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Akkordtidskurant. 
Ved akkordtidskurant forstås det antal minutter, der medgår til udførelse af en enhed af det enkelte 
arbejde, hvorefter man ved hjælp af den til enhver tid gældende minutfaktor kan finde prisen på 
hele arbejdet. 
Minutfaktoren i tidskuranten udregnes af den i overenskomstens § 2A, stk. 1a angivne timeløn med 
et tillæg på 25 % og reguleres i overenskomstperioden med aftalte lønstigninger i henhold til § 2A, 
stk. 1a med et tillæg på 25 %. 
 
Timeløn pr. 1. marts 2020 kr. 147,45 + 25 % = kr. 184,312 / 60 = 307,19 øre 
 
Minutfaktor 
 
2020: 307,19 øre  2021: 313,85 øre 2022: 320,42 øre 
 
Eksempel: 
Akkord nr. Arbejdets art Antal Enheder Min. Sum min. 
   Benævnelse 
 
2302 Komprimering                    92 m2 0,55  50,60 
1511 Læsning og tril af fliser      40 m2 3,85  54,00 
3110 Lægning af fliser 30x30x5 46 m2 14,66            674,36 
3157 Tilhugning   4 lbm. 14,23   56,92 
3158 Tilhugning ved stor brønd  1 stk. 35,06   35,06 
3159 Tilhugning ved lille brønd    1 stk. 26,86   26,86 
2309 Sikring                       19,5 lbm. 0,90   17,55 
7001 Finplanering                    624 m2 1,09 680,16 
1403 Udgravning af trappe   1 m2 0,85   85,00 
6001 Udfyldning under trappe   1 m3 22,85   22,85 
6102 Lægning af trappe 11,25 lbm. 22,64            254,70 
    Akkordsum                     2058,06 
 
Antal minutter i alt x minutter i øre 
                   100                              = akkordpris i kr. 
 
I eksemplet med minutfaktor pr. 1. marts 2020 på 307,19 øre 
 
2058,06 x 307,19 
      100               =  6.321,97 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

Afsnit I 
Almindelige bestemmelser for akkordarbejde. 

Overenskomstens almindelige bestemmelser er gældende. I øvrigt gælder følgende: 
 
A. Arbejdsbetingelser 
1.  Arbejdet, der er tidsansat i denne akkordtidskurant, skal udføres i akkord efter de ansatte tider 

(minutter), såfremt en af parterne ønsker det. 
 Intet arbejde kan, til trods for at dette er tidsansat, forlanges udført som håndarbejde, såfremt 
 arbejdet mere rentabelt kan gennemføres maskinelt. 
 Den af parterne, som gør krav på akkord, skal skriftligt meddele dette inden arbejdets start og 
 forpligter sig samtidig til at opstille og tidsansætte forudsete ydelser (slumpakkord), som ikke er 
 tidsansat i tidskuranten, men er en i henhold til det foreliggende projekt forudsætning for det 
 samlede arbejdes gennemførelse, jf. stk. 2. Disse aftaler skal foreligge skriftligt forud for  
 arbejdets start. 
 Ved ethvert akkordarbejde skal der føres skurbog som underskrives af arbejdsgiveren eller  
 dennes repræsentant. 
 Opmåling af akkordarbejde skal, såfremt det ønskes af en af parterne, foretages af den lokale 
 3F afdeling eller opmålercentral. 
 
2. For arbejde, der ikke er tidsansat i denne akkordtidskurant gælder:  
 a) Nye materialer og arbejdsmetoder: 
 Hvor der i overenskomstperioden fremkommer nyt arbejde/materiale til erstatninger for 
 arbejde/materiel, der er indeholdt i tidskuranten, eller hvis arbejdsmetoden for arbejder 
 henhørende under tidskuranten ved indførelse af tekniske hjælpemidler eller materialer, ændres, 
 således at det almindelige nugældende akkordgrundlag ganske forandrer karakter, fastsættes 
 arbejdet ved slumpakkord, indtil nye tider er udarbejdet jf. stk. 1. 
 
 b)I henhold til gældende lov m.v. skal arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt fuld forsvarligt. Til 
 dette formål skal arbejdsgiveren stille de lovbefalede tekniske hjælpemidler til rådighed. Når 
 arbejdet udføres i akkord forhandles tiderne, jf. afsnit IA - 2a. 
  

c)  Andre arbejder 
Ved arbejder, der ikke egner sig for optagelse i tidskuranten, skal arbejdet udføres i slump 
akkord, dersom øvrige tilknyttede arbejder udføres i akkord. Den gældende tidskurant skal være 
vejledende ved aftalen om akkordvilkårene, som fastsættes ved skriftlig aftale (slumpakkord) 
mellem arbejdsgiveren og de pågældende medarbejdere. Ved slumpakkord gælder samme regler 
for betalinger og afbrydelser som for øvrige akkorder. 

 
3. Arbejdsstyrken i en akkord må ikke være større end, at effektivt arbejde kan udføres dog under 
 forudsætning af, at den foreliggende tidsplan respekteres.  
 
4. Tider fastsat for de bestemte arbejdsenheder gælder herfor, og der må for andre arbejdsenheder 
 udregnes forholdsvis betaling. 
 Eksempelvis tiden for lægning af fliser i andre tykkelser end her nævnt udregnes efter 
 forholdsmetoden. 
 Hvor der står “indtil” menes “indtil og med”. 
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5.  Materialer skal i fornødent omfang forefindes på arbejdspladsen. Akkorddeltagerne må fremføre 
krav om flere materialer med mindst 2 dages varsel enten over for arbejdsgiveren eller efter 
aftale med denne direkte over for leverandører. 

 
6.  Udsættes akkorddeltagerne desuagtet for ventetid grundet materialemangel, har de krav på 

overenskomstmæssig betaling herfor. 
 
7.  Materialer, der ødelægges eller beskadiges ved skødesløs eller uagtsom behandling af 

akkorddeltagerne, kan arbejdsgiveren kræve erstattet af akkordsummen. Dog må der ved lægning 
af brudfliser regnes med 10 % spild. 

 
8.  Hvor belægnings- og kantstensarbejde foregår på offentlig vej og plads (ved offentlig vej og 

plads forstås klassificering som stats-, amt- og kommunalveje eller private veje med samme 
status) og hvor gående og kørende trafik ikke kan henvises til andre udgangsveje, og hvor der 
ikke kan foretages afspærring af et areal svarende til en dags arbejde pr. akkorddeltager, 
tillægges tiderne 30 %. 

 
9.  Uforudsete hindringer ved akkordarbejde som vanskeliggør rationel arbejdsgang f.eks., hvor 
 elementer eller anden form for udhæng o.l. er til gene for arbejdets almindeligt udførelse, eller 
 betonvarer, der fra fabrik er af en sådan beskaffenhed, at de ikke kan lægges inden for de 
 foreskrevne mål (moduler) kvaliteter og fejlfarve samt fjernelse af  andre entreprenørers affald,  
 vandlæsning, dårligt komprimerede udgravninger, der hidrører fra andre entreprenørers arbejde   
 o.l. skal straks og forud for arbejdets udførelse, oplyses til arbejdsgiveren, såfremt akkord- 
 deltageren vil gøre krav på betaling for ekstra arbejde i forbindelse hermed (slumpakkord). 
 
10.Såfremt arbejdsskur mv. er placeret mere end 175 m fra arbejdsstedet, indgås der skriftlig aftale 
 før arbejdet påbegyndes, som tidsforbrug (minutter) for den tid der medgår til transport til og fra 
 skuret. Dog kun for den strækning der er ud over 175 m. 
 
11.Ukonditionsmæssigt arbejde (arbejde der ikke opfylder den forlangte kvalitet), herunder 
 specialbeskrivelse eller Danske Anlægsgartneres normer der skyldes akkorddeltagerne, er disse 
 pligtige til at udbedre uden ekstrabetaling. 
 
12.Tilfældigt arbejde, der står i nøje forbindelse med akkorden og andre tilfældige mindre arbejder i 
 pladsen, kan ikke nægtes udført af akkorddeltagerne i slumpakkord. 
 
13.Akkorddeltagerne har ret til at fuldføre påbegyndt akkordarbejde, såfremt de er i stand til at 
 udføre den forlangte kvalitet og fagligt veludført arbejde. Fagligt veludført arbejde forudsættes 
 under henvisning til specialbeskrivelse eller Danske Anlægsgartneres normer. 
 Udsættes en eller flere af akkorddeltagerne desuagtet for overflytning til anden arbejdsplads 
 (tidslønsarbejde), betales den timeløn, den eller de pågældende måtte have oparbejdet ved det 
 arbejde, der blev forladt, så længe denne akkord varer. Dog kan akkorddeltagerne overflyttes til 
 andet arbejde jf. stk. 3. 
14.Arbejdsgiveren kan afregne akkorden, når akkorddeltagerne arbejder sig i underskud. 
 
15.I forbindelse med veludført arbejde forudsættes rengøring efter egne arbejder, almindelig 
 oprydning af egne materialer som paller, emballager og flisestumper, der samles på forud aftalt 
 affaldsplads eller container, inden for grænsen for tril. 
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16.Hvor der i det ovenstående står arbejdsgiveren, gælder dette også dennes repræsentant, formand 
 o.l. Tilsvarende repræsenteres arbejderne ved deres tillidsmand o.l. 
 
17.De i tidskuranten nævnte tider er inkl. alle afsætninger med undtagelse af hovedafsætning. Ved 
 hovedafsætning forstås fixpunkt, kordinallinier, bygninger eller skelpæle. Fixpunkt forudsættes 
 afsat indenfor byggepladsens grænser. 
 Det nødvendige afsætningsudstyr skal forefindes på pladsen. 
 
 
B. Betalingsbetingelser 
1. Betaling for akkordarbejder er de i tidskuranten ansatte tider pr. præsteret arbejdsenhed gange 

den gældende minutfaktor. 
 Søgnehelligdagsbetaling efter overenskomstens § 2. 
 
2.  Den aktuelle minutfaktor i tidskuranten udregnes af den i overenskomstens § 2A, stk. 1a angivne 

timeløn med et tillæg på 25 % og reguleret i overenskomstperioden med aftalte lønreguleringer i 
henhold til § 2A, stk. 1a og 1b med et tillæg på 25 %. Der medtages en decimal i minutfaktoren. 

 
3.  Pr. 1. marts 2017 er minutfaktoren…………………………..290,1 øre 
 Pr. 1. marts 2018 er minutfaktoren…………………………. 295,3 øre 
 Pr. 1. marts 2019 er minutfaktoren…………………………. 300,5 øre 
 
4.  Meddelelse om regulering i tidskuranten korrigeres organisationerne imellem inden 

offentliggørelse i de respektive medlemsblade. 
 
5.  Ved akkordarbejde garanteres overenskomstmæssig timeløn i henhold til overenskomstens § 2. 
 
6.  Forskudsvis udbetales den i overenskomstens § 2 ansatte løn. 
 
7.  Udbetaling finder sted iht. overenskomstens § 7, stk. 1. 
 
8.  Forskudsvis udbetaling af overskud kan kræves hver 4. uge dog kun ved akkordarbejde af over 8 

ugers varighed. Der kan ikke kræves større forskud på overskud end at der stadig indestår 20 % 
af overskuddet. 

 For de medarbejdere der selv forlader firmaet efter afsluttet akkord indestår de 20 % til arbejdet 
 afleveres og eventuelle mangler er afhjulpet. 
 
9.  Krav om forskud må være fremsat 18 dage forud for udbetalingen, der forfalder på en 

lønningsdag. 
 
10.Ved afskedigelse af akkorddeltagerne udbetales overenskomstmæssigt tilgodehavende indtil og 
 med førstkommende lønningsdag, samt bevis for timer de har til gode i akkorden. Afbrydes 
 arbejdet på grund af vejrlig eller omstændigheder som arbejdsgiveren ikke er herre over, kan 
 lønnen først forlanges udbetalt til overenskomstlig udbetalingstid, jf. § 7 stk. 1 i 
 overenskomsten. 
 
11.Såfremt en eller flere akkorddeltagere afbryder en akkord fortabes retten til eventuelt optjent 
 overskud, som tilbagestår i firmaet. 
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 Eventuelt resterende overskud overgår til tilbageværende akkorddeltagere. 
 Dette gælder dog ikke ved afbrydelse som følge af overgang til efterløn, pension samt sygdom. 
 
12.Tillæg til holdformænd, genetillæg og kvalifikationstillæg oppebæres i henhold til 
 overenskomstens § 2 og modregnes ved eventuel udbetaling af akkordoverskud. 
 
 
C. Opmåling og afregning 
1. Eventuel kontrolopmåling af akkordarbejde finder sted senest 2 kalenderuger efter regnskabets 

aflevering. 
 Indsigelse mod endeligt akkordregnskab skal finde sted senest 2 kalenderuger efter at regnskabet 
 er afleveret. 
 
2.  Ved fastsættelse af tider for manuelt arbejde i forbindelse med maskinudlægning af jord, grus o.l. 

er forudsat bånd- og gummihjulsmaskiner med skovlstørrelse fra 0,75 - 2,0 m2. 
Ved anvendelse af maskiner med mindre/større skovlstørrelser eller specialmaskiner, gradere 
eller lign. forhandles og fastlægges tiderne for arbejdets opstart, jf. afsnit I A, stk. 1 og 2. 

  Maskintimer indgår ikke i akkorden. 
 
3.  Afregning finder sted første lønningsdag efter kontrolopmåling og aflevering af det godkendte 

regnskab. Aflevering af akkordregnskab kan kun finde sted ved afslutning af en lønperiode. 
Udebliver denne betaling henvises til overenskomstens § 7, stk. 3. Dog, jf. punkt B 8 om 
tilbageholdelse af løn. 

 
4.  Opstår der strid om et akkordregnskab udbetales i alle tilfælde den del af akkordsummen som der 

ikke er uenighed om. Resten opgøres efter stridens fagretlige behandling. 
 
5.  Opmåling og afregning skal finde sted ved standsning af akkorder udover 3 uger. I så fald skal 

akkorden være afregnet senest 10 dage efter. Dog ved 1. lønudbetaling efter denne frist. Dog, jf. 
punkt 8 B om tilbageholdelse af løn. 

 
6.  Afregning af akkord sker efter opstilling og aflevering af akkordregnskab. Regnskabet opstilles 

af arbejderen, holdformanden, tillidsmanden eller afdelingens opmålermænd. 
 Akkordregnskab skal være arbejdsgiveren eller dennes repræsentant i hænde senest 4 uger efter, 
 at det tydeligt er meddelt arbejderne, at den pågældende akkord er afsluttet. I modsat fald er 
 arbejdernes krav på eventuelt overskud bortfaldet. 
 
7.  4 uger efter et akkordregnskab er afregnet og udbetalt, vil der ikke fra nogen side kunne rejses 

yderligere krav eller påtale. 
 
8.  Overskud fordeles ligeligt pr. præsteret arbejdstime. 
 
 
D. EU-elevers deltagelse i akkordarbejde. 
EU-elever deltager i akkorden på lige fod med de voksne arbejdere. 
De sikres overenskomstmæssig løn, eventuelt overskud deles ligeligt efter at der er fratrukket et 
beløb til delvis dækning af arbejdsgiverens omkostninger ved EU-elevens uddannelse på kr. 6,50 pr. 
time uanset uddannelsesår. 
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Afsnit II 
Arbejdsbeskrivelse og tider 

 
Ved isolerede haveanlæg, hvor grundstørrelsen ikke overstiger 1250 m2 eller hvor de samlede 
udførte anlæg på samme arbejdsplads ikke overstiger 400 m2, tillægges den samlede akkordsum 
10 % som et særligt tillæg. 
Tillægget kommer dog ikke til udbetaling for belægningsarealer, der overstiger 100 m2. 
 
§ 1 Jordarbejde generelt       
I de i nærværende §§ anførte tider for jordarbejde er der regnet med 2 jordarter: muldjord og råjord. 
Hver at disse jordarter er opdelt i 2 typer - almindelig jord og fast jord. Almindelig jord er jord der 
uden besvær kan bearbejdes med lettere håndværktøj som skovle og spader. Fast jord er jord, der 
må løsnes med sværere værktøj som entreprenørgreb eller hakke. 
Anbringelse, flytning og vedligeholdelse af trillebaner er indbefattet i tiderne, men tilsvarende 
arbejder med trillebroer er at betale ekstra. 
Tril kan ikke fordres, hvor trillebanens stigning eller fald overstiger 10 %. Såfremt der  under 
arbejdet indtræffer uforudsete hindringer, som udskridning, vandlænsning optagelse af store  sten, 
træer eller træstød, murværk eller lign. skal der træffes aftale om særlig betaling for dette arbejde. 
Jordarbejder efter nærværende § skal opmåles inden arbejdets påbegyndelse, og arbejdsgiveren 
giver da arbejderne kvittering for opmålingen med angivelse af jordmængde, art og typer, 
arealstørrelse og dybder, trillelængde osv. Jordarbejde som ikke overstiger 35 m2 i forbindelse med 
belægningsarbejder tillægges 15 %. 
Ved jordarbejde på skråninger med over 1½ meters højde og indtil 3 meters højde med en hældning 
på: 
  1:3 tillægges tiderne 15 % 
  1:2 tillægges tiderne 20 % 
  1:1½ tillægges tiderne 25 % 
  1:1 tillægges tiderne 30 % 
 
Ved jordarbejde på skråninger fra 3 meters højde og opefter ydes tillæg: 
 
  1:3 tillægges tiderne 18 % 
  1:2 tillægges tiderne 24 % 
  1:1½ tillægges tiderne 30 % 
  1:1 tillægges tiderne 36 % 
 
 
Muldjord 
Afrømning og afgravning af muldjord med håndkraft, læsning, herunder læsning fra depoter, på 
trillebør eller andet transportmiddel, eller kast i indtil 2 meters afstand fra afgravningsstedet betales 
efter omstående tabel. 
Eventuel transport betales efter tabel for materialetransport. 
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1001 Regulering af muld med håndkraft, der udtrilles eller 
kastes fra udgravede områder eller fra depot. Tolerance 
i koter  +/- 5 cm…………………………….…………… 

 
 
m2 

 
 
 1,52 

1002 Regulering af muld, med håndkraft i forbindelse med 
baglæns udlægning af indtil 30 cm tykt muldlag med 
jordreguleringsmaskiner, se C 2, hvor maskiner ikke må 
køre i den udlagte muld. Afstand fra depot maks. 40 m. 
Tolerance i koter +/-.5 cm……………………………… 

 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
 1,02 

1003 Regulering af muldareal med håndkraft, hvor mulden 
tilkøres med vogn og tippes efter akkordarbejderens 
anvisning. Tolerance i koter +/- 5 cm…………….. 

 
 
m2 

 
 
 2,72 

1004 Regulering af muld med håndkraft langs mur, kantsten 
eller anden begrænsning i en bredde fra minimum 0,5 m 
til maks.1,0 m, hvor planering ikke tidligere er foretaget, 
betales ud over planeringsprisen for planering til given 
kote i begrænsningslinier……………………………… 

 
 
 
 
lbm. 

 
 
 
 
 1,45 

1005 Finplanering af forud udlagte muldarealer med håndkraft 
efter snore og pæle uden maskine. Tolerance i koter +/-    
2 cm. Planeringslaget skal være kultiveret, så det er let 
flytbart. Jordbalance forudsættes………………. 

 
 
 
m2 

 
 
 
 1,45 

1006 Finplanering af forud udlagte muldarealer med håndkraft 
i forbindelse med maskinplanering, hvor koter kun er 
bindende i bygge- og belægningsmaskiner og hvor 
terræn ellers skal forløbe i bløde 
former……………………… 

 
 
 
m2 

 
 
 
 0,50 

1007 Finplanering af forud udlagte muldarealer med håndkraft 
efter skinner og skabelon, så ingen afvigelser sker fra 
givne koter. Planeringsarealer skal være kultiveret, så det 
er let flytbart. Evt. overskydende jordmængder samles i 
bunker med afstand af ikke under 8 m………………… 

 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
 1,61 

1008 Afsætning og afstikning af stier, gange og pladser, hvor 
kanten skal stå som begrænsning……………………… 

 
lbm. kant 

 
 1,26 

1009 Sikring - tilfyldning og trædning - af jord langs 
befæstede arealer i belægningshøjde indtil 20 cm bredde 
fra alle fritstående kanter………………………………… 

 
 
lbm. 

 
 
 0,90 

1010 Fjernelse af overskydende muld i akkordnr. 1006 eller 
tilførsel af muldunderskud i finplaneringsarealer, hvor 
maskiner ikke er til rådighed, betales efter tabel for 
materialetransport efter forudgående vurdering af 
jordmængder…………………………………………….. 

  

1011 Udlægning af muld indtil 5cm………………………… m2  0,75 
1012 Tillæg pr. yderligere 1 cm……………………………….. m2  0,15 
1013 Udlægning af spagnum indtil 5 cm……………………… m2  0,30 
1014 Tillæg pr. yderligere 1 cm……………………………….. m2  0,05 
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 Råjord   
 Afgravning af råjord med håndkraft, herunder læsning 

fra depoter på trillebør eller andet transportmiddel eller 
kast indtil 2 m fra afgravningsstedet betales efter 
omstående tabel efter dybde fra terræn. 
Evt. transport betales efter tabel for materialetransport. 

  

1101 
 

Regulering af råjord med håndkraft, der udtrilles eller 
kastes fra udgravede områder eller fra depot. Tolerance i 
koter indtil +/- 5 cm………….………………………….. 

 
 
m2 

 
 
 1,64 

1102 Regulering af råjord med håndkraft i forbindelse med 
udlægning af indtil 30 cm tyk råjordslag med 
jordreguleringsmaskine, se C 2. Afstand fra depot maks. 
40 m. tolerance i koter +/- 5 cm………………………… 

 
 
 
m2 

 
 
 
 0,93 

1103 Regulering af råjord med håndkraft, hvor råjord tilkøres 
med vogn og tippes efter akkordarbejdernes anvisning. 
Tolerance i koter +/- 5 cm………………………………. 

 
 
m2 

 
 
 3,51 

1104 Regulering af råjord med håndkraft, langs mur, kantsten 
eller anden begrænsning i en bredde fra minimum 0,5 m 
til maks. 1,0 m, hvor planering ikke tidligere er foretaget, 
betales ud over planeringsprisen for planering til given 
kote i begrænsningslinier……………………………… 

 
 
 
 
lbm. 

 
 
 
 
 1,33 

 
 

 
Gravning 
Almindelig gravning (med spade eller greb) 

  

1105 Gravning af almindelig jord……………………………... m2  3,04 
1106 Gravning af svær 

jord……………………………………. 
m2  3,58 

1107 Gravning af gammel 
græsplæne…………………………. 

m2  4,42 

 
 
 
 

 
Omstikning af forudbehandlet og løs jord (med spade 
eller greb) 

  

  
Afrivning: 

  

1201 En gang grovrivning af plantearealer inkl. transport af 
afrevet materiale til afrivningsarealets 
afgrænsning………………………… 

 
 
m2 

 
 
 0,79 

 
 

 
Dræning: 

  

 Grøfterne graves mireret efter de angivne koter og 
promillefald, muld og råjord oplægges til hver sin side, 
drænrørerne udlægges med hånden med tætte stød på et 5 
cm tykt sand fundament og omgives med singels i en 
tykkelse af mindst 30 cm over og 8 cm på hver side af 
rørene, derefter udlægges der almindeligt tagpap i hele 
rendens bredde over singelslager og renden tildækkes 
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med normal muldtykkelse øverst. Materialer aflæsses 
direkte fra vogn. 
For ovennævnte ydelser betales for: 

1301 Dræning i indtil 60 cm 
dybde……………………………. 

lbm. 27,29 

1302 Dræning i indtil 80 cm 
dybde……………………………. 

lbm. 33,85 

1303 Dræning i indtil 100 cm dybde………………………… lbm. 40,83 
1304 Dræning bag mur inkl. regulering……………………….. lbm. 10,93 
1305 Anvendes der plastikrør reduceres ovennævnte tider…… lbm.   1,62 
1306 Ved dræning, hvor opgravning foretages med maskine, 

reduceres dræntiderne med 60 %. 
  

1307 Tilslutning på brønde inkl. tætning……………………… stk. 14,91 
  

 
Dræning med PVC rør - maskingravning: 
Render graves af rendegraver (maskinfører indgår i 
akkorden) mireret efter de angivne koter og promillefald. 
Muld og råjord oplægges hver for sig. 
Tiderne omfatter: 
Nødvendig oprensning efter maskine. Udlægning af 
afretningslag på indtil 5 cm, nedlægning af drænrør, 
opfyldning til underside af muldlag med filtermateriale. 
tilbagelægning af muld og afretning +/- 5 cm 

  

  
Dræning på større friarealer: 

  

 
 

 
Ø 50 indtil 85 mm 

  

1310   0  indtil 30 cm dybde……………………………………  5,51 min. 
1311  30 indtil 50 cm dybde……………………………………  6,13 min. 
1312  50 indtil 70 cm  dybde ………………………………….  6,82 min. 
1313  70 indtil 90 cm dybde……………………………………  7,48 min. 
1314  90 indtil 110 cm dybde…………………………………..  8,23 min. 
 
 

 
 
Ø 85 indtil 115 mm 

  

1315   0 indtil 30 cm dybde…………………………………….  6,06 min. 
1316  30 indtil 50 cm dybde………..…………………………..  6,74 min. 
1317  50 indtil 70 cm dybde…..………………………………..  7,50 min. 
1318  70 indtil 90 cm dybde  …………….……………………  8,23 min. 
1319  90 indtil 110 cm dybde………………………………….  9,05 min. 
 
 

 
Dræning i bolignære områder: 

  

1320 Ydelser som under punkt 1310 - 1319 tillægges 100 %.   
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Omfangsdræn omkring bygninger: 
Tiderne omfatter nedlægning af dræn og 
indbygning/opføring af grus langs fundament til terræn i 
30 cm bredde. 
Tilkørsel og ifyldningsmateriale bestående af grus og 
jord skal kunne ske med rendegraver. 

  

 Ø 85 indtil 115 mm   
1321 Dybde indtil 1 

m…………………………………………. 
20  min. 

1322 Dybde 1 m indtil 2 m………….………………………… 40 min. 
1323 Dybde 2 m indtil  3 m………….……………………… 60 min. 
1324 Samling med muffer/isætning af grenrør pr. stk……..…..   5 min. 
  

Spule- , sandfangs- og rensebrønde: 
at sætte i forbindelse med ledningsarbejdet 

  

1325A Ø 315 mm spulebrønd - dybde indtil 1,5 m…………… 60 min. 
1325B Ø 315 mm spulebrønd - dybde 1,51 m indtil 2,00 m……. 65 min. 
1325C Ø 315 mm spulebrønd - dybde  2,01 m indtil 2,50 m…. 70 min. 
1325D Ø 315 mm spulebrønd - dybde  2,51 m indtil 3,00 m…. 75 min. 
1326A Ø 425 mm spulebrønd - dybde indtil  1,5 m…………….. 65 min. 
1326B Ø 425 mm spulebrønd - dybde 1,51 m indtil 2,00 m……. 70 min. 
1326C Ø 425 mm spulebrønd - dybde 2,01 m indtil 2,50 m……. 75 min. 
1326D Ø 425 mm spulebrønd - dybde  2,51 m indtil 3,00 m…… 80 min. 
1327A Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd dybde indtil 1,5m…… 70 min. 
1327B Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 1,51 m indtil  

2,00 m……………………………………………………. 
 
75 

 
min. 

1327C Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd  dybde 2,01 m indtil 
2,50 m……………………………………………………. 

 
80 

 
min. 

1327D Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd  dybde 2,51 m indtil 
3,00 m…………………………………………………… 

 
85 

 
min. 

1328A Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde indtil 1,5 m… 75 min. 
1328B Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 1,51 indtil  

2,00 m…………………………………………………… 
 
80 

 
min. 

1328C Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 2,01 indtil  
2,50 m…………………………………………………… 

 
85 

 
min. 

1328D Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 2,51 indtil  
3,00 m…………………………………………………… 

 
90 

 
min. 

  
Dæksler: 

  

1332 Montering af kegler omkring PVC-brønde……………… 20 min. 
1333 Pålægning af dæksler i projekteret kote, uden 

faststøbning 
 
10 

 
min. 

 
 

 
 
Tilslutninger: 

  

1335 Tilslutning til PVC-brønd med in-situ samling inkl. 
boring af hul…………………………………………… 

 
 8 

 
min. 
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 Tætte afløbsledninger:   
 Tiderne omfatter opgravning - udlægning af 

afretningslag - lægning af rør - omkring fyldning af støtte 
og beskyttelseslag samt tilbagefyldning og komprimering 
af opgravet materiale. Tiderne indeholder afkortninger 
for montering af grenrør og bøjninger m.m. 
Dybde indtil 1 m  

  

1336 Ø 110 mm opgravning + 
fyldning……………………….. 

17,39 min. 

1337 Ø 160 mm  ……………………………………………… 17,89 min. 
1338 Ø 200 mm……………………………………………….. 18,26 min. 
1339 Ø 250 mm……………………………………………….. 19,02 min. 
1340 Ø 315 mm……………………………………………….. 19,46 min. 
1341 Ø 400 mm……………………………………………….. 20,31 min. 
1342 Ø 500 mm……………………………………………….. 21,15 min. 
 
 

 
Dybde fra 1 m indtil 2 m 

  

1343 Ø 110 mm……………………………………………….. 23,39 min. 
1344 Ø 160 mm……………………………………………….. 23,89 min. 
1345 Ø 200 mm……………………………………………….. 24,46 min. 
1346 Ø 250 mm……………………………………………….. 25,02 min. 
1347 Ø 315 mm……………………………………………….. 25,46 min. 
1348 Ø 400 mm……………………………………………….. 26,31 min. 
1349 Ø 500 mm……………………………………………….. 27,15 min. 
 
 

 
Dybde fra 2 m indtil 3 m 

  

1350 Ø 110 mm……………………………………………….. 38,39 min. 
1351 Ø 160 mm……………………………………………….. 38,89 min. 
1352 Ø 200 mm……………………………………………….. 39,26 min. 
1353 Ø 250 mm……………………………………………….. 40,02 min. 
1354 Ø 315 mm……………………………………………….. 40,46 min. 
1355 Ø 400 mm……………………………………………….. 41,31 min. 
1356 Ø 500 mm……………………………………………….. 42,15 min. 
  

Fittings: 
Isætning af bøjninger, samlemuffer m.m. 
Fittings indgår i opmålingen af ledningstrækket. 

  

1357 Alle dimensioner pr. stk………………………………….  1,75 min. 
 
 

 
Tilslutning til recipientbrønd: 
Det forudsættes, at der tilsluttes færdigstøbt brøndbund. 

  

1358 Alle dimensioner  9,05 min. 
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Tabel for beregning af jordarbejde efter akkordtidskuranten § 1 
Tiden for afrømning og afgravning forudsætter arbejde med   Afgravning, læsning  
håndkraft og er inkl. læsning  eller kast indtil 2 m afstand fra   eller kast indtil 2 m 
afgravningsstedet. Der betales for minimum 5 cm.      JORDTYPER 
 
 
Akkord nr. Arbejdets art Opmålings- 

enhed 
Alm. jord 
min. 

Fast jord 
min. 

1401 Afgravning af muld, grus pr. cm……………. m2
    0,70   1,05 

1402 Læsning af muld fra depot………………….. m3 30,16 48,83 
1403 Afgravning af råjord, stabilt grus pr. cm……. m2   0,85   1,27 
1404 Læsning af råjord fra depot…………………. m3 39,81 60,41 

 
Tabel for læsning og transport af materialer 

(Gælder materialetransport i henhold til akkordtidskurantens §§ 1-10 inkl.). 
 
Tiden for læsning og aflæsning  forudsætter arbejde udført med håndkraft og 
finder ikke anvendelse, hvor mekaniske hjælpemidler stilles til rådighed  til 
de pågældende arbejder. Transporttiderne gælder for anvendelse af 
håndtrukne transportmidler, trillebøre, sækkevogne, pallevogne eller lign. 
Tider for læsning tillægges tider  for  transport, der gælder for stigninger 
indtil 10 % på trillebanens længde. Priser for løft tillægges, når løftehøjden 
overstiger 1 m. Der  tillægges en gangløft for hver påbegyndt 25 cm løft 
udover 1 m. 

Læsning, aflæsning eller 
omlæsning af materialer, der er 
aflæsset uden for 8 m afstand fra 
anvendelsesstedet. Ved 
anvendelse af pallevogne, hvor 
læsningstiden med 50 % 
forudsat at trillebro forefindes. 

Tillæg for transport for hver 
påbegyndt 20 m fra påbegyndt 
20 m fra pålæsningsstedet. 
Stilles motortrillebør til rådighed 
ved afstand over 40 m reduceres 
transporttiden med 10 %. 

 
Akkord nr. Materialets art Opmålings- 

enhed 
Læsning 
min. 

Tillæg for løft 
min. 

Tiderne gælder 
for stigning op 
til 10 % på 
trillebanen 
min. 

1501 Asfalt………………………………….. ton 18,29  1,64  4,40 
1502 Nexø-, Ølands- og anden natursten…… ton 17,44  1,31  6,56 
1503 Singels, skærver, bundsten og stabilt 

grus…………………………………… 
 
m3 

 
36,06 

  
 3,01 

 
10,09 

1504 Grus og sand (løst mål)……………….. m3 25,41  2,09   7,05 
1505 Muldjord (løs jord)…………………… m3 33,18  3,01   7,25 
1506 Tørvemuld (løst)……………………… m3 15,00  0,75   3,00 
1507 Ler (løst mål)…………………………. m3 43,78  3,97   9,14 
1508 Slagger og barkflis……………………. m3 20,69  1,74   6,61 
1509 Beton, tør/jordfugtig………………….. m3 31,61  2,64   8,79 
1510 Beton, våd/plastik…………………….. m3 37,37  3,09 10,59 
 Akkordnr. 1511-1515 læsningsprisen 

for små fliser (under 1000 cm2) 
tillægges 10 % 

    

1511 Betonfliser, tykkelse indtil 5 cm………. m2  1,81  0,16   1,88 
1512 Betonfliser over 5 cm indtil 8 cm…….. m2  2,94  0,27   2,94 
1513 Betonfliser over 8 cm indtil 10 cm……. m2  3,64  0,31   3,70 
1514 Betonfliser over 10 cm indtil 12 cm….. m2  4,39  0,39   4,40 
1515 Betonfliser over 12 cm………………. m2  5,22  0,47   5,22 
1516 Naturstensfliser indtil 7 cm tykke…….. m2  2,78  0,23   2,76 
1517 Naturstensfliser over 7 cm indtil 10 cm. m2  3,97  0,36   4,01 
1518 Naturstensfliser over 10 cm………….. m2  4,77  0,43   4,80 
1519 Brosten……………………………….. m2  4,66  0,92   2,14 
1520 Fortovssten……………………………. m2  2,84  0,46   1,33 
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1521 Belægningssten……………………….. m2  3,63  0,31   3,11 
1522 Chaussesten…………………………… m2  2,37  0,31   1,11 
1523 Mosaiksten……………………………. m2  1,18  0,16   0,55 
1524 Håndsten (piksten)……………………. m2  3,25  0,39   1,33 
1525 Betonplantesten (færdig mur)………… m2  5,08  0,67   5,09 
1526 Knækfliser (færdig mur)……………… m2   5,11   0,67   5,22 
1527 SF-støjmursten……………………….. m2 10,00  1,00 10,00 
1528 Kampesten (færdig mur)……………… m2 15,85  2,25 16,03 
1529 Græstørv……………………………… m2   2,00  0,16   0,20 
1530 Klinker og mursten…………………… 1000 stk. 37,44  3,35 37,81 
 
 
 
 
Akkord nr. 

 

 
 
 
 
Materialets art 

 
 
 
 
Opmålings- 
enhed 

 
 
 
 
Læsning 
min. 

 
 
 
 
Tillæg for løft  
min. 
 
   

 
 
 
 
Tiderne gælder 
for stigning op 
til  10% på 
trillebanen 
min. 

1531 Sandkasseelementer 63x120x7 cm…… stk.   3,23  0,16   1,74 

1532 Sandkasseelementer 63x90x7 cm…….. stk.   2,66  0,12   1,33 
1533 Sandkasseelemeter 63x70x7 cm……… stk.   2,07  0,08   1,02 
1534 Betonkantsten højde indtil 25 cm…….. lbm.   2,07  0,08   0,95 
1535 Betonkantsten, højde over 25 cm…….. lbm.   2,52  0,16   1,59 
1536 Granitkantsten højde indtil 25 cm…….. lbm.   1,90  0,08   0,90 
1537 Granitkantsten højde over 25 cm…….. lbm.   2,52  0,16   1,55 
1538 Plænekantsten højde indtil 15 cm…….. lbm.   0,43  0,04   0,43 
1539 Støbte trappetrin tykkelse indtil 13 cm.. lbm.   2,95  0,16   1,59 
1540 Støbte trappetrin tykkelse over 13 cm.. lbm.   3,54  0,20   2,00 
1541 Brosten (som stenbånd/bort)………….. lbm.   1,33  0,12   1,14 
1542 Fortovssten (som stenbånd/bort)……… lbm.   0,74  0,04   0,59 
1543 Chaussesten (stenbånd/bort)………….. lbm.   0,50  0,04   0,39 
1544 Mosaiksten (som stenbånd/bort)……… lbm.   0,15  0,04   0,10 
1545 Klinker og mursten (som stenbånd/bort) lbm.   0,18  0,04   0,20 
1546 Træfliser………………………………. m2   0,71  0,06   0,76 
1547 Sveller………………………………… stk.   3,45  0,69   1,74 
1548 Drænrør(lerrør)……………………….. lbm.   0,44  0,04   0,11 

 
 
§ 2 Macadambelægninger på veje, stier, gange og pladser. 
  Generelt 
  Arbejdet omfatter, ud over det i akkord nr. anførte: afsætning af højder (hovedafsætning 
  undtaget), modtagelse og anbringelse af materialer inden for 8 m’s afstand fra  
  anvendelsesstedet. 
  For transport af materialer aflæsset uden for 8 m fra anvendelsesstedet, betales efter 
  omstående tabel. Det er dog en forudsætning, at det ikke er muligt at foretage aflæsning 
  inden for 8 m grænsen. 
  Udgravning til belægninger inkl. læsning eller kast indtil 2 m. 
  Eventuel transport betales efter omstående tabel. 
  Arealstørrelse under 35 m2 tillægges 15 %. 
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  Opmåling af udlægning af bundsikring og bærelag opmåles for reelt udlagte  
  kvadratmeter. 
  Tillægget kommer ikke til udbetaling, hvor der på samme arbejdsplads findes mindst 5 
  ensartede arealer på hver under 35 m2. 
 
 
 Udlægning af bundsikring og bærelag   
2101 Udlægning af slagger i tykkelse indtil 7 cm……..………. m2  1,08 
2102 Tillæg pr. cm yderligere tykkelse……………………… m2  0,14 
2103 Finplanering af slagger indtil +/- 1 cm i forbindelse med 

udlægning med maskine…………………………………. 
 
m2 

 
 0,62 

2104 Udlægning af nøddesten indtil 7 cm tykkelse…………… m2  1,59 
2105 Tillæg pr. cm yderligere tykkelse……………………… m2  0,19 
2106 Finplanering af nøddesten indtil +/- 1,5 cm i forbindelse 

med udlægning med maskine……………………………. 
 
m2 

 
 1,28 

2107 Udlægning af mekanisk stabilt grus i tykkelse indtil 7 cm. m2  1,29 
2108 Tillæg pr. cm yderligere tykkelse………………………… m2  0,16 
2109 Finplanering af mekanisk stabil grus indtil +/- 1 cm i 

forbindelse med udlægning med maskine……………….. 
 
m2 

  
 0,74 

2110 Udlægning af rågrus i tykkelse indtil 10 cm…………….. m2  1,31 
2111 Tillæg pr. cm yderligere tykkelse………………………… m2  0,14 
2112 Finplanering af rågrus i forbindelse med udlægning med 

maskine………………………………………………….. 
 
m2 

  
 0,29 

2113 Udlægning af singels eller skærver i tykkelse indtil 10 
cm. 

m2  2,94 

2114 Tillæg pr. cm yderligere tykkelse………………………… m2  0,26 
2115 Finplanering af singels eller skærver indtil +/- 1,5 cm i 

forbindelse med udlægning med maskine……………….. 
 
m2 

  
 1,86 

2116 Udlægning af bundsten i tykkelse indtil ca. 10-12 cm…… m2  4,73 
2117 Håndregulering af håndsten i forbindelse med 

maskinudlægning i tykkelse indtil 20 cm………………… 
 
m2 

 
 2,00 

2118 Udfyldning med grus i bundsten inkl. vanding………… m2  1,80 
2119 Udfyldning med singels i bundsten………………………. m2  1,47 
2120 Grusmætning i forbindelse med vanding af indtil 10 cm 

singels eller skærver……………………………………… 
 
m2 

 
 1,88 

2121 Tillæg pr. påbegyndt 5 cm……………………………….. m2  0,79 
2122 Udlægning af skærvelag 7-8 cm efter retskede………….. m2  2,90 
2123 Udlægning af grus indtil 5 cm tykkelse………………….. m2  0,65 
2124 Udlægning af grus pr. cm yderligere tykkelse…………… m2  0,14 
2125 Udlægning af jordfugtig- eller plastisk beton indtil 7 cm m2  1,46 
2126 Tillæg pr. yderligere cm tykkelse………………………… m2  0,18 
  

 
 
Slidlag 

  

2201 Afdækning med skarpt grus i jævnt lag indtil 2 cm……… m2  0,67 
2202 Udlægning af perlesten i 1-3 cm tykkelse……………….. m2  0,73 
2203 Afkostning forud for asfaltering…………………………. m2  1,59 
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2204 Udsprøjtning af emulsion indtil 2 kg/m2…………………. m2  0,59 
2205 Udsprøjtning af jævnt lag emulsionssten 5 liter/m2……… m2  0,48 
2206 Udførelse af emulsionssprøjtning og pulverbelægning 

efter macadam indtil 25 kg/m2 inkl. udstrøning af stenmel 
eller strandsand……..…………………………………… 

 
 
m2 

 
 
 3,26 

2207 Tillæg pr. 1 kg…………………………………….…… m2  0,12 
2208 Ved asfaltering af gange indtil 2 m bredde uden fast 

afgrænsning eller hvor kantstene ikke sættes i niveau med 
lægningen tillægges 30 %. 

  

2209 Udmætning med asfaltsand eller betongrus på singels 
underlag 24-30 kg/m2……………………………………. 

 
m2 

 
 0,75 

2210 Udlægning af GAB indtil 110 kg/m2…………………….. m2  6,25 
2211 Tillæg pr. yderligere 25 kg/m2………………………….. m2  1,35 
2212 Ved veje og pladser over 200 m2 uden forhindringer 

reduceres tiden med 25 % 
  

  
Komprimering 

  

 Komprimerignstiderne er baseret på en gang 
komprimering pr. 10 cm færdigkomprimeret tykkelse. 
Derudover skal regnes med en gang komprimering af 
bunden. 
Ved større tykkelser skal der betales for en gang 
komprimering for hver yderligere påbegyndt 10 cm 
færdigkomprimeret tykkelse. 
Til beregning af fastkomprimerede underlag aftales 
følgende komprimeringsprocenter at være gældende: 
Bundgrus………………    65 % 
Mekanisk stabilt grus…     65 % 
Stenmaterialer…………    80 % 
Grus……………………   70 % 
Slaggemateriale………… 60 % 
Muldjord………………    70 % 
Ler……………………      75 % 
Jordfugtig beton………     65 % 
af det i henhold til følgesedler leverede antal m3 
(løst mål = 100 %) 

 

  

2301 Pladebredde indtil 30 cm pr. gang……………………….. m2  0,71 
2302 Pladebredde over 30 cm indtil 50 cm pr. gang…………. m2  0,55 
2303 Pladebredde over 50 cm pr. gang……………………….. m2  0,36 
2304 Komprimering med vibrationstromle indtil 70 cm 

valsebredde pr. gang…………………………………….. 
 
m2 

 
 0,31 

2305 Komprimering med vibrationstromle over 70 cm 
valsebredde pr. gang…………………………………….. 

 
m2 

 
 0,26 

2306 Komprimering med jordstøder (mekanisk stempel) pr. 
gang……………………………………………………… 

 
m2 

 
 2,25 

2307 Håndstøder færdig komprimeret…………………………. m2  3,50 
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2308 Ved komprimering af arealer over 500 m2 totalt på 
pladsen reduceres tiderne med 25 %. 

  

2309 Sikring - tilfyldning og trædning - af jord langs befæstede 
arealer i belægningshøjde indtil 20 cm bredde fra alle 
fritstående kanter………………………………………… 

 
 
lbm. 

 
 
   0,90 

 
 

 
Blanding af beton 

  
 

2400 For blanding af beton (3 gange kast) betales…………….. m3 102,07 
2401 For blanding af beton når blandemaskine (min 140) stilles 

til rådighed betales………………………………………. 
 
m3 

 
  67,15 

2402 For blanding af beton, når tvangsblandemaskine stilles til 
rådighed (min. 200) betales……………………………… 

 
m3 

 
  55,00 

 
 
§ 3 

 
 
Flise-, klinke- og brostensbelægninger m.v. 
Generelt 
Gælder for alle belægninger. 
Tiderne omfatter: 
Afsætning af højder - modtagelse og anbringelse af 
materialer tilkørt inden for 8 m afstand fra nedlægnings 
stedet - udlægning og planering af grusunderlag indtil 5 
cm tykkelse - samt nedlægning af fliser, brosten m.v. 
For transport af materiale, der er aflæsset udenfor 8 m 
afstand fra anvendelsesstedet betales efter tabel for 
transport af materialer. Det er dog en forudsætning, at 
det ikke var muligt at foretage aflæsning inden for 8 m 
grænsen. 
Sækkevogn stilles til rådighed. 

  

3001 De i § 3 nævnte tillæg gælder for udgravning, indtril af 
materialer, udlægning af grus, komprimering, lægning 
samt kantsikring. Udsparing omkring brønde opmåles 
med fliseareal. 

  

3002 Belægningsarbejder med hældningsgrad: 
1:3 tillægges 30 % 
1:2 tillægges 50 % 
1:1 tillægges 75 % 

  

3003 Isolerede kørefaste belægninger under 40 m2 tillægges 50 
%, når de ikke udføres i forbindelse med andet arbejde. 

  

3004 Belægningsarealer under 35 m2 tillægges 15 %. Tillægget 
gives ikke, hvor der på samme arbejdsplads findes mindst 
5 ensartede arealer på hver under 35 m2. 

  

3005 Flisegange eller fliseborter i indtil 60 cm bredde, som 
afgrænsning langs plæner, rabatter, mure samt gennem 
beplantning, græs eller lign. betales efter materialets art 
og størrelse med et tillæg på 30 %. 

  

3006 Lægning af trædefliser (sten) betales efter materiales art 
og størrelse med et tillæg på 50 % . 
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3007 Fliser, der lægges med mere end 8 mm fuge, betales med 
et tillæg på………………………………………………. 

 
m2 

 
   1,24 

3008 Tiden for lægning af fliser i andre tykkelser end her 
nævnt udregnes efter forholdsmetoden. 
 

  

3009 Græssåning i flise- og klinkebelægningens fuger - i 
forbindelse med lægningen, indbefatter opfyldning af 
fuger med harpet muld af affejning af areal - ydes et 
tillæg til akkordtiden på: 
Flisestørrelser indtil 2450 cm2…………………….. 20 % 
Flisestørrelser over 2450 cm2………………………10 % 

  

3010 Særskilt opkradsning af fuger forud for græssåning i 
flisearealer betales med et tillæg til akkordtiden på 10 % 
af lægningstiden. 

  

3011 Ved anvendelse af beton som underlag for flise- og 
klinkebelægninger tillægges rålæggetiden i grus 25 %. 
Tillægget dækker alle gener, der kan opstå grundet 
betonanvendelser, såsom rengøring af værktøjet samt 
eventuel ophugning og fjernelse af ikke anvendt beton. 

  

3012 Ved omlægning eller omsætning af flise- eller 
klinkearealer, hvor de bestående arealer skal tages op 
eller brydes ned, og materialerne renses af, hæves de 
gældende enhedstider 50 %. 
Tillægget på 50 % gælder kun for materialer som bliver 
afrenset. Ellers kun 25 % tillæg. 
Ved lægning af klinker eller fliser på afrettet bund eller 
komprimeret bundsikring, udlægges 3 til 5 cm, der 
komprimeres med overhøjde, så afretning efter skinner 
kan ske i det komprimerede lag. Mærker efter skinner 
tilfyldes og trykkes. Komprimering betales i henhold til § 
2. 

  

3013 Opretning af afgrænsede omsluttede arealer i eksisterende 
belægninger hæves de gældende enhedstider med: 
Arealer indtil 20 m2………..  100 % 
Arealer over 20 m2…….…..    75 % 

  

 
 
 

 
 
Betonfliser 

  

 Lægning af betonfliser i ens størrelse og tykkelse i grus 
uden tilhugning. 
Ved paller med fliser under 200 cm2 aflæsset i mere end 
en palles højde grundet pladsmangel betales for øverste 
palle et tillæg for løft på 10 %, såfremt der er gjort 
opmærksom herpå inden arbejdets start. 
Fliser af størrelse indtil 9x27 cm (243 cm2). 

  

3100 Lægning af fliser (lige linier)…………………………….. m2  18,32 
3101 Lægning af fliser (buede linier)………………………….. m2  21,00 
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3102 Når fliser skal mikses i mere end 2 farver og fliserne 
lægges fra paller med 1 farve på hver palle, tillægges 10% 

  

3103 Hvor belægninger med fliser (klostersten, romer og 
rustik) foretages på stier og arealer med en bredde på 
under 1m tillægges tiderne 15 %. 

  

3104 For anvendelse af koniske fliser omkring plantehuller og 
kantning - der ikke ligger i niveau og kræver særskilt 
aftræk - betales et tillæg pr……………………………… 

 
 
lbm. 

 
 
   3,58 

3105 Ved anvendelse af mere end en størrelse tilpasningssten 
(hele normalsten er ikke tilpasningssten) betales et tillæg 
pr………………………………………………………… 

 
 
lbm. 

 
 
   2,18 

3106 Fliser over 9x27 cm og indtil 15x30 cm (450 cm2 i 
tykkelse indtil 5 cm (lige linier)………………………….. 

 
m2 

 
 17,06 

3107 do. (buede linier)………………………………………… m2  19,45 
3108 do. tykkelse fra 5 cm indtil 7,5 cm (lige linier)………….. m2  18,31 
3109 do. (buede linier)………………………………………… m2  20,86 
3109a BB betonbrosten indtil 8 cm (lige linier)………………… m2  18,62 
3109b do. (buede linier) tillægges 15 

%…………………………. 
  

3110 Fliser over 15x30 cm og indtil 30x30 cm (450 cm2 til 900 
cm2 tykkelse indtil 5 cm (lige linier)…………………. 

 
m2 

 
 14,66 

3111 do. (buede linier)………………………………………… m2  16,72 
3112 do. tykkelse fra 5 indtil 7,5 cm (lige linier)………………. m2  15,72 
3113 do. (buede linier)………………………………………… m2  17,91 
3114 Fliser over 30x30 cm og indtil 30x50 cm (901 cm2 til 

1500 cm2) tykkelse indtil 5 cm (lige linier)……………… 
 
m2 

 
 11,69 

3115 do. (buede linier)………………………………………… m2  13,33 
3116 do. tykkelse fra 5 indtil 7,5 cm (lige linier)………………. m2  12,82 
3117 do. (buede linier)………………………………………… m2  14,61 
3118 Fliser over 30x50 cm og indtil 50x50 cm (1501 cm2 til 

2500 cm2 tykkelse indtil 5 cm (lige linier)………………. 
 
m2 

 
 10,19 

3119 do. (buede linier)………………………………………… m2  11,62 
3120 do. tykkelse fra 5 indtil 7,5 cm (lige linier)……………… m2  12,82 
3121 do. (buede linier)………………………………………… m2  13,59 
3122 Fliser over 50x50 cm til under 80x63 cm (2501 cm2 til 

5040 cm2) i tykkelse indtil 7,5 cm………………………. 
 
m2 

 
 13,16 

3122a Ved anvendelse af SF-græsfidus tillægges tiderne 15 %.   
3123 Kørebanefliser fra ½ til 1 m2 store i tykkelse over 7 indtil 

10 cm…………………………………………………… 
 
m2 

 
 21,00 

3124 Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres 
tiderne til ………………………………………………… 

 
m2 

 
 15,00 

3125 Kørebanefliser fra ½ til 1 m2 store i tykkelse over 10 
indtil 12 cm……………………………………………… 

 
m2 

 
 24,00 

3126 Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres 
tiderne til………………………………………………. 

 
m2 

 
 18,00 

3127 Kørebanefliser fra ½ til 1 m2 store i tykkelse over 12 
indtil 14 cm………………………………………. 

 
m2 

 
 28,00 
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3128 Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres 
tiderne til ………………………………………………… 

 
m2 

 
 22,00 

3129 Kørebanefliser fra ½ til 1 m2 i tykkelse over 14 
cm……… 

m2  33,00 

3130 Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres 
tiderne til………………………………………………… 

 
m2 

 
 28,00 

3131 Betonchaussesten 10x10x8,5 cm (lige linier)……………. m2  31,11 
3132 Type SFG 75 o.lign. inkl. opfyldning med 

muld…………. 
m2  15,53 

3133 Græsarmeringsfliser type 2 B o.lign. inkl. opfyldning med 
muld……………………………………………………… 

 
m2 

 
 17,00 

3133a Græsarmeringsflise type GA 1 inkl. opfyldning med 
harpet muld………………………………………………. 

 
m2 

 
 18,32 

3133b Græsarmeringsflise type GA 2 inkl. opfyldning med 
harpet muld……………………………………………… 

 
m2 

 
 16,04 

3133c BB betonbrosten græsarmering 8 cm inkl. opfyldning 
med harpet 
muld………………………………………………. 

 
m2 

 
 21,62 

3134 Græsarmeringsfliser hulflisen inkl. 
opfyldning………..…. 

m2  20,00 

 Akkordnr. 3132-3134 tillægges 15 % når arbejdet udføres 
i buede linier. 

  

3135 Græssåning i græsarmeringsfliser inkl. afdækning………. m2    1,45 
3136 Lægning af fliser som rendesten indtil 60 cm bredde langs 

en række eller mellem 2 kantsten betales pr……………. 
 
lbm. 

 
 10,74 

3136a Sætning af rulleskiftesten af beton f.eks. 7x21x14 cm, 
7,5x22,5x15 cm, 10x30x17,5 cm, belægningssten uden 
låsevirkning. sætning i grus  (lige linier)……………….. 

 
 
lbm. 

 
 
 10,91 

3136b do. (buede linier)………………………………………… lbm.  15,66 
3136c Hvor akkord nr. 3136a og 3136b sættes i beton tillægges 

tiderne 25 %. 
  

3136d Vandrende elementer op til 60x30 cm i beton…………… lbm.  15,00 
 
 

 
Fliser og belægningssten i mønster 

  

3137 Regelmæssige, ulige og lige store modulfaste fliser i 
mønster tykkelse indtil 8 cm…………………………….. 

 
m2 

 
 18,12 

3138 Fliser i blokforband tillægges 15 %.   
3139 Ved flisestørrelse over 1600 cm2 tillægges 5 %.   
3140 Fliser i flere farver i mønster betales efter størrelse som 

betonfliser med tillæg på 10 %, dog ikke ved miksede 
fliser (som f.eks. klostermix o.l.) 

  

3141 Flisearealer med indlagte farvede felter betales efter 
størrelse som betonfliser med et tillæg på 15 % for de 
farvede arealer. 

  

3142 Ved parkeringspladser betales yderligere for indmåling 
pr. 
plads…………………………………………………….. 

  
 11,49 
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3143 Flisearealer med indlagte stenbånd tillægges læggeprisen 
10 %. 
Stenbånd fradrages arealet, opmåles og betales særskilt. 

  

3144 Rendesten udført i stavfliser…………………………….. 
(Evt. + tillæg jf. akkordnr. 3422). 

lbm.  16,67 

 
 

 
 
Belægningssten 
(Typer som f.eks. SF-RMC-IKAST-KB-FISK o.l.) 

  

3145 Indtil 5 cm tykke…………………………………………. m2  16,93 
3146 Fra 5-8 cm tykke………………………………………… m2  18,62 
3147 Fra 8-10 cm tykke……………………………………….. m2  20,16 
3147a Når arbejdet i akkord nr. 3145-3147 udføres i buede linier 

tillægges 15 %. 
  

3147b Belægningssten som i akkord nr. 3145-3147 fabrikeres 
som græsarmeringssten, betales for lægning inkl. 
opfyldning med harpet muld efter tiderne i akkord nr. 
3145-3147 + tillæg på 3 min. 

  

3147c Classico. Ved anvendelse af Classico bruges samme tider 
som for SF-sten. Ved lægning af Classico mønster aftales 
prisen herfor inden arbejdets opstart. 

  

3148 Opretning af SF og dermed beslægtede sten kan ikke 
kræves udført i akkord. 

  

3149 Hvor belægninger med belægningssten foretages på stier 
og arealer med en bredde på indtil 1 m tillægges tiderne 
15 %. 

  

3150 Lægning af rand- og slutsten…………………………….. lbm.    1,69 
3151 Lægning af kurvsæt (15 sten)……………………………. sæt  18,55 
3152 Ved arealer med belægningssten over 500 m2 reduceres 

priserne med 10 %. 
Anm. Rand- og slutsten samt kurvsæt opmåles med 
arealet. 

  

3153 Belægningsarmeringssten type 35 SF-sten o.lign. inkl. 
opfyldning……………………………………………….. 

 
m2 

 
 16,55 

3154 Belægningsarmeringssten type 65 SF-sten o.lign. inkl. 
opfyldning……………………………………………….. 

 
m2 

 
 23,16 

  
Tilhugning af fliser og belægningssten 

  

 Pr. tilhugget enhed opmålt i lbm.   
3155 Tilhugning og tilpasning af fliser ved lyskasser, trapper, 

huslinier, kantsten, radier (smiger) og anden fast 
afgrænsning……………………………………………… 

 
 
lbm. 

 
 
 12,07 

3156 Tilhugning og tilpasning af fliser med afrundede kanter 
(fas) 
a: Størrelse indtil 450 cm2……………………………….. 
b: Størrelse fra 450 cm2 til 1000 cm2…………………… 

 
 
lbm. 
lbm. 

 
 
 21,35 
 14,23 

3157 Tilhugning og tilpasning af fliser om nedgangsbrønde…. pr. brønd  35,06 
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3158 Tilhugning og tilpasning af fliser om stophaner og 
rensebrønde……………………………………………… 

 
stk. 

 
 26,86 

3159 Tilhugning og tilpasning af fliser om nedløbsrør og 
stolper……………………………………………………. 

 
stk. 

 
 16,11 

3160 Tilhugning af belægningsten…………………………… stk.    1,07 
3161 Tilhugning med håndværktøj tillægges tiderne 20 %.   
  

 
Klinker 
De for klinkearbejde anførte tider er inkluderet sortering 
og øvrige ulemper ved materialets uensartethed ligesom 
der ikke kan rejses krav om ekstrabetaling for nedlægning 
ved udskiftning af ituslåede og blasede sten. 

  

3201 Klinker i blokforband samt klinker med retningsgivende 
fuger på langs og tværs tillægges 15 %. 

  

3202 Klinkearealer med indlagte stenbånd, tillægges 
læggeprisen 10 %. Stenbånd fradrages arealet, opmåles 
og betales  særskilt. 

  

3203 Klinkearealer under 35 m2 tillægges 15 %. 
Tillægget gives ikke, hvor der på samme arbejdsplads 
findes mindst 5 ensartede arealer på hver under 35 m2. 

  

3204 Klinkegange i indtil 60 cm bredde, som afgrænsning 
langs plæner, rabatter, mure samt gennem beplantning, 
græs eller lignende, betales efter materiale art og størrelse 
med et tillæg på 15 % for udgravning evt. grusudlægning, 
komprimering, lægning samt kantsikning. 

  

3205 Klinker på fladen alm. (lige linier)………………………. m2  18,58 
3206 Klinker på fladen alm. (buede linier)……………………. m2  20,49 
3207 Murstensklinker på fladen alm. (lige linier)……………… m2  21,28 
3208 Murstensklinker på fladen alm. (buede linier)…………… m2  23,49 
3209 Klinker på fladen i mønster uden lederskifte…………….. m2  20,65 
3210 Murstenklinker på fladen i mønster uden lederskifte…….. m2  23,58 
3211 Klinker på kant (liggende) alm. (lige linier)…………….. m2  29,16 
3212 Klinker på kant (liggende) alm. (buede linier)…………… m2  32,03 
3213 Murstensklinker på kant (liggende) alm. (lige 

linier)…….. 
m2  36,61 

3214 Murstensklinker på kant (liggende) alm. (buede linier)…. m2  40,21 
3215 Klinker på kant (liggende) i mønster uden lederskifte…… m2  34,49 
3216 Murstensklinker på kant (liggende) i mønster uden 

lederskifte……………………………………………….. 
 
m2 

 
 43,37 

 
 

 
Klinkekanter 

 
 

 

3217 Stenbånd på klinker på fladen i og langs flisearealer pr. rk  lbm.    2,78 
3218 Do. på tværs på fladen pr. rk…………………………….. lbm.    3,63 
3219 Stenbånd af klinker på kant på langs i og langs 

flisearealer pr. 
rk…………………………………………………….. 

 
lbm. 

 
   3,58 

3220 Do på tværs på kant pr. rk. ..…………………………… lbm.    8,32 
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Anm. Stenbelægninger i større bredder end 2 rækker 
opmåles og betales pr. m2. 
I tilfælde, hvor materialet er af beton samt klinker 
fradrages tiden 10 %. 

3221 Udgravning til kop- og standerskifte alm. jord…………. lbm.    4,27 
3222 Udgravning til kop- og standerskifte, fast jord………… lbm.    7,41 
3223 Udgravning til klinker i løbe- og rulleskifte alm. jord…… lbm.    1,74 
3224 Udgravning til klinker i løbe- og rulleskifte, fast jord…… lbm.    3,07 
3225 Lægning af klinkekanter i sand eller jord på fladen på 

langs (lige linier)…………………………………………. 
 
lbm. 

 
   3,07 

3226 Do. (buede linier)………………………………………. lbm.    4,39 
3227 Klinkekanter i sand eller jord på fladen på tværs (lige 

linier)…………..……………………………………….. 
 
lbm. 

 
   4,99 

3228 Do. (buede linier)………………………………………… lbm.    7,48 
3229 Klinkekanter i sand eller jord i løbeskifte (lige linier)…… lbm.    3,85 
3230 Do. (buede linier)………………………………………… lbm.    5,85 
3231 Klinkekanter i sand eller jord i rulleskifte (lige 

linier)…… 
lbm.  12,82 

3232 Do. (buede linier)………………………………………… lbm.  19,02 
3233 Klinkekanter i sand eller jord i kopskifte (ligelinier)…….. lbm.    6,53 
3234 Do. (buede linier)………………………………………… lbm.    9,81 
3235 Klinkekanter i and eller jord i standardskifte (lige linier).. lbm.  18,64 
3236 Do. (buede linier)………………………………………… lbm.  27,98 
3237 Ved nedlægning i beton forhøjes tiderne 25 %.   
3238 Ved sammenklæbning med lip eller tilsvarende produkt 

hæves gruslæggetiderne 100 % for de behandlede 
materialer. 

  

  
Tilhugning af klinker 
(Inkl. hugning af ukurante vinkler) pr. tilhugget enhed 
opmålt i lbm. 

  

3239 Tilhugning af klinker langs kantsten, mure, borter eller 
anden begrænsning………………………………………. 

 
lbm. 

 
 23,52 

3240 Tilhugning af klinker om brønde, under Ø 31 cm………. stk.  27,34 
3241 Tilhugning af klinker for runde brønde, der måler Ø 31 

cm og derover…………………………….…………….. 
 
stk. 

 
 40,96 

3242 Tilhugning af klinker om stolper, nedløbsrør og stophaner 
m.m………………………………………………………. 

 
stk. 

 
 12,05 

  
Brudfliser 
Tiderne omfatter grusning og vanding. 
Trædefliser se akkordnr. 3006 

  

  
Betonfliser. 

  

3301 Lægning af betonfliser på grusunderlag alm. tilpasning…. m2  51,30 
3302 Do. fugetolerance 1-4 cm…….………………………… m2  63,39 
3303 Do. fugetolerance 1-2 cm…………………………….… m2  75,51 
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Naturstensbrudfliser 
3304 Lægning af Nexø- og Ølandsbrud på grusunderlag alm. 

tilpasning………………………………………………… 
 
m2 

 
 59,15 

3305 Do. fugetolerance 1-4 cm……..………………………… m2  78,60 
3306 Do. fugetolerance 1-2 cm………………………..……… m2  97,96 
3307 Lægning af Oppdalsbrud på grusunderlag alm. 

tilpasning.. 
m2  53,32 

3308 Do. fugetolerance 1-4 cm………………….…………… m2  70,62 
3309 Do. fugetolerance 1-2 cm………………………….…… m2  87,89 
  

Andre naturstensfliser 
  

3310 Lægning af regelmæssige ulige store fliser af Nexø- og 
Ølandssten eller anden natursten med almindelig 
tilpasning på grusunderlag uden lige store fuger………… 

 
 
m2 

 
 
 48,34 

3311 Do. fugetolerance 1-2 cm………………………………… m2  80,59 
3312 Opkradsning af fuger i brudflisearealer. såning af græs, 

tilfyldning med jord og affejning af 
areal………………… 

 
m2 

 
   2,35 

3313 Do. uden opkradsning……………………………………. m2    1,38 
 
 
 
 
 
 
 
 
3400 

 
 
Granitstensbelægninger 
Generelt 
Tider omfatter: 
Komprimering med håndstempel og udfyldning i fugerne 
med grus, jord eller beton. 
 
Anvendelse af beton som sætte- og fugemateriale, til og 
med 10 cm tykkelse,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
40,29  

3401 Når vibrator stilles til rådighed reduceres sættetiderne 
med 10 %. 

  

3402 Hvor materialerne i akkord nr. 3403-3415 er af beton 
reduceres tiderne med 35 %. 

  

3403 Sætning af brosten lige linier i grus……………………… m2   45,38 
3404 Sætning af brosten lige linier i beton…………………….. m2   50,82 
3405 Sætning af brosten buede linier i grus……………………. m2   53,24 
3406 Sætning af brosten i buede linier i beton……………….. m2   59,29 
3407 Sætning af chaussesten lige linier i grus……………… m2   47,55 
3408 Sætning af chaussesten lige linier i beton…………….. m2   55,95 
3409 Sætning af chaussesten buede linier i grus…………… m2   48,08 
3410 Sætning af chaussesten buede linier i beton………….. m2   58,99 
3410a Hvor chaussesten lægges i påfuglemønster tillægges 

tiderne 20 % i forhold til tiden i lige linier 
 
 

 

3411 Sætning af mosaiksten lige linier i grus………………….. m2   91,19 
3412 Sætning af mosaiksten lige linier i beton………………… m2  117,58 
3413 Sætning af mosaiksten buede linier i grus……………….. m2   90,23 
3414 Sætning af mosaiksten buede linier i beton………………. m2  112,75 
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3415 Granitstensgange i bredde indtil 1,5 m med lige 
afgrænsning med granitstensborter i begge sider betales 
for tilpasning og udfyldning mellem borterne…………… 

 
 
m2 

 
 
 41,38 

3416 Tilhugning af brosten……………………………………. stk.    3,25 
3417 Tilhugning af chaussesten……………………………….. 

Hvor der kræves lige afgrænsning af kanter betales 
kanten som bort og omåles særskilt. 

stk.    1,62 

3418 Lægning af håndsten (piksten) uden pakning……………. m2  36,63 
3419 Lægning af håndsten (piksten) med pakning…………….. m2  46,48 
3420 Lægning af håndsten (piksten) i beton, kort afrundet flade 

opad……………………………………………………… 
 
m2 

 
 55,82 

3421 Lægning af håndsten (piksten) i grus, kort afrundet flade 
opad……………………………………………………… 

 
m2 

 
 44,68 

3422 Stenbelægning i profil (rendestene, oprundede kanter 
mv.) betales med belægningstiden pr. m2 i grus med et 
tillæg på 35 %. 

  

3423 Borter/bånd af brosten sat i grus, lige linier pr. rk………. lbm.    9,46 
3424 Borter/bånd af brosten sat i grus, buede linier pr .rk…….. lbm.  10,95 
3425 Borter/bånd af brosten sat i beton lige linier pr. rk………. lbm.  11,81 
3426 Borter/bånd af brosten sat i beton buede linier pr. rk……. lbm.  13,87 
3427 Borter/bånd af fortovssten i og langs flisearealer pr. rk…. lbm.    6,97 
3428 Borter/bånd af fortovssten sat i grus lige linier pr. rk……. lbm.    7,04 
3429 Borter/bånd af fortovssten sat i grus buede linier pr. rk…. lbm.    8,28 
3430 Borter/bånd af fortovssten sat i beton lige linier pr. rk…. lbm.    9,15 
3431 Borter/bånd af fortovssten sat i beton buede linier pr. rk.. lbm.  10,34 
3432 Borter/bånd af chaussesten sat i grus lige linier pr. rk…… lbm.    6,64 
3433 Borter/bånd af chaussesten sat i grus buede linier pr. rk… lbm.    7,55 
3434 Borter/bånd af chaussesten sat i beton lige linier pr. rk….. lbm.    8,28 
3435 Borter/bånd af chaussesten sat i beton buede linier pr. rk.. lbm.    9,41 
3436 Stenbelægninger i større bredder end 2 rækker opmåles 

og betales pr. m2…………………………………………. 
  

3437 Borter af mosaiksten sat i grus indtil 4 rk. pr. rk. lige 
linier……………………………………………………... 

 
lbm. 

 
   9,57 

3438 Borter af mosaiksten sat i grus indtil 4 rk. pr. rk. buede 
linier……………………………………………………… 

 
lbm. 

 
 11,02 

3439 Borter af mosaiksten sat i beton indtil 4 rk. pr. rk. lige 
linier……………………………………………………… 

 
lbm. 

 
 11,99 

3440 Borter af mosaiksten sat i beton indtil 4 rk. pr. rk. buede 
linier……………………………………………………… 

 
lbm. 

 
 13,75 

3441 Borter/bånd af bordursten i og langs flisearealer pr. rk. 
Stenbånd og borter er beregnet pr. enkelt skifte………. 

 
lbm. 

 
 38,96 

3442 Opkradsning af fuger i chaussestensarealer såning af 
græs, tilfyldning af fuger med harpet jord og affejning af 
areal…………………………………………………….. 

 
 
m2 

 
 
   4,37 

3443 Do. uden opkradsning….………………………………. m2    2,72 
3444 Opkradsning af fuger i brostensarealer såning af græs, 

tilfyldning af fuger med harpet muld og affejning af 
arealet……………………………………………………. 

 
 
m2 

 
 
   2,90 
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3445 Som 3444 uden opkradsning af fuger……………………. m2    1,75 
3446 Vanding og mætning til fuger er opfyldt efter 3444 

indtil 25 m2………………………………………………. 
 
m2 

 
   2,72 

 over 25 m2……………………………………………….. m2    1,75 
  

Udfyldning med mosaiksten sat i beton 
  

3501 30 cm nedløbsbrønde i beton 50x50 cm pr. brønd uden 
tilhugning…………………..…………………………… 

 
stk. 

 
 18,55 

3502 60 cm gennemløbsbrønd i beton 80x80 cm pr .brønd uden 
tilhugning………………………………………………… 

 
stk. 

 
 29,95 

3503 Tagnedløb 35x35 cm uden tilhugninger…………………. 
Tiderne gælder både for granit- og betonmosaiksten. 

stk.    8,02 

3504 Ved sætning af beton- og granitkugler samt søsten 
omkring brønde, træer o.lign., hvor arealerne bliver under 
3 m2 forhøjes læggetiden 20 %. 

  

3505 Hvor tilhugning forlanges ved udfyldning af mosaiksten 
omkring brønde forhøjes tiderne 40 %. 

  

  
 
Træbelægninger 

  

 Samtlige tider er ekskl.. underlag.   
3601 Lægning af træfliser 50x60 cm………………………….. m2    8,19 
3602 Lægning af træfliser 80x80 cm………………………….. m2    6,11 
3603 Lægning af brugte sveller……………………………….. m2  32,14 
3604 Lægning af nye sveller…………………………………… 

Tilpasning af sveller pr. stk. tilpasset og anvendt svelle: 
m2  26,30 

3605 Med motorsav…………………………………………… stk.    8,76 
3606 Med håndsav…………………………………………….. stk.  23,37 
3607 Udlægning af strøer 40/65 mm og 40/75 mm……………. lbm.    5,80 
3608 Udlægning af strøer 50/100 mm og 65/130 mm…………. lbm.    6,25 
3609 Lægning af 1x4” (25x100 mm) brædder………………… m2  13,59 
3610 Lægning af 1x5” (25x125 mm) brædder………………… m2  11,74 
3611 Lægning af 1x6” (25x150 mm) brædder………………… m2  10,05 
3612 Lægning af træskiver i grus uden tilskæring…………….. m2  25,23 
3613 Lægning af træterninger med overflademål indtil 13x13 

cm……………………………………………………….. 
 
m2 

 
 30,21 

 
 
§ 4 

 
 
Kantsten og sandkasser 
Ved udførelsen af arbejdet, skal de nødvendige tekniske 
hjælpemidler stilles til rådighed. 
Såfremt det viser sig, at akkordtiderne er for lave ved 
anvendelse af tekniske hjælpemidler, optages forhandling 
i hvert enkelt tilfælde. 
 
Kantsten 
Udgravning til kantsten i indtil 30 cm bredde og 40 cm 
dybde: 
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4001 Alm………………………………………………………. lbm.    4,27 
4002 Fast jord………………………………………………….. lbm.    7,41 
 Tillæg for hver yderligere påbegyndt 1 cm dybde:   
4003 Alm. jord………………………………………………… lbm.    0,16 
4004 Fast jord…………………………………………………. lbm.    0,26 
4005 Sætning af betonkantsten højde indtil 20 cm i grus, 

bredde indtil 15 cm………………………………………. 
 
lbm. 

 
   9,33 

4006 Sætning af betonkantsten højde indtil 20 cm i slagger 
eller jord, bredde indtil 15 
cm………………………………… 

 
lbm. 

 
 10,28 

4007 Sætning af betonkantsten højde indtil 20 cm i beton, 
bredde indtil 15 cm………………………………………. 

 
lbm. 

 
 11,69 

4008 Sætning af betonkantsten højde over 20 cm og indtil 30 
cm i grus, bredde indtil 15 cm…………………………… 

 
lbm. 

 
 10,07 

4009 Sætning af betonkantsten højde over 20 cm og indtil 30 
cm i slagger eller jord, bredde indtil 15 cm……………… 

 
lbm. 

 
 11,09 

4010 Sætning af betonkantsten højde over 20 cm og indtil 30 
cm i beton, bredde indtil 15 cm………………………….. 

 
lbm. 

 
 12,59 

4010a Kantsten med en bredde over 15 cm tillægges 15 % af 
sættetiden for bredde indtil 15 cm. 

  

4011 Kantsten pålimet eller sømmet på……………………….. lbm.  11,20 
4012 Granitkantsten 10-12 og 12-13 DS 140 i grus………….. lbm.  12,60 
4013 Granitkantsten 15 DS 140 samt vinkel- og fastkantsten i 

grus………………………………………………………. 
 
lbm. 

 
 15,40 

4014 Granitkantsten 10-12 og 12-13 DS 140 i slagger eller jord lbm.  13,92 
4015 Granitkantsten 15 DS 140 samt vinkel- og fastkantsten i 

slagger eller jord…………………………………………. 
 
lbm. 

 
 17,00 

4016 Granitkantsten 10-12 og 12-12 DS 140 i beton…………. lbm.  15,70 
4017 Granitkantsten 15 DS samt vinkel- og fastkantsten i beton lbm.  19,18 
 Ved sætning af granitkantsten på over 1 m forhøjes 

tiderne i 4012-4017 med 10 %. 
  

4018 Brosten som kant i grus, lige linier pr. rk……………….. lbm.    5,00 
4019 Brosten som kant i grus buede linier pr. rk……………… lbm.    6,20 
4020 Brosten som kant sat i beton  lige linier pr. rk…………… lbm.    6,67 
4021 Brosten som kant sat i beton, buede linier pr. rk………… lbm.    7,87 
4022 Tilhugning af granitkantsten for tilpasning hvor hele 

kantsten ikke kan anvendes……………………………… 
 
stk. 

 
 17,18 

4023 Tilhugning af granitkantsten i smig……………………… stk.  21,86 
4024 Plænekantsten indtil 20 cm højde i tykkelse indtil 7 cm i 

grus eller jord……………………………………………. 
 
lbm. 

 
   5,98 

4025 Do. (sat i beton)…..……………………………………. 
Plænekantstens tykkelse måles i nedadvendt kant. 

lbm.    7,53 

4026 Tilhugning af betonkantsten for tilpasning hvor hele 
kantsten ikke kan anvendes……………………………… 

 
stk. 

 
   8,74 

4027 Tilhugning af smig……………………………………….. stk.   13,42 
4028 For sætning af kantsten i buede linier over radius 5 

tillægges 15 % af tiden for sætning i grus. 
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4029 For sætning af kantsten i buede linier under radius 5 
tillægges 35 % af tiden for sætning i grus. 

  

4030 Anvendelse af beton……………………………………. m3   40,29 
4031 Ved omsætning af kantsten i grus, slagger eller jord, hvor 

de pågældende antal meter skal tages op og sættes på ny, 
tillægges de gældende enhedstider 25 %. 

  

 
 

 
 
Sandkasser 

  

4102 Opstilling af sandkasseelementer. Lige linier 63x120 cm.. stk.   18,48 
4103 Lige linier 63x90 cm…………………………………….. stk.   13,80 
4104 Lige linier 63x70 cm…………………………………….. stk.   10,76 
4105 Buede linier 63x120 cm………………………………….. stk.   23,14 
4106 Buede linier 63x90 cm…………………………………… stk.   16,60 
4107 Buede linier 63x70 cm…………………………………… stk.   13,58 
4108 Opstilling af sandkasseelementer K.K. lige linier……… stk.     5,47 
4109 Opstilling af sandkasseelementer  K.K. buede linier…….. stk.     6,61 
4110 Opstilling af sandkasseelementer 30x40x75 cm lige linier. stk.   15,73 
4111 Do. buede linier………………………………………….. stk.   19,69 
4111a Betonelement 30x30x60 cm lige linier………………….. lbm.   15,73 
4111b Betonelement 30x30x60 cm buede linier………………… lbm.   19,69 
4111c Betonelement 30x30x90 cm lige linier………………….. lbm.   17,73 
4111d Betonelement 30x30x90 cm buede linier………………… lbm.   21,69 
 Der stilles sækkevogn og skruetvinger eller tænger til 

rådighed. 
  

4112 Fortovsfliser lodret på højkant…………………………… stk.   11,09 
4113 Fortovsfliser lodret på langs…………………………….. stk.   10,64 
4114 Montering af træbeklædning på sandkassekanter……….. lbm.   11,02 
4115 Tillæg for hjørner………………………………………… stk.     5,47 
4116 Betonplantesten sat i jord, lige linier…………………….. m2   40,09 
4117 Betonplantesten sat i jord, buede linier………………….. m2   50,17 
4118 Tillæg for hjørner pr. m højde……………………………. lbm.   13,70 
4119 Betonplantesten sat i beton, lige linier…………………… m2   50,59 
4120 Betonplantesten sat i beton, buede linier………………… m2   60,28 
4121 Bundskifte……………………………………………….. lbm.     5,72 
4122 For anvendelse af beton………………………………….. m3   40,29 
 
 
§ 5 

 
 
Støttemure 

  

 Generelt 
Tiderne omfatter: 
Afsætning af højder - modtagelse og anbringelse af 
materialer tilkørt inden for 8 m’s afstand fra 
anvendelsesstedet - samt opsætning af støttemuren. 
Ved opsætning af støttemure skal jorden stampes i en 
bredde af  murens halve højde fra murens bagkant, dog 
ikke under 60 cm bredde. 
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Ved opsætning af mure over 1 meters højde, hvor 
materialerne aflæsses ved murens fod, betales for løft 
efter tabel i § 1. 
Ved plantning i mur henvises til § 8. 
Ved arbejde med opsætning af galger aftales betaling 
herfor såfremt egnet materiale ikke er leveret på 
arbejdsstedet. 
Ved dræning henvises til § 1. 

5001 Ved omsætning af støttemure, hvor materialerne skal 
afrenses tillægges de gældende enhedstider 50 %. 

  

5002 Ved omsætning af støttemure inden for 1 år, hvor 
sætninger hidrører fra andre entreprenørers manglende 
komprimering eller uforudseelige ændringer i projektet 
inden for samme tidsrum tillægges de gældende 
enhedstider 25 %. 

  

5003 Udfyldning af fundamenter under og bag mur med 
slagger, grus, nøddesten, singels inkl. komprimering…… 

 
m3 

 
  28,86 

5004 Muld og ler betales tilsvarende, såfremt det ikke ligger 
bag mur inden for grænsen af kast (2m). 

  

5005 Anvendelse af beton…………………………………….. m3   40,29 
5006 Udhugning til plantehuller……. ……………………….. pr. stk.     2,47 
5007 Støttemure, der ikke måler over 20 m2, betales med et 

tillæg til tiderne på 25 % af opsætningstiderne inkl. 
opsætning af hjørner, udlægning af bundskifte, 
tilhugning, limning og slip. 
 
Gennemløbende mure, der kun afbrydes af 
indgangspartier med murgennembrud til gennemgang 
eller trappe, berettiger ikke til tillægget, såfremt det 
samlede areal overstiger 20 m2. 

  

5008 Tillæg for buede linier med 10 %. 
Opmåling sker fra murens underkant. 

  

 
 

 
 
Kampestensmur 

  

5101 Opsætning af kampestensmur uden anvendelse af mørtel 
og uden tilhugning i højde indtil 1 m (lige linier)……… 

 
m2 

 
106,36 

5102 Tillæg for højde over 1 m……………………………….. m2   15,29 
5103 Tilsvarende mur indtil 1 m højde (buede linier)…………. m2 123.68 
5104 Tillæg for højde over 1 m……………………………….. m2   17,30 
5105 Udvendige hjørner pr. m højde………………………….. lbm.   32,27 
5106 Indvendige hjørner pr. m højde………………………….. lbm.   15,81 
5107 Ved udførelsen af arbejdet, skal de nødvendige tekniske 

hjælpemidler stilles til rådighed. 
Såfremt det viser sig, at akkordtiderne er for lave ved 
anvendelse af tekniske hjælpemidler optages forhandling 
hver enkelt tilfælde. 
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Betonplantestensmur (P.H. mur) 
5201 Betonplantestensmur, højde indtil 1 m (lige 

linier)………. 
m2  42,85 

5202 Betonplantestensmur, højde indtil 1 m (buede linier)……. m2  53,40 
5203 Tillæg for indv. hjørner indtil 1 m højde…………………. lbm.  13,47 
5204 Tillæg for udv. hjørner indtil 1 m højde………………….. lbm.  27,13 
5205 Betonplantestensmur, højde over 1 m indtil 1,5 m lige 

linier……………………………………………………… 
 
m2 

 
 46,74 

5206 Betonplantestensmur, højde over 1 m indtil 1,5 m buede 
linier……………………………………………………… 

 
m2 

 
 56,63 

5207 Tillæg for indv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m…………… lbm.  14,87 
5208 Tillæg for udv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m……………. lbm.  29,84 
5209 Betonplantestensmur, højde over 1,5 m indtil 2,5 m lige 

linier……………………………………………………… 
 
m2 

 
 58,45 

5210 Betonplantestensmur, højde over 1,5 m indtil 2,5 m buede 
linier…………………………………………………….. 

 
m2 

 
 68,36 

5211 Tillæg for indv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m………….  lbm.  16,87 
5212 Tillæg for udv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m………….. lbm.  33,92 
5213 Bundskifte……………………………………………….. lbm.    5,53 
5214 Tilhugning af P.H. sten for tilpasning i støttemure………. stk.    3,26 
5215 Tilhugning af ukurante vinklede hjørner pr. m højde……. lbm.  52,02 
5216 Tilhugning pr. skift der slippes i terræn…………………..     5,35 
  

Knækflise- og Montebellomur 
  

5301 Knækflisemur, højde indtil 1 m (lige linier)…………… m2  60,05 
5302 Knækflisemur, højde indtil 1 m (buede linier)…………… m2  66,06 
5303 Tillæg for indv. hjørner indtil 1 m højde…………………. lbm.  16,86 
5304 Tillæg for udv. hjørner indtil 1 m højde………………….. lbm.  33,66 
5305 Knækflisemur, højde over 1 m indtil 1,5 m (lige linier)…. m2  66,06 
5306 Knækflisemur, højde over 1 m indtil 1,5 m (buede linier).. m2  72,63 
5307 Tillæg for indv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m…………… lbm.  18,36 
5308 Tillæg for udv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m……………. lbm.  36,69 
5309 Knækflisemur, højde over 1,5 indtil 2,5 m (lige linier)….. m2  84,15 
5310 Knækflisemur, højde over 1,5 indtil 2,5 m (buede linier).. m2  92,76 
5311 Tillæg for indv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m…………. lbm.  47,24 
5312 Tillæg for udv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m………….. lbm.  96,04 
5313 Bundskifte……………………………………………….. lbm.    5,46 
5314 Tilhugning af ukurante vinkler og hjørner pr. m højde….. lbm.  56,93 
5315 Tilhugning af knækfliser for tilpasning………………….. stk.    2,19 
5316 Anvendelse af asfaltlim i afdækningslaget ved  

knækflisemur…………………………………………….. 
 
lbm. 

  
   6,53 

5317 Anvendelse af speciallim i afdækningslaget ved 
knækflisemur (punktlimning)……………………………. 

 
lbm. 

 
   3,23 

5318 Tillæg pr. skift der slippes i terræn……………………….     5,34 
5319 Benyttes knækfliser med bagsiden udad, tillægges tiderne 

10 %. 
  

5320 Hvor der anvendes hulknækfliser, tillægges 10 %.   
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Klinkemur 
5401 Klinkemur sat i jord, højde indtil 60 cm (lige linier)…….. m2  61,28 
5402 Klinkemur sat i jord, højde indtil 60 cm (buede linier)…. m2  67,44 
5403 Klinkemur sat i beton, højde over 60 cm (lige linier)……. m2  76,70 
5404 Klinkemur sat i beton, højde over 60 cm (buede 

linier)….. 
m2  84,89 

5405 Bundskifte……………………………………………….. lbm.   6,68 
5406 Tilhugning af ukurante vinkler og hjørner pr. m højde….. lbm.  63,47 
5407 Tillæg for indv. hjørner indtil 60 cm højde………………. lbm.  17,01 
5408 Tillæg for indv. hjørner over 60 cm højde………..……… lbm.  21,28 
5409 Tillæg for udv. hjørner indtil 60 cm højde……………….. lbm.  34.06 
5410 Tillæg for udv. hjørner over 60 cm højde……………….. lbm.  42,59 
5411 Anvendelse af asfaltlim i afdækningslaget ved 

klinkemur.. 
lbm.    6,23 

5412 Anvendelse af speciallim i afdækningslaget ved 
klinkemur (punktlimning)……………………………… 

 
lbm. 

 
   2,95 

5413 Tillæg pr. skift der slippes i terræn……………………….     4,85 
 
 
5501 
5502 

 
Brostens- og chaussestensmur 
Brostensmur indtil 60 cm højde (lige linier)…………….. 
Brostensmur indtil 60 cm højde (buede linier)………… 

 
 
m2 
m2 

 
   
  58,26 
  72,85 

5503 Brostensmur over 60 cm højde sat i beton (lige linier)….. m2   79,62 
5504 Brostensmur over 60 cm højde, sat i beton (buede linier).. m2   99,46 
5505 Bundskifte……………………………………………….. lbm.     4,23 
5506 Tillæg for udv. hjørner indtil 60 cm højde……………….. lbm.   29,50 
5507 Tillæg for udv. hjørner over 60 cm højde………………. lbm.   36,87 
5508 Tillæg for indv. hjørner indtil 60 cm højde..…………….. lbm.   14,73 
5509 Tillæg for indv. hjørner over 60 cm højde.………………. lbm.   18,43 
5510 Tillæg pr. skift der slippes i terræn……………………….      4,85 
5511 Tilhugning af brosten for tilpasning, ekskl. hjørner……… stk.     2,95 
5512 Chaussestensmur indtil 60 cm højde (lige linier)………… m2   75,22 
5513 Chaussestensmur indtil 60 cm højde (buede linier)……… m2   91,35 
5514 Chaussestensmur over 60 cm højde (lige linier)…………. m2   98,05 
5515 Chaussestensmur over 60 cm højde (buede linier)………. m2 119,52 
5516 Bundskifte……………………………………………….. lbm.     5,09 
5517 Tillæg for udv. hjørner indtil 60 cm højde……………….. lbm.   22,14 
5518 Tillæg for udv. hjørner over 60 cm højde……………….. lbm.   27,67 
5519 Tillæg for indv. hjørner indtil 60 cm højde…….…..…….. lbm.   11,07 
5520 Tillæg for indv. hjørner over 60 cm højde……..………… lbm.   13,83 
5521 Tillæg pr. skift der slippes i terræn……………………….      3,64 
5522 Tilhugning af chaussesten for tilpasning ekskl. hjørner….. stk.     1,47 
5523 For anvendelse af beton forhøjes tiderne med 25 %.   
  

 
SF-Støjmur 
Nedenstående tider gælder for tæt mur. Ved åben mur 
nedskæres tiderne med 20 %. 

  

5601 SF-Støjmur, højde indtil 1 m (lige linier)..………………. m2   50,00 



34 

5602 Do. (buede linier)………………………………………… m2   64,00 
5603 Tillæg for indvendigt hjørne indtil 1 m………………….. lbm.   16,00 
5604 Tillæg for udvendigt hjørne indtil 1 m…………………… lbm.   32,00 
5605 SF-Støjmur, højde mellem 1m og 1,5 m (lige linier)……. m2   56,00 
5606 Do. (buede linier)………………………………………… m2   68,00 
5607 Indvendigt hjørne mellem 1 og 1,5 m…………………… lbm.    18,00 
5608 Udvendigt hjørne mellem 1 og 1,5 m……………………. lbm.   36,00 
5609 SF-Støjmur, højde mellem 1,5 og 2,5 m (lige linier)…….. m2   70,00 
5610 do. (buede linier)………………………………………… m2   82,00 
5611 Indvendigt hjørne mellem 1,5 og 2,5 m………………….. lbm.   20,00 
5612 Udvendigt hjørne mellem 1,5 og 2,5 m………………….. lbm.   41,00 
5613 Bundskifte (lige linier)…………………………………… lbm.  20,00 
5613a Bundskifte (buede linier)………………………………… lbm.  26,50 
5614 Tilhugning af SF-Støjmursten……………………………. stk.    5,00 
5615 Tilhugning af SF-Støjmursten i hjørner………………….. lbm.  65,00 
5616 Tillæg for skift der slippes i terræn……………………….     7,00 
5617 Tillæg for limning af hjørner……………………………. lbm.    9,00 
  

Nexø- og Ølandsmur 
Ølandsmur med vandret og lodret fuge af forud tilhugne 
sten inkl. underhugning: 

  

5701 Opsætning i jord, højde indtil 1 m (lige linier)………… m2 148,89 
5702 Do. (buede linier)………………………………………… m2 163,78 
5703 Opsætning i beton, højde indtil 1 m (lige linie)………….. m2 165,28 
5704 Do. (buede linier)………………………………………… m2 180,16 
5705 Opsætning i beton, højde over1 m (lige linier)………….. m2 181,78 
5706 Do. (buede linier)………………………………………… m2 198,15 
5707 Tilhugning af sten til ovenstående mur inkl. 

underhugning…………………………………………….. 
 
m2 

 
158,77 

 Nexø med vandret og lodret fuge af forud tilhugne sten 
inkl. underhugning (rustikmur): 

  

5708 Opsætning i jord, højde indtil 1 m (lige linier)………… m2 109,15 
5709 Do. (buede linier)………………………………………… m2 120,10 
5710 Opsætning i beton, højde indtil 1 m (lige linier)…………. m2 125,58 
5711 Do. (buede linier)………………………………………… m2 136,48 
5712 Opsætning i beton, højde over 1 m (lige linier)………….. m2 138,12 
5713 Do. (buede linier)………………………………………… m2 150,14 
5714 Tilhugning af sten til ovenstående mur inkl. 

underhugning 
m2 143,92 

  
Skallemur af Nexø-sten med tilhugning til vandret og 
lodret fuge inkl. tilhugning: 

  

5715 Opsætning i jord, højde indtil 1 m (lige linier)………… m2 367,24 
5716 Do. (buede linier)………………………………………… m2 403,96 
5717 Opsætning i beton, højde indtil 1 m (lige linier)…………. m2 383,61 
5718 Do. (buede linier)………………………………………… m2 420,33 
5719 Opsætning i beton, højde over 1 m (lige linier)………….. m2 421,97 
5720 Do. (buede linier)………………………………………… m2 458,69 
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 Græstørvsmur   
5801 Indtil 1 m i højden (lige linier)…………………………… m2  37,39 
5802 Indtil 1 m i højden (buede linier)………………………… 

Priserne er baseret på græstørv skåret i ens tykkelse. 
m2  43,25 

  
 
 
Svellemur 

  

5900 Lægning af sveller som kantsten………………………… lbm.   9,52 
5901 Svellemur, højde indtil 1m………………………………. m2  46,74 
5902 Svellemur, højde over 1 m indtil 1,5 m………………….. m2  50,98 
5903 Svellemur, højde over 1,5 indtil 2,5 m…………………… m2  63,77 
5904 Tillæg for udvendige hjørner…………………………….. lbm.  23,37 
5905 Tillæg for indvendige hjørner……………………………. lbm.  11,69 
5906 Bundskifte……………………………………………….. 

Tilskæring for tilpasning i mur og hjørner: 
lbm.    2,94 

5907 Håndsav………………………………………………….. stk.  23,37 
5907a Håndsav, tilskæring i smig, tillægges 30 %.    
5908 Motorsav………………………………………………… stk.    8,76 
 
§ 6 

 
Opsætning af trapper 
Generelt 
Tiderne omfatter: 
Afsætning af højder - modtagelse og anbringelse af 
materialer tilkørt inden for 8 m afstand fra 
anvendelsesstedet - udlægning og planering af 
grusunderlag indtil 5 cm tykkelse - samt opsætning af 
trappe. 
Ved udførelsen af arbejdet, skal de nødvendige tekniske 
hjælpemidler stilles til rådighed. 
Såfremt det viser sig, at akkordtiderne er for lave ved 
anvendelse af de tekniske hjælpemidler, optages 
forhandling i hvert enkelt tilfælde. 
Udgravning af fundament for trapper jr. § 1. 

  

6001 Udfyldning af fundamenter med slagger, grus, nøddesten, 
singels o.lign. inkl. komprimering………………………. 

 
m3 

 
 22,85 

6002 Yderligere udfyldning af trappedybde betales med tid pr. 
m2 efter materialets art og med et tillæg på 30 %.  

   

6003 Ved opsætning af trapper som vindeltrapper (i spiral) 
tillægges tiderne 65 %. 

  

6004 Ved anvendelse af beton til opsætning af trapperne 
tillægges tiderne 25 %. 

  

6005 Trappetrin, der ligger bag hinanden, tillægges 5 % til 
tiderne. 

  

6006 Ved omlægning eller omsætning af trapper, hvor de 
bestående arealer skal tages op eller brydes ned og 
materialerne renses af, hæves de gældende enhedstider 
50 %. 
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Tillægget på 50 % gælder kun for materialer, som bliver 
afrenset. Ellers kun 25 % tillæg. 
Komprimering betales i henhold til § 2. 

 
 

 
 
 
 
Trapper af støbte elementer 

  

 Tiderne er beregnet pr. løbende m. forkant inkl. forkant 
materialets dybde. 

  

6101 Trappe med kørerampe ommåles på langs og afregnes 
som forkant trin med tillæg på 10 %. 

  

6102 Færdigstøbte trappeelementer………………………….. lbm.  22,64 
6103 Tilhugning af færdigstøbte trappeelementer indtil 13 cm.. stk.  18,38 
6104 Tilhugning af færdigstøbte trappeelementer over 13 cm… stk.  22,00 
6105 Trappeelementer over 70 kg, tillæg for overskydende kg.. kg.    0,20 
6106 Trapper med forkant af betonkantsten…………………. lbm.  18,95 
 
 
 
6201 

 
 
Trapper af betonfliser 
Trapper af betonfliser med stødtrin af plantesten……….. 
Trapper af 50x50 cm fliser: 

 
 
 
lbm. 

 
 
 
 30,90 

6202 Stødtrin 2 fliser 25x50 cm afhugget (ru forkant)……….. lbm.  47,50 
6203 Stødtrin 2 fliser 25x50 cm uden tilhugning………………. lbm.  30,81 
6204 Stødtrin 2 fliser 25x50 cm med tilhugning………………. lbm.  38,65 
6205 Stødtrin 1 flise 25x50 cm uden tilhugning……………….. 

Trapper af fortovsfliser: 
lbm.  23,78 

6206 1. stødtrin (fliser eller lign.) afhugget (ru forkant)……….. lbm.  40,09 
6207 1. stødtrin (fliser eller lign.) uden tilhugning…..………… lbm.  25,23 
6208 Barnevognstrapper, fliser fra 20x50x5 cm til 60x60x5 cm lbm.  20,93 
6209 Barnevognstrapper, fliser fra 60x60x7 cm til 62,5x80x7 

cm………………………………………………………. 
 
lbm. 

 
 22,99 

6210  Barnevognstrapper af knækfliser………………………… lbm.  22,78 
6211 Trapper af knækfliser med 1 stødtrin og sammenklæbning 

med asfalt……………………………………………….. 
 
lbm. 

 
 26,06 

6212 Tilhugning af trappeknækfliser ved mur eller anden 
afgrænsning……………………………………………… 

 
stk. 

 
   4,40 

6213 Klinketrappe (rulleskifte) inkl. sætning i og afbinding 
med jordfugtig beton pr. rulleskifte……………………… 

 
lbm. 

 
 33,80 

  
 
Trapper af sveller 

  

6301 Trappe med forkant af sveller…………………………… lbm.  20,45 
6302 Tilpasning af sveller pr. stk. tilpasset og anvendt svelle 

med motorsav……………………………………………. 
 
stk. 

 
   8,76 

6303 Med håndsav…………………………………………….. stk.  23,37 
6303a Med håndsav i smig, tillægges 30 %.   
6304 Stødtrin af runde stolper…………………………………. lbm.  14,09 
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 Naturstenstrapper 
Gælder for alle naturstenstrapper. 
Udfyldning af større trindybder end neden for anførte 
betales efter materialets art og karakteren af arbejdet i 
henhold til tider for naturstensfliser og med et tillæg på 
30 %. 
Færdige trappestensblokke i ens tykkelse indtil 1 m 
længde og 50 cm dybde, granit, kalksten eller anden 
stenart. 

  

6401 Uden tilhugning af uregelmæssige trin………………… lbm.  37,24 
6402 Med tilpasning og tilhugning af uregelmæssige trin…….. 

Trapper i uregelmæssige naturstensfliser med tilhugning 
af forkant, fuger 1-2 cm og underliggere - indtil 50 cm 
dybde: 

lbm.  58,01 

6403 Lige trapper……………………………………………… lbm. 111,68 
6404 Buede trapper……………………………………………. lbm. 148,89 
6406 Trapper med forkant af granit…………………………… lbm.  18,95 
  

 
  

§ 7 
 
7001 

Græsarbejder 
 
Finplanering med håndkraft af forud udlagte muldarealer, 
hvor koter kun er bindende i bygge- og belægningslinier, 
og hvor terræn ellers skal forløbe i bløde former. 
Planeringslaget skal være kultiveret, så det er let flytbart.. 

 
 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
 
   1,09 

7002 Finplanering med håndkraft af forud udlagte muldarealer 
efter snore og pæle. Tolerance i koter indtil +/- 2 cm. 
Planeringslaget skal være kultiveret, så det er let flytbart. 
Jordbalance forudsættes……………………………….. 

 
 
 
m2 

 
 
 
  1,45 

7003 Finplanering med håndkraft af forud udlagte muldarealer 
efter skinner og skabelon, så ingen afvigelser sker fra 
given kote. Planeringslaget skal være kultiveret, så det er 
let flytbart. Evt. overskydende jordmængder samles i 
bunker med afstand ikke under 8 m……………………… 

 
 
 
 
m2 

 
 
 
 
  1,61 

7004 Finplanering med håndkraft i forbindelse med 
maskinplanering, hvor koter kun er bindende i bygge- og 
belægningslinier, og hvor terræn eller skal forløbe i bløde 
former…………………………………………………… 

 
 
 
m2 

 
 
 
  0,50 

7005 Finplanering med håndkraft i forbindelse med 
maskinplanering. Planering sker efter snore og pæle, så 
ingen afvigelse sker fra givne koter. Arealer over 5000 m2 

 
 
m2 

 
 
  0,63 

7006 Fjernelse af overskydende muld eller tilkørsel af 
muldunderskud i finplaneringsarealer, hvor maskiner ikke 
er til rådighed, betales efter tabel for materialetransport 
efter forudgående vurdering af jordmængde. 

  

7007 En gang afrivning forud for græssåning og transport af  
afrevet materiale til afrivningsarealets 
afgrænsning……… 

 
m2 

 
  1,00 
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7008 Afrivningsarealerne skal være renset for håndstore sten, 
før akkord påbegyndes. 

 
 

 

7009 Afrivningsarealer sammenlagt på samme arbejdsplads på 
under 500 m2 tillægges 25 %. 
Tillægget ydes også, hvor arealer under 500 m2 ikke kan 
udføres i samme arbejdsgang. 

  

7010 For afrivningsarealer på 5000 m2  og derover sammenlagt 
på samme arbejdsplads reduceres tiden 10 %. 
Reduktionen kommer dog ikke til anvendelse, såfremt 
arbejdet ikke kan udføres i samme arbejdsgang. 
Ved samme arbejdsgang forstås, at arbejdspladsen ikke 
genetableres. 
Ved afstand over 50 m til afrivningsgrænse stilles 
traktorvogn til rådighed. 

  

7011 Såfremt traktor stilles til rådighed til bortkørsel af 
afrivning, fradrages………………………………………. 

 
m2 

 
  0,08 

7012 Trædning af arealer forud for græssåning pr .gang……... m2   1,02 
7013 Udsåning af græsfrø med hånd pr. gang…………………. m2   0,25 
7014 Udsåning af græsfrø med selvkørende såmaskine på 

arealer over 1000 m2…………………………………….. 
 
m2 

 
  0,10 

7015 Udsåning af græsfrø med selvkørende såmaskine på 
arealer under 1000 m2…………………………………… 

 
m2 

 
  0,20 

7016 Nedfældning af græsfrø med håndrive pr. gang inkl. 
afsamling af sten………………………………………… 

 
m2 

 
  0,40 

7017 Nedfældning af græsfrø ved tromling med pigtromler pr. 
gang……………………………………………………… 

 
m2 

 
  0,19 

7018 Nedfældning af græsfrø med håndtrukket harve, pr. gang. m2   0,30 
7019 Tromling af arealer med glat håndtrukket tromle pr. gang m2   0,12 
7020 Hvor arealet forud er planeret fuldt ud, betales for 

rivning, såning, nedrivning af frøet og tromling en gang 
samt transport af afrevet materiale til afrivningsarealets 
afgrænsning i let jord.……………………………………. 

 
 
 
m2 

 
 
 
  2,07 

7021 Samme udførelse som i foranstående akkord, men svær 
jord………………………………………………………. 

 
m2 

 
  2,33 

7022 Ved græssåning samt udlægning af græstørv og ustrøning 
af  kunstgødning på skråninger med over 1½ m højde og 
indtil 3 meters højde med hældning på: 
1:3 tillægges tiderne 15 %. 
1:2 tillægges tiderne 20 %. 
1:1½ tillægges tiderne 25 %. 
1:1 tillægges tiderne 30 %. 
 
Ved arbejde på skråninger fra 3 m højde og opefter ydes 
tillæg: 
1:3 tillægges tiderne 18 %. 
1:2 tillægges tiderne 24 %. 
1:1½ tillægges tiderne 30 %. 
1:1 tillægges tiderne 36 %. 
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7023 Håndskæring af græstørv………………………………… m2   5,98 
7024 Maskinskæring af græstørv inkl. oprulning……………… m2   2,75 
7025 Udlægning af græstørv på et i forvejen planeret areal. 

Inkl. nødvendig skæring…………………………………. 
 
m2 

  
  6,68 

7026 Udlægning af græstørv i ruller, skåret med maskiner……. m2   3,26 
7027 Udstrøning af kunstgødning med hånd…………………..  kg.   0,50 
7028 Topdressing indtil 1 cm tykkelse………………………… m2   0.10 
 
§ 8 

 
Plantning 

  

 Opdelingen i § 8 er i overensstemmelse med opdelingen i 
Sorterings- og bundtningsbestemmelser gældende pr. 1. 
september 1982 - udgivet af Dansk Planteskoleforening. 
 
Størrelsesbetegnelser: 
k -   planter med klump 
c -   planter i container eller blokke 
sh - stammehøjde 
o.  - stammeomkreds 1 m over jorden 
ø -  tværmål 
th - totalhøjde 
s -  sommerpriklet 
 
Størrelse: Plantens længde måles fra rodhals til topknop. 
For højtvoksende Picea, Pinus, Abies og Larix indregnes 
kun topskuddets halve længde. 
 
Tiderne omfatter: 
Afsætning for plantningen, modtagelse og indslag og 
optagning af planter fra indslag (maks. 100 m fra 
plantningsstedet), afpudsning af rødder og brækkede 
grene, beskyttelse og vanding af rødder og jordklump 
under arbejdets udførelse, opgravning af plantehuller og 
planterender, samt plantning hvorved jorden trædes til 
omkring rødder og jordklump. 
For afstand ved over 100 m forhandles transporttiden. 
Det er dog en forudsætning at det ikke er muligt at 
foretage indslag inden for 100 m grænsen. 
Nedenstående tider gælder kun, hvor jorden er 
veltilberedt i mindst 25 cm dybde. Ved plantning af 
tornede vækster stilles handsker til rådighed. 
Vanding udføres efter nærmere aftale. 

  

8001 Hvor opgravning med spade ikke kan foregå på 
sædvanlig måde, og hvor der ikke er mindst 25 cm 
muldlag, og der ikke stilles mekaniske redskaber til 
rådighed og løsning må foretages med greb, tillægges 
plantningstiden 100 %. 
Såfremt det forlangte løsning med plantebor, tillægges 
plantningstiden 30 %. 
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8002 Ved plantning på skråninger over 1 meters højde og indtil 
3 meters højde med en hældning på: 
1:3 tillægges tiderne 10 %. 
1:2 tillægges tiderne 20 %. 
1:1½ tillægges tiderne 30 %. 
1:1 tillægges tiderne 40 %. 
 
Ved arbejde på skråninger fra 3 meters højde og opefter 
ydes tillæg på: 
1:3 tillægges tiderne 12 %. 
1:2 tillægges tiderne 24 %. 
1:1½ tillægges tiderne 36 % 
1:1 tillægges tiderne 48 %. 

  

8003 Ved anvendelse af spagnum i plantehuller tillægges 
plantetiden 25 %. 

  

8004 En gang grovrivning af plantearealer efter plantning inkl. 
transport af afrevet materiale til afrivningsarealets 
afgrænsning. 

m2 0,79  

  
Hækplantning 
Plantning i opgravet rende svarende til planternes 
rodnet. 
Hæk-, læ- og skovplanter samt prydbuske uden klump. 
Største planteafstand 50 cm. Mindst 15 cm. 

  

8101 Højde indtil 50 cm………………………………………..  stk.   0,82 
8102 Højde over 50 cm indtil 80 cm………………………….. stk.   0,86 
8103 Højde over 80 cm indtil 100 cm……………………….. stk.   0,90 
8104 Højde over 100 cm………………………………………. 

Plantning med spade - jorden kastes fra hul til hul. 
Hæk-, læ og skovplanter samt prydbuske uden klump. 
Største planteafstand 80 cm mindst 25 cm. 

stk.   1,00 

8105 Højde indtil 50 cm……………………………………….. stk.   0,70 
8106 Højde over 50 cm indtil 80 cm………………………….. stk.   0,76 
8107 Højde over 80 cm indtil 100 cm…………………………. stk.   0,82 
8108 Højde over100 cm……………………………………….. stk.   0,90 
 
 

 
Containerkultiverede hækplanter 
Fjernelse af containeremballage til kørebar vej indgår i 
tiden. 

  

8109 Ved plantning uden container fratrækkes tiderne 10 %.   
8110 Højde indtil 20 cm, containerstørrelse indtil 1 liter……… stk.    1,23 
8111 Højde over 20 cm indtil 40 cm………………………….. stk.    1,44 
8112 Højde over 40 cm indtil 60 cm………………………….. stk.    1,65 
8113 Højde over 60 cm indtil 80 cm…………………………... stk.    1.98 
8114 Højde over 80 cm indtil 100 cm……..………………….. stk.    2,22 
8115 Højde over 100 cm indtil 200 cm……………………….. stk.     6,87 
8116 Højde over 200 cm……………………………………… stk.  11,52 
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Klumpholdige hækplanter 
Opskæring af lærred, løsning af bindeknuder ved rodhals 
og fjernelse af gummibånd indgår i akkorden. 

8117 Højde indtil 60 cm……………………………………….. stk.    2,12 
8118 Højde over 60 cm indtil 80 cm………………………….. stk.    2,47 
8119 Højde over 80 cm indtil 100 cm…………………………. stk.    2,78 
8120 Højde over 100 cm indtil 150 cm……………………….. stk.    4,58 
8121 Højde over 150 cm indtil 200 cm……………………….. stk.    7,18 
8122 Højde over 200 cm……………………………………… stk.   14,40 
  

Busketplantning 
Busket- og skovplanter plantet enkeltvis i huller udgravet 
i størrelse og dybde svarende til plantens rodnet. 
 
Planter uden klump 
a: Under 300 stk. på samme arbejdsplads. 
b: Over 300 stk. på samme arbejdsplads. 

  

 
 
8201 

 
Højde indtil 30 cm………………………….. 

 
stk. 

 a  
 1,44 

   b  
   0,84 

8202 Højde over 30 cm indtil 50 cm……………… stk.  1,90    1,17 
8203 Højde over 50 cm indtil 80 cm……………… stk.  2,47    1,52 
8204 Højde over 80 cm indtil 100 cm……………. stk.  3,04    1,87 
8205 Højde indtil 40 cm………………………….. stk.  1,55    0,95 
8206 Højde over 40 cm indtil 60 cm……………… stk.  2,13    1,31 
8207 Højde over 60 cm indtil 100 cm……………. stk.  2,81    1,73 
8208 Højde over 100 cm indtil 140 cm…………… stk.  4,85    3,01 
8209 Højde over 140 cm indtil 200 cm…………… stk.   8,12    4,83 
8210 Højde over 200 cm………………………….. stk. 10,09    5,73 
  

Klumpholdende planter og 
containerkultiverede planter 
Udgravning af plantehul til det dobbelte af 
klumpens bredde, fjernelse af 
containeremballage til kørebar vej samt (ved 
klumpplanter) opskæring af lærred, løsning 
af bindeknuder ved rodhals og fjernelse af 
gummibånd indgår i akkorden. 
c: Containerplanter. 
k: Klumpholdige planter. 

   

 
 

   
  c  

 
  K 

8211 Ved plantning uden container fratrækkes 
tiderne 10 %. 

   

8212 Højde/bredde indtil 20 cm, 
containerstørrelse. indtil 1 
liter………………………………….. 

 
stk. 

 
 1,25 

 

8213 Højde/bredde over 20 cm indtil 40 cm……… stk.  1,47    1,84 
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8214 Højde/bredde over 40 cm indtil 60 cm……… stk.  1,98    2,47 
8215 Højde/bredde over 60 cm indtil 80 cm……… stk.  2,68    3,35 
8216 Højde/bredde over 80 cm indtil 100 cm……. stk.  3,38    4,23 
8217 Højde/bredde over 100 cm indtil 200 cm…… stk.  9,97  12,51 
8218 Højde/bredde over 200 cm………………….. stk. 15,52  19,40 

 
 

  
Skovplantning 
Over 500 stk. på samme arbejdsplads. 
Ved plantning af under 500 stk. på samme arbejdsplads 
betales som busketplantning. 
Nedstikning efter spade, plantehakke eller i oppløjet rende 
inkl. tiltrædning. 

  

8301 Løvfældende forstplanter indtil plantealder 2/0 (omplantede 
planter undtaget)………………………….. 

 
stk. 

 
  1,11 

8302 Nålebærende forstplanter indtil plantealder 2/2………… stk.   1,11 
8303 Ved plantning af mere end 2 sorter forhøjes tiderne med 

15 %. 
Skovplantning af ældre planter og planter over 80 cm højde 
betales som busketplantning. 

  

  
 
Plantning af grupper, rabatter, bede o.lign. 
Fjernelse af containeremballage og plantekasser til kørebar 
vej indgår i akkorden. Ved plantning af 
containerkultiverede planter uden container fratrækkes 
tiderne 10%. 

 
 

 

8401 Forædlede roser indtil 50 cm i afklippet længde………... stk.   1,46 
8402 Stauder og bunddækkeplanter i størrelse som astilbe, 

pæoner, lupiner o.lign. skolede, delte eller pottede 0,4 til 1 
liter container…………………………………………. 

 
 
stk. 

 
 
  1,14 

8403 Stauder, stenplanter og bunddækkeplanter indtil og med 0,4 
liter container………………………………………… 

 
stk. 

 
  0,79 

8404 Bunddækkeplanter i størrelse som 8403 rankende maks. 30 
cm……………………………………………………. 

 
stk. 

 
  0,83 

8405 Sommerplanter, priklede fra kasser og bakker………….. stk.   0,27 
8406 Sommerplanter i container indtil 9,5 cm…………………. stk.   0,47 
8407 Sommerplanter i container over 9,5 cm…………………. stk.   0,95 
8408 Begonia, stedmoder o.lign……………………………….. stk.   0,79 
8409 Lægning af blomsterløg: Narcisser, hyacinter, tulipaner og 

løg af lign. størrelse i græs……………………………. 
 
100 stk. 

 
 60,00 

8410 Samme størrelse i lagt jord………………………………. 100 stk.  45,00 
8411 Lægning af blomsterløg: crocus, eranthis, vintergæk og løg 

af lignende størrelse i græs………………………….. 
 
100 stk. 

 
 40,00 

8412 Samme størrelse lagt i alm. jord…………………………. 100 stk.  25,00 
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 Træplantning 
Plantehul overtages udgravet og muldopfyldt til 
terrænniveau.  
Tiden omfatter: 
Udgravning af huller svarende til planternes rodnet, 
beskæring af beskadigede rødder og grene, tilfyldning af 
forhåndenværende muld og forsvarlig tiltrædning. 
Anbringelse af stokke i plantehul uden planting. 
Priserne er gældende for træer af container eller barrod, 
dog med tillæg på 10 % for containertræer under akkordnr. 
8509-8511, 8514-8516 og 8519-8521. 
Ved anvendelse af traktordrevet bor reduceres tiderne i 
akkordnr. 8505 og indtil 8521 med 30 %. 

  

8501 Nedramning af stokke over 150 cm indtil 200 cm inkl. 
renskæring………………………………………………. 

 
stk. 

 
   4,96 

8502 Nedramning af stokke over 200 cm indtil 250 cm inkl. 
renskæring………………………………………………. 

 
stk. 

 
   6,97 

8503 Nedramning af stokke over 250 cm indtil 300 cm inkl. 
renskæring………………………………………………. 

 
stk. 

 
   8,98 

8504 Nedramning af stokke over 300 cm inkl. renskæring…… stk.  10,00 
8505 Plantning af træer, stammeomfang indtil 6 cm………… stk.  12,70 
8506 Plantning af træer, stammeomfang over 6 cm indtil 8 cm.. stk.  13,92 
8507 Plantning af træer, stammeomfang over 8 cm indtil 10 cm stk.  15,14 
8508 Plantning af træer, stammeomfang over 10 cm indtil 12 

cm……………………………….………………………. 
 
stk. 

 
 16,36 

8509 Plantning af træer, stammeomfang over 12 cm indtil 14 
cm……………………………………………………….. 

 
stk. 

 
 20,45 

8510 Plantning af træer, stammeomfang over 14 cm indtil 16 cm  stk.  25,56 
8511 Plantning af træer, stammeomfang over 16 cm indtil 18 cm  stk.  31,95 
 Større træer i hvert enkelt tilfælde.   
  

Flerstammede træer 
  

8512 Plantning af flerstammede træer højde 100-150 cm…….. stk.   13,92 
8513 Plantning af flerstammede træer højde 150-180 cm…….. stk.  15,14 
8514 Plantning af flerstammede træer højde 180-200 cm…….. stk.  16,36 
8515 Plantning af flerstammede træer højde 200-240 cm…….. stk.  20,45 
8516 Plantning af flerstammede træer højde 240-270 cm…….. stk.  25,56 
 Større træer aftales i hvert enkelt tilfælde.   
  

Større nåletræer 
  

8517 Plantning af nåletræer højde 100-150 cm………………. stk.  20,00 
8518 Plantning af nåletræer højde 150-180 cm………………. stk.  22,00 
8519 Plantning af nåletræer højde 180-200 cm……………….. stk.  30,00 
8520 Plantning af nåletræer højde 200-240 cm……………….. stk.  45,00 
8521 Plantning af nåletræer højde 240-270 cm……………….. stk.  60,00 
 Større træer aftales i hvert enkelt tilfælde.   
8522 Tilbinding med garn eller lign……………………………. pr. bind.    8,00 
8523 Tilbinding med stropper…………………………………. pr. bind.    2,00 
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8524 Påsømning af afstandsliste mellem stokke inkl. renskæring pr. liste    4,00 
8525 Ved anvendelse af stok indtil 150 cm højde betales for 

nedramning og tilbinding med strop……………………. 
 
stk. 

 
   4,02 

8526 Nedlægning af indtil 3 lbm. drænrør (PVC)…………….. stk.    4,00 
  

Udgravning af plantehuller 
  

8601 Udgravning af plantehul 100x100x100 cm fast jord…….. stk.   80,00 
8602 Udgravning af plantehul 100x100x100 cm alm. jord…….. stk.   60,00 
8603 Udgravning af plantehul 80x80x80 cm fast jord…………. stk.   40,00 
8604 Udgravning af plantehul 80x80x80 cm alm. jord………… stk.   30,00 
8605 Udgravning af plantehul 70x70x70 cm fast jord………… stk.   31,00 
8606 Udgravning af plantehul 70x70x70 cm alm. jord………… stk.   23,00 
8607 Muldfyldning af plantehul inden for 2 m…………………. m3   30,00 
 
 
§ 9 

 
Vedligeholdelse 
Hækkeklipning med hækkesaks. 

  

9001 Sommerklipning af hække, der klippes 2 gange årligt, højde 
indtil 1,5 m………………………………………… 

 
m2 

 
   1,26 

9002 Topklipning indtil 1,5 m højde………………………….. m2    1,59 
9003 Højde over 1,5 m inkl. topklipning………………………. m2    2,00 
 Vinterklipning:   
9004 Højde indtil 1,5 m……………………………………….. m2    1,45 
9005 Topklipning indtil 1,5 m højde…………………………… m2    1,87 
9006 Højde over 1,5 m inkl. topklipning………………………. m2    2,26 
9007 Hvor hækkeklipningsmaskine stilles til rådighed reduceres 

tiderne med 25 %. 
Rensning af busketter, bede mm. Gælder alm. 
vedligeholdelse  

  

9008 Kultivering med håndkultivator, alm. jord……………….. m2    0,36 
9009 Do. fast jord………………………………………………… m2    0,54 
9010 Brug af gravegrab i forbindelse med rensning, alm. jord…... m2    1,43 
9011 Do. fast jord……………………………………………… m2    1,87 
9012 Skufning alm. jord………………………………………. m2    0,24 
9013 Skufning fast jord……………………………………….. m2    0,30 
9013a Hvor der foretages kultivering, skufning, udlægning af 

barkflis på skråninger over 1½ meters højde og indtil 3 
meters højde med en hældning på: 
1:3 tillægges tiderne 15 %. 
1:2 tillægges tiderne 20 %. 
1:1½ tillægges tiderne 25 %. 
1:1 tillægges tiderne 30 %. 
 
Vej arbejde på skråninger fra 3 meters højde og opefter ydes 
tillæg på: 
1:3 tillægges tiderne 18 %. 
1:2 tillægges tiderne 24 %. 
1:1½ tillægges tiderne 30 %. 
1:1 tillægges tiderne 36 %. 
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9014 

 
En gang afrivning af forudbehandlet jord, uden forbindelse 
med græssåning og transport af afrevet materiale til kørebar 
vej………………………………………………………….. 
Ovennævnte tider baseres på normale forhold. Hvor 
forholdene er unormale i form af for tør eller våd jord 
aftales tillæg i de enkelte tilfælde. 
 
 
Afstikning af græskanter og gange 
I akkorden indgår afsætning af linier, afstikning samt 
rensning indtil 25 cm fra græskanten og transport af affald 
til kørbar vej. 

 

 
 
m2 

  
 
 
  0,79 

9015 Gammel græsplæne med kraftig græssvær og høje kanter…. lbm.   1,45 
9016 Første gangs afstikning af græskanter om nye plæner……… lbm.   0,78 
9017 Afsætning og afstikning af gang……………………………. lbm.   1,40 
  

 
Udlægning af barkflis 

  

9018 Udlægning af barkflis indtil 10 cm…………………………. m2   1,30 
9019 Udlægning af barkflis indtil 15 cm…………………………. m2   1,56 
 Tiderne tillægges 20 %, hvis barkflis udlægges hvor 

beplantningen er minimum 2 år. 
  

 
 
§ 10 

 
 
Montering af færdigvarer (grundinventar) 
Tiderne omfatter modtagning og placering af materialer 
tilkørt inden for grænsen af tril. 
Afsætning for og opgravning af huller til stolper, bænkeben, 
bankestativer o.lign. maks. hulstørrelse 40x40 cm 
henlægning af opgravet jord til brug ved eventuelt 
tilfyldning eller læsning på trillebør eller andet 
transportmiddel. 

  

10001 Pr. stk. opgravet hul indtil 40 cm dybde……………………. stk.    5,91 
10002 Pr. stk. opgravet hul indtil 60 cm dybde……………………. stk.    8,86 
10003 Pr. stk. opgravet hul indtil 80 cm dybde……………………. stk.  16,45 
10004 Pr. stk. opgravet hul indtil 100 cm …………………………. 

Eventuelt borttril betales efter tabel for tril. 
Ved anvendelse af motordrevet jordbor fradrages 
opgravningstiden 30 %. 

stk.  21,80 

10005 Afsætning for og opstilling, indretning og afstivning af 
stolper, bænkeben eller lign. inkl. nedtagning af afstivning 
efter endt fastgørelse pr. stk. afstivning (hul)………………. 

 
 
stk. 

 
 
 14,10 

10006 Opstilling, tilfyldning og stampning af den opgravede jord i 
tynde lag, indtil størst mulig stabilitet i det opstillede 
element er opnået, pr. stk. tilfyldt 
hul……………………………….. 

 
 
stk. 

 
 
 24,21 
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Opsætning af fodhegn 
10007 Nedramning af spidsede pæle indtil 1m længde maks. dybde 

50 cm inkl. 
renskæring……………………………………… 

 
stk. 

 
   4,80 

10008 Tilsømning af  flere rafter og brædder direkte på pæl inkl. 
afkortning uden tilskæring………………………………….. 

 
lbm. 

 
   3,30 

10009 Hegnspriser er inkl. tril i opsætningsliniens længde indtil 75 
m. 

  

10010 Ved opsætning af fodhegn langs befæstede arealer tillægges 
tiderne for nedramning af spidsede pæle 25 %. 
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