STOP nedslidning NU
Bedre arbejdsmiljø i murerbranchen
Brug 1 meter løft ved opmuringsarbejde

• Al opmuring udføres over knæhøjde og under skulderhøjde
• Ved murhøjder over 2,50 meter, hæves stillads for hver 1 m.
• Murstens hoveder leveres med 80 sten, på forhøjede paller
• Stillads traller skal være 49 cm. bredde, og der skal altid
benyttes de letteste på marked
• Udskiftning af stilladsdele, skal ske til lettere dele
• Manuel transport af materialer/materiel, skal erstattes af
tekniske hjælpemidler, feks. minilæsser, el-stenvogn, etc.
• Bemanding på oppasning, skal øges
• Ekstra betaling for merarbejdet ved 1 meter løft
3F - Murerbranchens landsarbejdsmiljøudvalg - December 2012

FAKTA
• BESTIL levering af 80 stens hoveder, på forhøjede paller

• Gamle stenvogne montereres med tilpassede gafler.
(Kan købes hos Ravendo, via bestilling i Trælasten)
• BRUG kun lette traller i ”fuld bredde” – 49 cm.
• Stilladsdele skal løbende udskiftes med lettere dele.
Gamle i træ
Smalle i træ
Aluminium
Afprøvning i
49 cm. i bredde 37 cm. i bredde 49 cm. i bredde nyt materiale
49 cm. i bredde
Tørvægt 27 kg. Tørvægt 15 kg. Vægt 12,7 kg.
Vægt 11 kg.
6 stk. pr. felt
8 stk. + tilpas. 6 stk. pr. felt
6 stk. pr. felt
(ialt 162 kg.)
(ialt 120 kg +) (ialt 76,2 kg.)
(ialt 66 kg.)
TRALLER AF TRÆ SUGER VAND – VÆGTEN ØGES BETYDELIGT
Arbejdstilsynet går ud fra en vægtgrænse på 12,7 kg., og betragter
håndtering af traller med højere vægt som sundhedsskadelige.
Konkrete afgørelser, vurderes ud fra bla. hyppighed og forhold,
feks. foroverbøjning og vrid.
Gamle trætraller skal være fjernet pr. den 1. januar 2011, efter
aftale med Dansk Byggeri.
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HAKI
3 m. søjle
3 m. længde
Tværbjælke
Enrørsbjælke

Universal
16,70 kg.
15,50 kg.
8,80 kg.
6,30 kg.

(FSSH)

Light
11,00 kg.
13,00 kg.
7,80 kg.
4,40 kg.

Aluminium
6,70 kg.
6,00 kg.
(enrørs)
4,10 kg.

Det er det samlede daglige løft, der skal nedbringes, ikke
kun det enkelte.

Manuelle løft og transport

skal formindskes ved f.eks. at bruge:
• Den nye el-stenvogn

• Montere nye gafler på den ”gamle” stenvogn
• Mini maskiner, til transport og løft
• Kraner og hejs
• Transportbånd ved blanding af vådmørtel i tvangsblander

BETALING for ekstra arbejde ved
1 m. løft (murhøjde over 2,50 meter)
• Arbejdsmandsdækning / bemanding, skal øges
• Ved øget bemanding, skal der aftales betaling til
murerarbejdsmanden for aflastningsarbejde
• Stilladspris tillægges ca. 30% (afhængig af højde på stillads)
1 m2 stillads betales med prisen for 1½ m2 stillads
• Oppasnings pris tillægges ca. 25%, forudsat at sten er
leveret på 80 stens hoveder og på forhøjede paller
• Hæves sten på arbejdssted, skal der betales ekstra
• Stillads og oppasning tillægges tilsammen min. 25%
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FORBUDT – FORBUDT – FORBUDT -

• ARBEJDE OVER SKULDERHØJDE MÅ IKKE UDFØRES AF
MURERARBEJDSMÆND, SVENDE ELLER LÆRLINGE.
• STILLADSHØJDER PÅ 1½ METER MÅ IKKE BENYTTES.
• OPMURING UNDER TAGUDHÆNG, ALTANER ELLER LIGN. MÅ
IKKE FORETAGES.
• GAMLE TRALLER MÅ IKKE BENYTTES (UDFASET PR. 1/1-2011)
• MURERTRALLER DER VEJER OVER 12,7 KG. MÅ IKKE
BENYTTES.
• 112 STENS HOVEDER MÅ IKKE BENYTTES.
• TRANSPORT AF 80 STENS HOVEDER MÅ IKKE FORETAGES
MED DEN ”GAMLE” STENVOGN (før NYE GAFLER er MONTERET)

KONTAKT DIN FAGFORENING

Vare nr. 2048
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