
3F - Murerbranchens landsarbejdsmiljøudvalg – September 2018 
 
 
 

STOP brugen af tungt stillads NU 
 

Bedre arbejdsmiljø i murerbranchen 
 

Brug kun de letteste dele 
 
 
 

 
 
 

 
• Stillads traller skal være 49 cm. bredde, og der skal altid 

benyttes de letteste på marked 
 

• Udskiftning af stilladsdele, skal være sket til letteste dele 
 

• Adgang til stillads – kun via trappeløb / trappetårne 
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FAKTA 
 
Pr. 1. januar 2018, skal der altid benyttes de letteste 
stilladsdele, som tidligere aftalt med Dansk Byggeri. 
 

• BESTIL altid de letteste stilladsdele 
• BRUG kun de letteste traller i ”fuld bredde” – 49,5 cm. 
• Gamle trætraller skulle være fjernet pr. den 1. januar 2011, 

efter aftale med Dansk Byggeri.  
 

Gamle i træ 
49 cm. i bredde 
 
 
Tørvægt 27 kg. 

Smalle i træ 
Ergo tralle 
37 cm. i bredde 
 
Tørvægt 17 kg. 
 

Aluminium 
49,5 cm. i 
bredde 
 
Vægt 12,2 kg. 

Komposit 
49 cm. i 
bredde 
 
Vægt 12,5 kg. 

Fiber 
49,6 cm. i 
bredde 
 
Vægt 12 kg. 

6 stk. pr. felt 
(ialt 162 kg.) 

8 stk. + tilpas. 
(ialt 136 kg +) 

6 stk. pr. felt 
(ialt 73,2 kg.) 

6 stk. pr. felt 
(ialt 75 kg.) 

6 stk. pr. felt 
(ialt 72 kg.) 

 

 
 
TRALLER AF TRÆ SUGER VAND – VÆGTEN ØGES BETYDELIGT 
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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, 
f.eks. foroverbøjning og vrid. 

 

HAKI Universal 
(FSSH) 

Universal 
Aluminium 

1 m. søjle 6,00 kg. 2,80 kg. 
2 m. søjle 11,20 kg. 5,20 kg. 
3 m. søjle 16,70 kg. 7,70 kg. 

3 m. længde 12,30 kg. 8,50 kg. 
3 m. ”gamle” 15,50 kg.  
Tværbjælke 8,80 kg. (enrørs) 
Enrørsbjælke 6,30 kg. 4,10 kg. 
3 m. trappe 39,70 kg. 29,20 kg. 
Gelænder 19,30 kg. 10,30 kg. 

Trappeløb 1,5 m. 28,60 kg.  
Gelænder 7,50 kg.  

Trappe 1 m.  13,00 kg. 
 

Bemærk at andre typer kan have øget vægt! 
 

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 monterede med grej til transport af 
stilladsdele. 
 

   
 

• Maskiner, til transport og løft 
 

• Kraner og hejs 
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FORBUDT – FORBUDT – FORBUDT -  
 

 
 

 
• GAMLE TRALLER MÅ IKKE BENYTTES (UDFASET PR. 1/1-2011) 

 
• MURERTRALLER DER VEJER OVER 12,7 KG.  MÅ IKKE 

BENYTTES. 
 

• TUNGE STILLADSDELE MÅ IKKE BENYTTES 
 

• STIGER MÅ IKKE BENYTTES SOM ADGANGSVEJE  
 

 

KONTAKT DIN FAGFORENING  


