .........................................................  1 43
Garager, villaer og lign.  .........................................................  11 5
Gasbetonblokke ......................................................................  1 15-20
Gasbetonpladevægge ..............................................................  5 Hoved
Gasmålerrammer ....................................................................  6 195
Gavle, forskælling ..................................................................  3 14
Gavlspær, udmuring mellem lægter på ..................................  3 16
Gelænderhul i blank mur ........................................................  2 53
Gelænderhul i udv. puds .........................................................  6 40-42
Gelænderhuller i fugning .......................................................  2 53
Gene af badekar ......................................................................  10 40
Gene af håndvask ...................................................................  10 35 
Gene af håndvaskeknægte ......................................................  10 36
Gene af køkkenbord ...............................................................  10 41
Gene af rendejern ...................................................................  3 9
Gene af standurinaler .............................................................  10 38
Gene af vægurinaler ...............................................................  10 39
Gene af wc-kummer ...............................................................  10 39
Gene og tilhugning om rør, flise- og klinkegulve ..................  9 58, 59
Gene og tilhugning om rør, isoleringsplader  .........................  9 97, 98, 104, 105
Gene og tilhugning om rør, murstensgulve  ...........................  9 28, 29
Gene og tilhugning om rør, stiftmosaik  .................................  9 88, 89
Gene og udskæring for bolte, rør, bord,

vinduesplade, afbrydere el. lign. .........................................  10 23
Gene ved flytning fra blok til blok .........................................  1 Hoved
Gene ved rør ...........................................................................  10 70
Gene ved rør, dåser og lign., hvidtning ..................................  7 20
Gene ved rør, isoleringsplader ................................................  5 70, 71
Gene ved rør, rabitzarbejde ....................................................  6 241-243
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Gene ved rør, puds ..................................................................  6 126
Gene ved rør og rensning af rør  ............................................  10 31
Gene ved tagbrønde ................................................................  1 36.13
Gene ved arbejde i gadedøre m. m.  .......................................  10 45
Genmuring ..............................................................................  1 48
Gennemgange, afsætning og lukning .....................................  1 39
Geringshugninger ...................................................................  1 129.01
Gesimser .................................................................................  1 101
Gesimser, puds på ...................................................................  6 23-25
Glasbygningssten ...................................................................  1 158-164
Glastagsten, under oplægningen ............................................  3 17, 18
Glastagsten, efter oplægningen ..............................................  3 20
Glitpuds. .................................................................................  6 87-92.02
Glitpuds, runde eller firkantede aftrækshuller ........................  6 122.01
Glitpudsning dragerunderside ................................................  6 89.02
Granitpuds ..............................................................................  6 14
Granitsokkel ...........................................................................  1 110
Grater at afhugge indv. ...........................................................  6 141
Grater at afhugge udv.  ...........................................................  6 58
Grater, afdækning og forskælling ...........................................  3 11.03-11.05
Grus i fugemørtel ...................................................................  2 32
Gulvflader med fald, flise- og klinkegulve .............................  9 65
Gulvflader med fald, isoleringsplader ....................................  9 101
Gulvflader med fald, murstensgulve ......................................  9 34
Gulvflader med fald, naturstensgulve.....................................  9 83
Gulvflader med fald, stiftmosaik ............................................  9 94

 
H
Hanebånd, puds over ..............................................................  6 132
Hasleklinker på trappetrin ......................................................  9 125
Hasleklinker på stødtrin .........................................................  9 126
Hasleklinker, hugning af ........................................................  9 127-129
Henlægning af bort  ................................................................  9 49
Henlægning af isoleringsplader ..............................................  9 95, 102
Henlægning af særligt mønster ..............................................  9 50
Henlægning af vinduesplader på bæringer .............................  6 209.02
Henlægning diagonalt ............................................................  9 36
Henlægning, gulvfliser ...........................................................  9 42-50
Henlægning med fald (mursten) .............................................  9 34
Henlægning med fald (fliser - klinker) ...................................  9 65
Henlægning med flere farver ..................................................  9 50
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Henlægning, murstensgulve ...................................................  9 22-26
Henlægning af naturstensfliser ...............................................  9 76-84
Henlægning, stiftmosaik.........................................................  9 85
Henlægning, tagsten, lodret  ...................................................  3 13
Henlægning, tagsten, vandret .................................................  3 12
Henmuringspris ......................................................................  1 Hoved
Hicobjælker og lign., huller efter ...........................................  6 138
Hjørnejern...............................................................................  1 98
Hjørnejern...............................................................................  6 158-162
Hjørner i pladevægge .............................................................  5 10
Hjørneliste el. hulkehl ............................................................  10 29
Hovedhjørner, afsætning af ....................................................  1 36.11
Hovedhjørner, afsætning af halve ..........................................  1 36.12
Hugning af fliser .....................................................................  10 18-21
Hugning af fliseskillerum .......................................................  10 65-66
Hugning af kilesten  ...............................................................  1 61
Hugning af sten ......................................................................  1 93
Hugning af sten, uregelmæssig murtykkelse .........................  1 13
Hugning af tagsten .................................................................  3 6-10
Hugning, faste bindere ...........................................................  1 32.01
Hugning for jernflanger ..........................................................  1 67.09, 67.10
Hugning for rendejern ............................................................  3 9
Hugning langs tag...................................................................  1 35.03-35.06
Hugning, hul i tagsten ............................................................  3 4
Hugning, sokkelfliser m. hulkehl ...........................................  9 72, 74
Hugninger, flise- og klinkegulve ............................................  9 60, 61, 72, 74
Hugninger, isoleringsplader ...................................................  9 99, 100
Hugninger, murstensgulve ......................................................  9 28-31.01
Hulkehl, afretningslag ............................................................  9 12
Hulkehl, flise- og klinkegulve ................................................  9 68-70
Hulkehl eller hjørnelister ........................................................  10 29
Hulkehl, lodret eller vandret...................................................  10 64
Hulkehl, med concrete hardner ..............................................  9 17
Hulkehl, stiftmosaik ...............................................................  9 86
Huller, afsætning og afmærkning ...........................................  1 76
Huller i blindkarme ................................................................  5 15
Huller for ankre ......................................................................  1 76.09, 76.10
Huller, hugning i vægge .........................................................  6 177-179
Huller i pladevægge  ..............................................................  5 21-23
Huller, rensedøre i skorstensrør ..............................................  1 40.07
Huller, rørgennemføring .........................................................  1 76.08
Huller, tilstøbning i dæk .........................................................  6 168-170
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Hulmur  ..................................................................................  1 32
Hulmur, hulrum ¾ sten ...........................................................  1 32.01
Hulmur ¾ sten til en af murene ..............................................  1 32.02
Hulrumsfyld, batts ..................................................................  1 34-34.05
Hulrumsfyld, Lecaklinker ......................................................  1 33
Hvidtning og farvning ............................................................  7 Hoved
Hvidtning af brystninger og false alene .................................  7 14
Hvidtning af lofter alene ........................................................  7 15
Hvidtning af små rum .............................................................  7 16-18
Hvidtning af høje rum ............................................................  7 19
Hvælvinger og kapper ............................................................  1 166
Høj bebyggelse, tillæg ved .....................................................  11 6
Højdetillæg, fliser  ..................................................................  10 9.04-10
Højdetillæg, ½ stens skillerum i betonhuse............................  1 52.07, 52.08
Højdetillæg, hvidtning ............................................................  7 19
Højdetillæg, pudsearbejde ......................................................  6 111, 112
Højdetillæg, rabitzarbejde ......................................................  6 239, 240
Hængeankre ............................................................................  4 5
Håndvaskebæringer og bøjler.................................................  6 193-197
Håndvaskebæringer og bøjler, udhugning for ........................  10 33
Håndvaskebæringer og bøjler, opsætning af ..........................  10 34
Håndvaske, gene af ................................................................  10 35
Håndvaskeknægte, gene af .....................................................  10 36

I
Indadgående hjørner ...............................................................  6 93
Indfatninger, murede ..............................................................  1 107-107.02
Indhugning af jernender .........................................................  5 17-19
Indhugning af sæbeskål ..........................................................  10 61
Indkapsling af jernbjælkeender ..............................................  1 68
Indmuring af ankre .................................................................  1 69-69.06
Indmuring af badekar .............................................................  10 53-55
Imuring, eldåser ......................................................................  1 99.01-99.04
Imuring, elskab .......................................................................  1 99.05-99.07
Imuring, ventilklodser ............................................................  1 34.06
Indstikning ved trappetrin ......................................................  6 119
Indstikning ved fuger .............................................................  2 28
Indsætning af jernvinduer under opmuring  ...........................  1 96-96.07
Indsætning af jernvinduer efter opmuring ..............................  1 97-97.15
Indsætning af sæbeskål...........................................................  10 60
Indadgående hjørner, indv. puds .............................................  6 93
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Isolering, false ........................................................................  1 34.07
Isolering, vandret ....................................................................  1 49-49.05
Isoleringsplader  .....................................................................  9   95-106
Isoleringsplader, beklædning med ..........................................  5 Hoved
Isoleringsplader, delte partier .................................................  5 64-66
Isoleringsplader, 2 lag ............................................................  5 62
lsoleringsplader, gene for rør ..................................................  5 70, 71
Isoleringsplader, små partier ..................................................  5 64-66
Isoleringsplader, tykkere end 5 cm .........................................  5 61

J
Jernbjælker, cementering af ...................................................  1 70
Jernbjælker over åbninger ......................................................  1 66
Jernbjælker over åbninger, sammenboltning ..........................  1 66.03
Jernindlæg ..............................................................................  10 76, 77
Jernindlæg i pladeskillerum ...................................................  5 16-19
Jernindlæg i rabitzarbejde ......................................................  6 229-231
Jern, lodrette U og I i pladeskillerum .....................................  5 35-37
Jernvinduer efter opmuring ....................................................  1 97
Jernvinduer under opmuring ..................................................  1 96

K
Kalksandsten ..........................................................................  1 47.07, 47.08
Kam, forskælling ....................................................................  3 14, 15
Kantskifte, blank mur .............................................................  1 104
Kantskifte, som afdækning .....................................................  1 104.01
Kantskifte ved gavle ...............................................................  1 104
Karme af beton .......................................................................  2 26
Karme af metal eller jern, b ≤ 50 mm ....................................  2 23
Karme af valset stål ................................................................  2 25
Karme af vinkeljern, b ≤ 65 mm .......................................... .  2 24
Kilesen, hugning og slibning  .................................................  1 61-61.02
Kitning  ...................................................................................  1 49.06-49.13
Klinkebetonblokke  ................................................................  1 21-26
Klinkebeton, pladevægge .......................................................  5 4
Klinker, blank mur .................................................................  1 128.03-04, 129
Klinkegulve ............................................................................  9 35-75
Klinkepuder ............................................................................  1 54-54.04
Kloakmuring...........................................................................  1 165
Knastankre ..............................................................................  4 6
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Knaster under 5 cm ................................................................  1 13.03
Knud Hansens forbandt ..........................................................  1 118.03, 118.04
Knækkede kopper ...................................................................  1 119
Kobbertråd over ankre  ...........................................................  4 8
Kochs forband ........................................................................  1 118.01, 118.02
Kork, beklædning med ...........................................................  5 54-71
Kvaderfuger ............................................................................  1 103
Kvalitet  ...................................................................................  11 1
Kældernedgang ......................................................................  1 36.05
Køkkenbord, gene af ..............................................................  10 41

L
Lecabetonblokke ....................................................................  1 21-26
Lecaklinker i hulmur ..............................................................  1 33-33.04
Lecamursten ...........................................................................  1 47.03-47.05
Letbetonoverliggere ...............................................................  1 64
Lige hugning, isoleringsplader ...............................................  9 99
Lige hugning, stiftmosaik .......................................................  9 90
Lige hugning, murstensgulve .................................................  9 30
Lige skæring ...........................................................................  9 99, 106
Lille stenforbrug .....................................................................  1 43
Lodret skifte henlagt i mørtel .................................................  3 13
Lodsteder ................................................................................  1 37
Lodsteder på lange flugter ......................................................  1 37.06
Lodsteder, fliser ......................................................................  10 16, 17
Lodsteder, fliseskillerum ........................................................  10 63
Lodsteder, tagetage .................................................................  1 35.01, 35.02
Loftsankre...............................................................................  4 5
Loftpuds, alene .......................................................................  6 98
Lukning, bomhuller ................................................................  6 142
Lyskasser ................................................................................  6 32
Lyskilder .................................................................................  11 3
Lægter over isolation ..............................................................  1 34.05
Løse dorne ..............................................................................  4 9

M
Mangelhulsten ........................................................................  1 47.06
Maskinsten, tillæg for .............................................................  1 59.15
Maskinsten tillægges huggepriserne 20% ..............................  1 92.04
Mertykkelse af underlag, flise- og klinkegulve ......................  9 38
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Mertykkelse af underlag, isoleringsplader .............................  9  96, 103
Mertykkelse af underlag, murstensgulve ...............................  9 22
Mertykkelse af underlag, naturstensgulve ..............................  9 76
Molersten ................................................................................  1 47.09
Molersten i pladevægge (S,P.)  ...............................................  5 6
Murede bånd ...........................................................................  1 102
Murerarbejde i tagetag ...........................................................  1 35.01-35.09
Mur i felter, betonhus .............................................................  1 52
Mur i felter, brystninger .........................................................  1 52.03
Murstensgulve ........................................................................  9 22-34
Murværk af alm. sten .............................................................  1 1-12
Murværk af blokke .................................................................  1 15-27
Murværk i cementmørtel ........................................................  1 Hoved
Mønstermur  ...........................................................................  1 124
Mørtel lagt i ”pølser”..............................................................  1 28
Mørtel til fugning ...................................................................  2 32-35
Mørtel til indv. puds ...............................................................  6 60-63
Mørtel til opmuring ................................................................  1 Hoved
Mørtel til udv. puds ................................................................  6 13
Måtterammer ..........................................................................  6 207

N
Naturstensbeklædning ............................................................  4 1-18
Naturstenstrin at henlægge .....................................................  9 132
Naturstensgulve ......................................................................  9 76-83
Naturstenssokkel  ...................................................................  9 84
Nedføring af anlæg .................................................................  1 36.04
Nedstyrtningsskakter ..............................................................  1 82
Net............ ..............................................................................  6 144-157
Net i afretningslag ..................................................................  9 7
Net i aftæksrør  .......................................................................  6 123
Nicher, muring af ...................................................................  1 73
Nicher, pudsning af ................................................................  6 103, 104
Noter i afretningslag ...............................................................  9 8
Noter i udv. puds ....................................................................  6 33, 38

O
Omregning af blokmursten.....................................................  1 43.06
Oplægning af betonoverliggere ..............................................  1 63
Oplægning af jernbjælker .......................................................  1 66
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Oplægning af letbetonoverliggere ..........................................  1 64
Oplægning af ståltegloverliggere ...........................................  1 65
Opmåling ................................................................................  11 2
Opmåling af blank mur ..........................................................  1 111
Opmåling af efterpuds ............................................................  6 163-215
Opmåling af flisearbejde ........................................................  10 Hoved
Opmåling af fugearbejde ........................................................  2 Hoved
Opmåling af gesims ................................................................  1 101
Opmåling af hvidtning og farvning ........................................  7 Hoved
Opmåling af isoleringsplader .................................................  5 54-71
Opmåling af murværk ............................................................  1 Hoved
Opmåling af pladevægge ........................................................  5 Hoved
Opmåling af puds indv. ..........................................................  6 60-142
Opmåling af puds udv. ...........................................................  6 1-59
Opmåling af skorstenspiber ....................................................  1 37.08
Opmåling af skorstensrør .......................................................  1 40
Opmåling af tagarbejde ..........................................................  3 Hoved
Opmuring i cementmørtel ......................................................  1 Hoved
Opmuring i hydraulisk kalk og sand ......................................  1 Hoved
Opstilling af standurinal .........................................................  10 37
Opsætning af enkelte fliser .....................................................  10 50
Opsætning fliser på beton .......................................................  10 3
Opsætning af håndvaskebøjler ...............................................  10 34
Opsætning, hulkehl.................................................................  9 68
Opsætning, natursten ..............................................................  4 1
Opsætning, naturstenssokkel ..................................................  9 84
Opsætning, sokkelfliser ..........................................................  9 64, 66-70
Opsætning, stol .......................................................................  4 15
Opsætning, tilpassere  ............................................................  4 18
Ottekantede fliser....................................................................  9 46
Overhåndsarbejde, blank mur ................................................  1 111.01
Overhåndsarbejde, fugning ....................................................  2 40
Overhåndsarbejde, fugning om karme ...................................  2 30
Overlukning af hulmur  ..........................................................  1 32.05
Overlukning, åbninger ............................................................  1 59-67
Overlukning, armering  i fugerne ...........................................  1 63.10
Overlukning  med cementmørtel ............................................  1 63.09
Overlukning uden stik ............................................................  1 62
Ovnbærere ..............................................................................  6 188
Ovnholdere  ............................................................................  6 189
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P 
Palæpuds.................................................................................  6 6
Pilastre  ...................................................................................  1 105
Pilastre, natursten ...................................................................  4 2
Pladevægge.............................................................................  5 Hoved
Pladevægge, alm. mursten på kant .........................................  5 7
Pladevægge, batts og måtter i dobbelte ..................................  5 29-32
Pladevægge, begrænsninger ...................................................  5 8,9
Pladevægge, cementplader .....................................................  5 3
Pladevægge, dobbelte .............................................................  5 27
Pladevægge, gasbeton, siporex el. lign. .................................  5 5
Pladevægge, gene af rør ved ..................................................  5 33, 34
Pladevægge, klinkebeton (Leca) ............................................  5 4
Pladevægge, moler (S.P. plader) ............................................  5 6
Pladevægge over hanebjælkelag ............................................  5 24
Pladevægge, små rum og skabe..............................................  5 26
Pladevægge, sømfaste, slaggebeton .......................................  5 2
Polystyrol, beklædning med ...................................................  5 Hoved
Polystyrol, false ......................................................................  1 34.07
Polystyrol, lodret ....................................................................  1 34.08
Porebeton ................................................................................  5.C Hoved
Priskurantens ikrafttræden......................................................  11 6
Pudsearbejde, indv.  ................................................................  6 60-142
Pudsearbejde, udv.  .................................................................  6 1-59
Puds, ekstra tykkelse indv.  ....................................................  6 94
Puds, ekstra tykkelse udv. ......................................................  6 43
Puds, gener indv. ....................................................................  6 126
Puds, gener udv.  ....................................................................  6 53-55
Puds, højdetillæg ....................................................................  6 111, 112
Puds, tilpudsning om rør og dåser ..........................................  6 127
Puds, trimpel...........................................................................  6 133
Puds af søjler ..........................................................................  6 86
Puds i riller og nicher .............................................................  6 103, 104
Puds i små rum .......................................................................  6 108-110
Puds om aftræksrør.................................................................  6 121, 122
Puds over hanebånd ................................................................  6 132
Puds på beton  ........................................................................  6 77, 78
Puds på beton udv. ..................................................................  6 17
Puds på brædder .....................................................................  6 69-76
Puds på dragere  .....................................................................  6 84, 85
Puds på facader, små partier ...................................................  6 47-49
Puds på false eller brystninger alene  .....................................  6 99
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Puds på flamingo ....................................................................  6 77, 78
Puds på gammel mur, indv. ....................................................  6 95
Puds på gammel mur udv. ......................................................  6 44
Puds på gasbeton el. lign. .......................................................  6 77.78
Puds på hulstensdæk...............................................................  6 77, 78
Puds på klinkebeton (Leca) ....................................................  6 77, 78
Puds på lofter alene ................................................................  6 98
Puds på lofter, udv. .................................................................  6 15
Puds på runde flader indv.  .....................................................  6 96
Puds på runde flader udv. .......................................................  6 45
Puds på skråtliggende flader  ..................................................  6 105-107
Puds på trapper .......................................................................  9 107-113
Puds på vægge alene ..............................................................  6 100
Pudslag på gulve.....................................................................  9 1-21
Påmuring af skillerum ............................................................  6 134-136

R 
Rabitzarbejde ..........................................................................  6 216-243
Rabitzarbejde, begrænsninger ................................................  6 233
Rabitzarbejde, blindkarme .....................................................  6 232
Rabitzarbejde, gener ved ........................................................  6 242
Rabitzarbejde, hjørner ............................................................  6 222, 223
Rabitzarbejde, høje rum .........................................................  6 239, 240
Rabitzarbejde, jern i ...............................................................  6 229-231
Rabitzarbejde, skråtliggende flader ........................................  6 234-236
Rabitzarbejde, små rum ..........................................................  6 237, 238
Rabitzarbejde, tynde skillerum ...............................................  6 228
Rabitzarbejde, ventilationskanaler .........................................  6 220.01
Rabitzarbejde ved pladevægge ...............................................  6 25
Rendesten ...............................................................................  9 56,57
Rensedør .................................................................................  1 40.06, 40.07
Rensning, gesimser m. m.  .....................................................  2 13
Rensning, kanter, afskæring, underlag ...................................  9 41
Rensning og begrænsninger, flise- og klinkegulve ................  9 54
Rensning og fugning, natursten ..............................................  4 16
Rensning og gene af rør .........................................................  10 31
Rensning og udgydsning ........................................................  9 51-53
Reparation af lofter og vægge ................................................  6 163-167
Reposer, afretning m. m.  .......................................................  9 21
Retholter i åbninger ................................................................  6 137
Riflede sten .............................................................................  1 118.07
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Riller i mur .............................................................................  1 73
Riller til tag.............................................................................  1 35.07
Riller til trapper ......................................................................  1 75
Robbedalegrus, puds med ......................................................  6 12
Runde aftrækshuller, glitpuds  ................................................  6 122
Runde hjørner, puds indv. .......................................................  6 97
Runde hjørner, puds udv. ........................................................  6 46
Rundningsfliser.......................................................................  1 132
Rundt murværk .......................................................................  1 58
Rygning, afdækning og forskælling .......................................  3 11
Rygning, tørt med bånd ..........................................................  3 11.06
Røgkanaler .............................................................................  1 40.16
Rørbærere og rørholdere ........................................................  6 187
Rørender i puds ......................................................................  6 130
Rør (se under gene)
Rør, tilmuring om ...................................................................  6 174-176

S 
Sammenboltning, jern ............................................................  1 66.03
Sammenmuring (blokke og alm. mur) ...................................  1 30
Secomastic i udvidelsesfuger .................................................  4 17
Sekskantede fliser ...................................................................  9 46
Sildebensmønster  ..................................................................  9 45
Sintrede fliser, hugning af ......................................................  10 20, 21
Siporexblokke.........................................................................  1 15-20
Skårede sten............................................................................  2 52
Skalmur ..................................................................................  1 14
Skarnkasseboxdøre .................................................................  6 199, 200
Skarnkassestativ .....................................................................  6 198
Skifersålbænke .......................................................................  1 153
Skifter i anden farve ...............................................................  1 126
Skillerum, påmuring på ..........................................................  6 134-136
Skillerumselementer ...............................................................  5 38-53
Skiver  ...................................................................................  1 59.09
Skorsten, forskælling ..............................................................  3 14, 15
Skorstenspiber ........................................................................  1 41
Skorstenspiber, ½ stens sider .................................................  1 41.04
Skorstenspiber, afdækning på  ................................................  1 42
Skorstenspiber, indmuring ......................................................  1 41.11
Skorstenspiber, rygbøjle i .......................................................  1 41.10
Skorstenspiber, stigetrin i .......................................................  1 41.08, 41.09

Afsnit 12                                         Sagsregister Afsnit Post



2019 233

Skorstensrør  ...........................................................................  1 40
Skorstenrør, berapning af .......................................................  1 40.01, 40.02
Skorstenrør, foring i ...............................................................  1 40.03-40.05
Skorstenrør, hul for rensedør ..................................................  1 40.07
Skorstenrør, isolering af .........................................................  1 40.09-10.12
Skorstenrør, rensedør ..............................................................  1 40.06
Skråhuggede skifter ................................................................  1 95
Skråhugning ...........................................................................  1 35.03-35.06
Skråhugning, flise og klinkegulve ..........................................  9 61
Skråhugning, isoleringsplader ................................................  9 100
Skråhugning, murstensgulve ..................................................  9 31
Skråhugning, stiftmosaik ........................................................  9 91
Skrå skæring ...........................................................................  9 100, 106
Skråtliggende flader, puds ......................................................  6 105-107
Skråtliggende flader, rabitz .....................................................  5 234-236
Skuring, tagsten ......................................................................  3 8
Skæremaskine.........................................................................  9 141
Skæremaskine.........................................................................  10 22
Skæring...................................................................................  9 99, 100, 106
Skæring af Betocel og cellebeton ...........................................  1 31.16
Skæring af gasbeton og spirotex ............................................  1 31
Skæring af klinkebetonblokke (Leca) ....................................  1 31
Skæring, isoleringsplader .......................................................  5 67, 68
Skæring, skråning og smig  ....................................................  1 31.15
Slaggebetonskillerum .............................................................  5 2
Slutblik eller stabler ...............................................................  10 71
Smigmur  ................................................................................  l 92
Små akkorder..........................................................................  11 5
Små akkorder, mur .................................................................  1 43
Små gulve, afretningslag ........................................................  9 18, 19
Små gulve, flise- og klinkegulve ............................................  9 62, 63
Små gulve, murstensgulve......................................................  9 32, 33
Små gulve, naturstensgulve ....................................................  9 81, 82
Små gulve, stiftmosaik ...........................................................  9 92, 93
Små rum, sokkelfliser .............................................................  9 73
Små rum, fliser  ......................................................................  10 42
Små rum, pudsearbejde ..........................................................  6 108-110
Små rum, rabitzarbejde ..........................................................  5 237, 238
Snowcem el. lign. udv.  ..........................................................  7 3,4
Sokkelflise, opsætning af........................................................  9 131
Sokkel med natursten langs trin .............................................  9 134
Sokkelfliser .............................................................................  9 64, 66-73
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Sokkelflise med hulkehl .........................................................  9 69, 70
Sokkel, muret .........................................................................  1 100
Sokkel, puds ...........................................................................  6 26-32
Sortering af fliser ....................................................................  10 48, 49
Sortering af skillerumssten .....................................................  10 78
Sortering af mursten ...............................................................  1 111
Sortering af tagsten.................................................................  3 Hoved
Spaltfliser ................................................................................  9 47
Specialværktøj ........................................................................  11 2
Spildmørtel, rensning for........................................................  11 1
Spor   ...................................................................................  1 74
Stabler eller slutblik ...............................................................  10 71
Standerskifter  ........................................................................  1 128
Standurinal, gene af ................................................................  10 38
Standurinal, opstilling af ........................................................  10 37
Stenmelpuds ...........................................................................  6 10
Stiftmosaik, gulve...................................................................  9 85-94
Stiftmosaik på vægge .............................................................  10 80-87
Stigestillads, udv. puds  ..........................................................  6 56
Stigestillads, udv. hvidtnin .....................................................  7 7
Stigetrin i skorstenspibe .........................................................  1 41.08-41.11
Stik, bue ..................................................................................  1 60
Stik, bue, tilhugning mod .......................................................  1 60.02-60.11
Stik, lige  ................................................................................  1 59
Stik, lige, bjælkehoveder ........................................................  1 59.17
Stik, lige, fladskifte under ......................................................  1 59.18
Stik, lige, hugning i overkant .................................................  1 59.10-59.12
Stik, lige, hugning i underkant ...............................................  1 59.13
Stik, lige, stødfuger vandret ...................................................  1 59.16
Stilladsankre ...........................................................................  4 7
Stilladsarbejde ........................................................................  11 4
Strittere  ...................................................................................  1 77
Stol  ...................................................................................  4 15
Store fuger ..............................................................................  9 48
Strækmetal el. Trussit .............................................................  6 226, 227
Studsfuger, ophugning ............................................................  2 Hoved
Studsfuger  for ventilation ......................................................  1 34.04
Stænkpuds ..............................................................................  6 8,9
Støberiller ...............................................................................  1 74
Støbte skillerum......................................................................  10 88-100
Stødtrin  med hasleklinker......................................................  9 126
Stødtrin med natursten  ..........................................................  9 133
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Stødtrin, pudsning af ..............................................................  9 130
Større udsparinger ..................................................................  9 41
Stålkarme ................................................................................  2 25
Ståltegloverliggere .................................................................  1 65
Ståltegloverliggere, blank mur ...............................................  1 65.07
Ståltrådsbindere, lagt med fald ...............................................  1 32.09
Svumning af underlag ............................................................  9 6
Svumning, indv. ......................................................................  6 83
Svumning, udv.  ......................................................................  6 22
Svumning af skråtliggende flader ...........................................  6 105-107
Svumning  på vægge alene .....................................................  6 100
Symmetrisk inddeling ............................................................  9 37
Symmetrisk inddeling, fliser ..................................................  10 26
Syning af net...........................................................................  6 153
Synlig hugning af tagsten .......................................................  3 6
Syre ikke  anvendt ..................................................................  2 31
Sæbeskål, indsætning .............................................................  10 60
Sæbeskål, indhugning af ........................................................  10 61
Særforbandter .........................................................................  9 35
Særlige mønstre ......................................................................  9 50
Særlig inddeling .....................................................................  9 71
Søjlefodsplader .......................................................................  1 72
Søjler   ...................................................................................  4 2.01
Søjler, udmuring .....................................................................  1 71
Søjle- og dragerkonstruktioner, hvidtning ..............................  7 12, 13
Sømfaste sten og sømklodser  ................................................  1 99
Sømning af net .......................................................................  6 144-147, 151
Sømning, tagsten ....................................................................  3 5
Sålbænke, muret .....................................................................  1 132-137
Sålbænke, afsætning for .........................................................  1 109
Sålbænke, færdigstøbte, oplægning .......................................  1 155
Sålbænke, hugning af skifter under ........................................  1 147
Sålbænke, påmuring bag ........................................................  1 145
Sålbænke, skifter, opdal el. ling. ............................................  1 153
Sålbænke, støbt på stedet .......................................................  1 154
Sålbænke, tilhugning og tilmuring om ...................................  1 150
Sålbænke, udhugning for........................................................  1 149

T 
Tagarbejde ..............................................................................  3 Hoved
Tagarbejde, understrygning ....................................................  3 3
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Tagarbejde, henlægning .........................................................  3 1
Tagarbejde, oplægning ...........................................................  3  1
Tagarbejde, uden undertag .....................................................  3 2
Tagrende, gene .......................................................................  2 59
Tagbrønde, gene .....................................................................  1 36.13
Tagsten, henlægning i mørtel .................................................  3 12, 13
Tb-render ................................................................................  1 65.08-65.11
Teglblokke ..............................................................................  1 29
Terracolpuds ...........................................................................  6 11
Terrakottavæv, rabitz ..............................................................  6 224, 225
Tilbageliggende fuger .............................................................  2 5-8
Tildannelse, hulkehl ...............................................................  9 86
Tildannelse og beklædning, dørtrin ........................................  9 87
Tilholderankre ........................................................................  4 4
Tilhugning om faldrør ............................................................  3 10
Tilhugning om rør osv. ...........................................................  9 28, 29
Tilhugning om rør osv. ...........................................................  9 58, 59
Tilhugning om rør osv.  ..........................................................  9 88, 89
Tilhugning om rør osv. ...........................................................  9 97, 98, 104, 105
Tilhugning, runde gavle .........................................................  1 35.09
Tilmuring foran rem og trimpel ..............................................  1 Hoved
Tilmuring mod beton el. lign. .................................................  1 50
Tilmuring om rør ....................................................................  6 171-176
Tilpassere ................................................................................  4 18
Tilpudsning mod gulv, fliser el. lign. ......................................  6 181-183
Trapper  ...................................................................................  9 107-141
Trapper, arbejde i  ...................................................................  10 43
Trapper, fejning, rensning, vandning og svumning med 
cementmørtel eller Betoflex ...................................................  9 107
Trapper, kun 1 i huse over 2 etager ........................................  6 116
Trapper, pudsning af ...............................................................  6 113-116
Trappetrin af mursten, hugning lige .......................................  9 123
Trappetrin af mursten på kant ................................................  9 120
Trappetrin af mursten, hugning skrå ......................................  9 124
Trappetrin af mursten på fladen ..............................................  9 121
Trappetrin, glitning af .............................................................  9 110
Trappetrin, henlægning af ......................................................  9 115
Trappetrin, henlægning af på støbte løb eller bjælker ............  9 116
Trappetrin henlægning af hasleklinker ...................................  9 125
Trappetrin med natursten ........................................................  9 132
Trappetrin, opsnøring af  ........................................................  9 140
Trappetrin på runde løb ..........................................................  9 119
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Trappetrin pudsning af ...........................................................  9 108
Trappetrin, pudsning  af med concrete hardner ......................  9 111
Trappetrin, sokkel beton eller natursten .................................  9 134
Trin, enkelte ............................................................................  9 114
Trin, indmuret i skorstenspibe ................................................  1 41.08-41.11
Trussit  ...................................................................................  6 226, 227
Træbeton, hvidtning på ..........................................................  7 10, 11
Træbindingsværk, udmuring af ..............................................  1 167
Tudsten, afmærkning og oplægning efter indhugning ...........  3 20
Tudsten, afmærkning og oplægning under indhugning ..........  3 19

U 
Ubindig murvæg .....................................................................  6 78
Udeladelse af puds .................................................................  6 101
Udfugning eller udslæmning ..................................................  10 8
Udfyldning langs trappevanger ..............................................  6 117
Udfyldning ved skalmur .........................................................  1 14.02
Udgydsning, murstensgulve ...................................................  9 23, 24
Udgydsning og rensning.........................................................  9 51-53
Udgydsning, skifter  ...............................................................  1 44
Udhugning og afmærkning af ankerhulle...............................  4 10-14
Udhugning for enkelte fliser  ..................................................  10 50
Udhugning for håndvaskebøjler .............................................  10 33
Udhængsspær, gene ................................................................  1 79
Udhængsspær, gene ................................................................  2 60,61
Udkastning, bastardmørtel .....................................................  10 7
Udkastning, cementmørtel .....................................................  10 8
Udkastning, indvendig puds ...................................................  6 66-68
Udkastning, udvendig.............................................................  6 3, 4
Udknibninger ..........................................................................  10 74
Udkradsning ...........................................................................  1 46
Udkradsning over 13 mm .......................................................  1 130
Udkragning  ............................................................................  1 87, 35.07-35.09
Udligning på sokkel ...............................................................  1 36.06, 36.07
Udmuring af jernflager ...........................................................  1 67
Udmuring af jernsøjler  ..........................................................  1 71
Udpakning ..............................................................................  9 75
Udpakning af fliser .................................................................  10 46, 47
Udpakning og sortering af fliser .............................................  10 78
Udskæring og gene for bolte, rør, bord, vinduesplader, 
afbrydere og lign.  ..................................................................  10 23
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Udslæmning ...........................................................................  10 12-15
Udslæmning eller udfugning ..................................................  10 68
Udsparing for overligger ........................................................  1 76.07
Udsparing og rensning for hulkehl .........................................  9 40
Udsparinger ............................................................................  9 39-41
Udvendig hvidtning og farvning ............................................  7 1-7
Udvendig puds........................................................................  6 1-59
Udvidelsesfuger ......................................................................  4 17
U-jern dørkarme .....................................................................  6 201-205
Underfalse i kældervinduer ....................................................  6 30
Underlagspiller .......................................................................  1 55-57
Underlagsplader .....................................................................  1 66.04-66.10
Underlag til afretningslag .......................................................  9 5, 6
Underlagstykkelse, flise- og klinkegulve ...............................  9 Hoved
Underlagstykkelse, murstensgulve .........................................  4 Hoved
Undermuring ..........................................................................  1 51
Understrygning .......................................................................  3 3
Understøbning af badekar ......................................................  10 58
Understøtning, ståltegl ...........................................................  1 65.05
Uregelmæssig murtykkelse ....................................................  1 13
Urinal, stand ...........................................................................  10 37
Urinal, væg .............................................................................  10 39
Usynlig hugning af tagsten  ....................................................  3 6.01

V 
Vandfalsfuge ...........................................................................  2 1, 2
Vandning af mur, beton m. m. indv. .......................................  6 65
Vandning af mur, beton m. m. udv. ........................................  6 2
Vanding og fejning .................................................................  9 5
Vanding, opsætningsarealet, fliser ..........................................  10 6
Vandret afslutning af murværk ...............................................  1 95
Vandret isolering ....................................................................  1 49
Vandret skifte henlagt i mørtel ...............................................  3 12
Vandskuring ............................................................................  6 18
Vaskekant, pudsning af ...........................................................  9 113
Vaskekant over hulkehl ..........................................................  9 14
Vaskning af mur, beton m. m. indv. ........................................  6 65
WC-kummer, gene af  ............................................................  10 39
WC-ruder ................................................................................  6 215
Ventilationshul, afsætning af ..................................................  10 59
Ventilationsrør  .......................................................................  1 80
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Ventiler, Stenba m. fl. ............................................................ . 6 211-214
Ventilhuller .............................................................................  1 89
Ventilhuller, med rist ..............................................................  1 90
Ventilhuller, overlukning af ....................................................  1 89.07
Ventilriste ...............................................................................  1 91
Villaer, garager og lign.  .........................................................  1 43
Vinduer i pladevægge  ............................................................  5 20
Vinduesplader .........................................................................  6 209, 210
Vinduespladebæringer ............................................................  6 208
Vinduesplader på bæringer, henlægning ................................  6 209.02
Vinkeltag, forskælling på .......................................................  3 15
Vrangvendte sten  ...................................................................  1 118.06
Vrangvendte sten, fugning......................................................  2 44
Vægurinal, gene af .................................................................  10 39

Z 
Zenithtage på skorstenspiber ..................................................  1 42.07, 42.08
Zinkindskud, tilfugning ..........................................................  3 22
Zinkinskud ved skifersålbænke ..............................................  1 153.04
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