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Faktaark 3

Inspiration til god branchepraksis

Her finder I inspiration til god branchepraksis inden for udvalgte arbejdsopgaver. ’Inspiration 

til god branchepraksis’ beskriver, hvordan I sikkert udfører forskellige arbejdsopgaver, som er 

relevante for jeres branche. 

Arbejdsopgaverne er: 

A. Opmuring, pudsning og filtsning

B. Transport af materialer og færden ved opmuring mv. 

I kan bruge ’Inspiration til god branchepraksis’: 

 •  når I udfører de pågældende arbejdsopgaver

 •  når I bruger det værktøj, I har valgt

 •  når I har den daglige samtale om sikkerhed.

Laminér eventuelt ’Inspiration til god branchepraksis’ for den arbejdsopgave, som I skal i 

gang med eller er i gang med, og uddel den til medarbejderne.

Hvis I allerede har faste arbejdsgange og metoder til at udføre de nævnte arbejdsopgaver, så 

prøv at sammenligne jeres arbejdsgange og metoder med de arbejdsgange, der er beskrevet 

under ’Inspiration til god branchepraksis’. Er der forskelle, og hvor? Måske er der punkter, 

hvor I skal være ekstra opmærksomme, i forhold til hvad I plejer at gøre.
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A. Opmuring, pudsning og filtsning

Når man udfører opmuring og pudsning af facader, skillevægge mv., indebærer det mange 

risici, der kan være årsag til alvorlige ulykker og dødsulykker. I kan hente inspiration i  

denne branchepraksis, når I udfører disse opgaver.

Formålet med denne branchepraksis er:

 • at indarbejde gode vaner og en systematik, så I kan udføre arbejdet sikkert 

 •  at undgå ’hovsasituationer’, hvor medarbejderen hurtigt på arbejdsstedet må finde  

på ugennemtænkte løsninger i forhold til sikkerheden.

Indhold

 • Opstilling, ombygning og nedtagning af stilladser

 • Adgang til stilladser

 • Brug af stilladser ved lav højde

 • Yderligere information.
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Opstilling, ombygning og nedtagning af stilladser

Der sker mange alvorlige ulykker ved opstilling, ombygning og nedtagning af stilladser  

i forbindelse med murerarbejde. Det gælder særligt i forbindelse med arbejde på huse  

i flere etager, hvor der bliver brugt søjlestillads.

Sådan gør I, inden I begynder på at opstille stilladset:

 • I skal tjekke, at I har fabrikantens vejledning til at opstille stilladset.

 • I skal lave en plan for, hvordan stilladset skal opstilles.

 •  Mester og hans medarbejdere skal snakke sammen om, hvordan arbejdet skal 

udføres. 

 •  Mester skal sikre sig, at de medarbejdere, der skal opstille stilladset, har en  

lovpligtig stilladsuddannelse.

 •  I skal være sikre på, at alt tilbehøret til stilladset passer til den type stillads, som  

I skal opstille, og at I sætter stilladset op efter brugsanvisningen fra fabrikanten.

 •  I skal sørge for, at underlaget, som stilladset skal opstilles på, er plant og  

bæredygtigt, bl.a. fordi I skal kunne færdes sikkert under opstillingen.

 •  I skal sørge for, at I kan køre helt frem til stedet, hvor stilladset skal stå, så I ikke  

skal transportere grejet på byggepladsen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal I 

transportere det med egnede tekniske hjælpemidler og ikke bære det.

 •  I skal sørge for, at I har alt det grej, som I bruge til at opstille stilladset, også  

egnet teknisk hjælpemiddel til at hejse stilladsdelene op.

Sådan gør I for at undgå, at personer bliver ramt af stilladsdele:

 •  Brug et egnet teknisk hjælpemiddel til lodret transport af stilladsdele, f.eks. kran, 

minilæsser, stilladsmontagehejs eller en teleskoplæsser. Når I bruger kran, skal  

der være sikring mod afhægtning på hejsekrogen.

 • Fastgør stilladsdelene i hejsestolen, når I bruger stilladsmontagehejs.

 • Fastgør stilladsdelene på gaflerne, når I bruger teleskoplæsser.

 •  Sørg for, at der ikke går personer under eller i nærheden af stilladset, mens  

stilladsdelene transporteres op på stilladset. Afspær omkring stilladset.

 •  Sørg for, at der ikke går personer under eller i nærheden af stilladset, når I opstiller, 

nedtager eller ombygger stilladset. I skal også sikre, at der ikke bliver arbejdet på 

underliggende dæk på stilladset. Afspær omkring stilladset.

Faktaark 3
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Brug elevator, når det er muligt.
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Sådan gør I for at undgå, at personer falder ned fra stilladset: 

 •  Brug som det mindste faldsikringsudstyr i alle situationer, når I opstiller,  

nedtager eller ombygger stilladset. 

 •  Sørg for, at der er en ordentlig adgangsvej, når I opstiller stilladset, uanset  

hvilken metode I bruger til opstillingen. 

 •  Brug en sikker rækkefølge, når I opstiller og nedtager stilladset. Det kan f.eks. være:

   Trallerne (dæk) flyttes maksimalt 1 meter op pr. gang i hele stilladsets længde.

    Inden trallerne flyttes op, monteres der længdebjælker som hånd og knælister i 

henholdsvis 2 meters højde og 1,5 meters højde til næste dækhøjde.  

Det samme kan I gøre i enderne af stilladset med tværbjælker. 

    Herefter lægges der i den ene ende af stilladset en ekstra tralle, hvorefter den  

første tralle løftes op og monteres ved siden af den allerede lagte tralle. 

    Denne proces med at flytte traller op fortsættes, indtil der mindst ligger en tralle 

tilbage, hvorfra I bruger en stilladsstige til at komme op på næste niveau.  

Hele stilladsdækket færdiggøres ved lægge en sidste tralle, så hele stilladshøjden  

er lukket med traller.

    Løbende monteres der også søjler, diagonaler og fastgørelser, mens I står  

bag rækværkerne.

Længdebjælker monteres af 2 personer 2 meter over det tralledæk, de står på.  

De monterer håndliste og knæliste til næste tralledæk, så der vil være sikret mod  

nedstyrtning under flytning af trallerne.  
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Traller flyttes 1 meter op. Først er der lagt en tralle til sikring mod nedstyrtning, og derefter 

lægges den næste tralle næsten på plads, mens man stadig holder i trallen. Brug f.eks. en 

alu eller komposittralle. 
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Sådan gør I for at undgå akut overbelastning: 

 •  Brug tekniske hjælpemidler til al vandret transport af stilladsmaterialer på  

byggepladsen. Brug f.eks. en teleskoplæsser til flytning.

 •  Brug lette traller, og fordel eventuelt arbejdet på flere personer.

 • Overvej, om I kan bruge stilladsdele af let metal i stedet for tungt.

 • Brug aldrig manuel håndhejs (tovhejs) til at hejse stilladsdele op.

 •  Brug trækvogn e.l. til vandret transport af stilladsmateriale oppe på stilladset,  

eller hejs det frem til arbejdsstedet.

 •  Fordel arbejdet på flere personer, når I monterer tunge stilladsdele,  

så belastningen bliver mindre på den enkelte medarbejder. 

 •  Fordel arbejdet på 2 personer, når I monterer og flytter længdebjælker  

til hånd og knælister.  

I murerbranchen bruges der også andre typer stilladser, som f.eks. bukkestilladser,  

rullestilladser, rammestilladser og hydrauliske stilladser. Her gælder det også, at der er en 

række risici for at komme til skade, når I opstiller, nedtager eller ombygger stilladserne.  

Disse risici kan I forebygge med hjælp fra brugsanvisning fra stilladsfabrikanten samt 

vejledninger fra Arbejdstilsynet og Branchearbejdsmiljørådet. 

Adgang til stilladset 

Der sker mange alvorlige ulykker på stiger, der bruges til at komme til og fra stilladser.  

De typiske ulykker sker f.eks., når man træder ud på stigen, og den skrider, eller der er  

fedtet jord under sålerne, så man glider på trinnene. 

Sådan gør I for at undgå ulykker på stiger:

 •  Sørg for, at der er forsvarlige adgangsveje til stilladset, og at de ligger hensigts

mæssigt – uanset højde. Adgangsveje kan være trapper, elevatorer til personer og 

stiger ved lave stilladser.

 •  Sørg for, at der er separate opgangsfelter med trapper, hvis stilladset er højere  

end 5 meter og længere end 10 meter, og hvis det bliver brugt af flere end  

2 personer samtidig. Separate opgangsfelter anbringes uden på stilladset  

eller i forlængelse af det. 

 •  Forsyn trapper på adgangsveje med hånd og knæliste. Reposer på adgangsveje  

skal være forsynet med fuldt rækværk, dvs. hånd, knæ og fodliste.

 •  Opstil stiger efter fabrikantens brugsanvisning, når I bruger stiger som adgangsvej 

– både de stiger, der monteres i stilladssystemet, og transportable anlægsstiger. 

Hældning på stigen vil normalt skulle være 75°, og stigen skal være sikret mod 

væltning og udskridning, f.eks. ved at den fastgøres til anlægsstedet. 

 •  Sørg for, at I kan få fat i stilladset eller i en fast bygningsdel, når I skal fra stigen til 

stilladset. En anden løsning er, at stigen rager mindst 1 meter op over adgangsstedet.

 •  Anbring stiger på fast og stabilt underlag og ikke på blød jord eller opklodset  

med mursten.

 •  Sørg for, at adgangen fra trappe eller stige er uhindret. F.eks. må det ikke ske ind  

over et rækværk. Reposerne i de separate opgangsfelter skal ligge i niveau med 

stilladsdækket.

 •  Hejs/løft værktøj og materialer ind på stilladset. Byrder, der bæres ad stiger  

og trapper, skal være lette og nemme at håndtere. 

Faktaark 3
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Stiger er ikke egnede som  

adgangsveje, især ikke når  

du skal bære materialer og værktøj.

Faktaark 3

Sørg for hensigtsmæssig adgang til stilladset, f.eks.  

med separat opgangsfelt med trappe.
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Brug af stilladser ved lav højde

Der sker mange alvorlige ulykker ved arbejde på stilladser i lav højde. De sker både ved 

bukkestilladser, rullestilladser og lave murerstilladser, hvor der ikke bliver brugt rækværk.  

De typiske ulykker sker f.eks., når stilladset er glat, når der bæres mursten mv., når der 

snubles over materialer eller lignende. Ofte lander skadelidte på genstande, der rager op fra 

underlaget.

Sådan gør I for at undgå ulykker i lav højde:

 • Sæt rækværk op overalt, hvor der kan ske fald på omkring 2 meter og derover.

 •  Sæt også rækværk op ved lavere faldhøjde, hvis arbejdets art, vejret eller andre 

forhold udgør en særlig fare. Det kan f.eks. være nedstyrtning i opstablede  

materialer, udragende armeringsjern, lyskasser, trapper eller kælderskakte. 

 •  Brug eventuelt rækværk i alle højder – en række virksomheder i branchen har  

indført interne regler om dette og forebygget ulykker.

 •  Sørg for andre foranstaltninger, der kan sikre medarbejderne, hvis rækværket  

er midlertidigt fjernet, f.eks. for ophejsning af værktøj eller materialer.  

Foranstaltningerne kan f.eks. være faldsikringsudstyr. Når opgaven er udført – og 

altid inden I forlader arbejdsstedet – skal rækværket sættes op igen.

 •  Sørg for, at den medarbejder, der opstiller stilladset, får udleveret leverandørens 

brugsanvisning – bl.a. for at få leverandørens anvisninger på at lave adgangsvejen 

til stilladsdækkene.

 •  Sørg for, at de medarbejdere, der skal arbejde fra stilladset, får instruktion. Mester 

skal tale med sine medarbejdere om, hvordan stilladset kan bruges sikkert.

Rækværk skal mindst bestå af en håndliste i 1 meters højde, en knæliste i 0,5 meters  

højde og en fodliste, der er mindst 0,15 meter høj. Rækværket kan også bestå af anden 

afskærmning, hvis denne sikrer på samme måde.

Faktaark 3
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Bukkestillads skal være forsynet med rækværk, og stiger fastgjorte.

Faktaark 3
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Yderligere information

Arbejdstilsynets vejledninger:

 •  Opstilling og nedtagning af stilladser:

   www.barba.dk/faggrupper/stilladsarbejde/materialerstilladsarbejde/opstillingog

nedtagningafstilladser/

 •  Standardblade for stilladser:

   www.barba.dk/faggrupper/stilladsarbejde/materialerstilladsarbejde/standardblade

forstilladser/

 •  Faktablad om stilladser til brug for opsætning af facadeplader/lameller og  

efterfølgende pudsning:

   www.barba.dk/faggrupper/murere/materialermurere/faktabladomstilladsertil

brugforopsaetningaffacadepladerlamellerogefterfoelgendepudsning/

 •  Brug af transportable stiger:

   http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/atvejledninger/b/b311brugaftransportable

stiger

 •  Opstilling og brug af stilladser:

  http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/atvejledninger/s/451stilladsopstillerensansvar

Faktaark 3
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B. Transport af materialer og færden  
ved opmuring mv. 

Der sker mange alvorlige ulykker ved transport af materialer og færden til fods i forbindelse 

med opmuringsarbejde mv. De typiske ulykker sker f.eks. ved fald fra lastbil ved manuel 

læsning eller aflæsning af materiel, værktøj og materialer, ved fald eller snublen på sne og 

isbelagte færdselsveje eller ved åbninger i stilladsdæk og uafdækkede åbninger i terræn. 

Sikker transport af materialer og færden starter med en hensigtsmæssig læsning af bilen  

og indretning af byggepladsen. 

Indhold

 • Læsning af lastbil

 • Transportvejen

 • Transport af sten og materialer med kran, truck, hejs, teleskoplæsser m.m.

 • Manuel transport af sten

 • Valg af stenvogn

 • Manuel håndtering af sten

 • Manuel flytning af materialer

 • Indretning af blandeplads

 • Opskovling af mørtel, grus mv.

 • Mørteltransport

 • Inddækning af stillads

 • Indendørs opmuring mv.
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Læsning af lastbil

Læs materiel, værktøj og materialer i pallebure, på bareller, i containere e.l., så I kan læsse  

og aflæsse bilen med et hjælpemiddel. Så undgår I at opholde jer på lastbilens lad. I kan  

f.eks. forsyne virksomhedens lastbil med en kran.

Undgå manuel håndtering – brug tekniske hjælpemidler.

Faktaark 3
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Transportvejen

Byggepladsen skal indrettes, så det er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler til

at transportere materialer, og så der er adgangsveje frem til arbejdsstedet, hvor færdsel til 

fods kan foregå sikkert.

Sådan gør I:

 •  Sørg for, at blande og oplagspladsen ligger tæt på brugsstedet, når transporten af 

mørtel og sten foregår manuelt med mørtelbører og stenvogn. Hvis længere trans

portveje ikke kan undgås, kan I bruge mekanisk drevne hjælpemidler til transporten.

 •  Indret transportvejen, så der ikke er ujævnheder, huller eller stigninger, f.eks. ved 

ramper og hejs, eller snævre pladsforhold, så der er fare for at klemme fingrene. 

 •  Vær opmærksom på at holde færdsels og gangveje jævne, ryddede og grusede  

om vinteren. 

Sørg for gode, plane adgangsveje med lav hældning, når I f.eks.  

transporterer materialer med trillebør.

Faktaark 3
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Transport af sten og materialer med kran, truck,  
hejs, teleskoplæsser m.m.

Sådan gør I:

 •  Undgå tunge manuelle løft. Løft f.eks. sten, tegloverliggere, mørtel og andre  

materialer direkte fra oplagsplads til arbejdsstedet med en kran, en teleskoplæsser  

eller andre tekniske hjælpemidler. 

 •  Brug stenskjolde, stenstole eller stenkurve, når I skal transportere stenhoveder  

til brugsstedet ved hjælp af en kran. 

Faktaark 3
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Manuel transport af sten

Manuel optagning, transport og afsætning af stenhoveder med 112 sten vha.  

stenkærre er skadeligt for sikkerhed og sundhed. 

Sådan gør I:

 • Bestil mindre stenhoveder med f.eks. 80 sten. 

 •  Brug en stenvogn, der passer til 80stensstenhoveder, eller brug et mekanisk  

hjælpemiddel til transporten.

Valg af stenvogn

Ved manuel håndtering af stenhoveder skal der bruges en stenvogn, der er så lidt  

belastende som muligt at håndtere. 

Derfor skal stenvognen bl.a.:

 • have ergonomisk rigtige håndtag

 • have knobøjler

 • have indstillelige gafler i højden

 • have hæve og vippefunktion, der kræver mindst mulig kraft

 • være forsynet med bremse

 • være forsynet med øje, så den kan hejses til stilladset.

Den eldrevne stenvogn skal have friløb ud over de krav, der stilles til de manuelle stenvogne. 

Manuel håndtering af sten

Manuel flytning af mursten bør begrænses. Ved tilbagevendende manuel håndtering af 8 

mursten med tang er belastningen skadelig for sikkerhed og sundhed. Brug en stentang,  

der maks. kan tage 4 sten ad gangen. 

Manuel flytning af materialer

Det er vigtigt at undgå løft fra lav højde. Placér derfor materialer i den højde, hvor I skal løfte 

dem fra, når I skal arbejde og rydde op. Sæt f.eks. materialer på et par paller, så I ikke skal 

bukke jer ned, når I skal løfte. 

Indretning af blandeplads

Blandepladsen skal indrettes, så arbejdet kan foregå på den mindst belastende måde.  

Der kan være flere løsninger, f.eks. tørmørtel i siloer, vådmørtel i siloer og vådmørtel  

blandet i tvangsblander.

Om vinteren skal blandepladsen indrettes, så murerarbejdsmanden er beskyttet mod vejret.

Faktaark 3
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Opskovling af mørtel, grus mv.

Det er skadeligt for sikkerhed og sundhed at skovle mørtel og grus op i blandemaskine. Brug 

derfor egnet teknisk hjælpemiddel i stedet for, f.eks. transportbånd. 

Mørteltransport

Hvis I bruger trillebør til at transportere mørtel i, bør I løfte eller hejse den op på stilladset 

ved hjælp af hejseudstyr. I kan også bruge en mørtelkasse, som I f.eks. kan montere på en 

minilæsser. På den måde kan I transportere den færdige mørtel fra blandeplads til arbejdsste

det, og kassens indhold kan direkte pumpes i baljerne på stilladset.

Inddækning af stillads

Om vinteren (1/1031/3) skal der ske inddækning af arbejde på bl.a. stilladser. Det skal ske 

ved arbejde på stilladser og lignende åbne konstruktioner, hvor medarbejderne bliver udsat 

for belastende vejr over mere end 6 dage. Ved inddækning undgår I, at stilladsdækket bliver 

glat pga. nedbør.

Indendørs opmuring mv.

Tjek, at der er gjort klar til arbejde og færdsel i de områder, hvor I skal arbejde. Er der f.eks. 

ryddet op, så I kan komme til? Og hvad er det rigtige tidspunkt i forhold til andre faggrupper 

og deres opgaver på arbejdsstedet?

 

Pak f.eks. materialer og stilladsdele på bareller eller i pakkebure.
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Yderligere information

Arbejdstilsynets vejledninger:

 •  Tunge løft, tungt arbejde og belastende arbejdsstillinger:

   www.barba.dk/faggrupper/murere/materialermurere/tungeloefttungtarbejdeog

belastendearbejdsstillingerimurerfaget/

 • Færdsel på byggepladsen – adgangs og transportveje:

   www.barba.dk/planlaegning/indretningafbyggepladsen/materialerindretningaf

byggepladsen/faerdselpaabyggepladsenadgangsogtransportveje/
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