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Mure
Galger
Når man opsætter mure i terræn, er det nødvendigt at have
snore spændt, for at holde retningen og højden.
Til dette brug er snoregalger det mest effektive. Den tid det
tager at stille galgerne op, er let sparet under opsætningen
af muren, foruden at muren bliver nøjagtig efter hensigten,
forudsat, at galgerne er opsat korrekt.
Ved opsætning af galger, banker man først de lodrette
stolper i jorden, således de står forsvarligt fast, og de kan
holde til at sømme på uden at løsnes.

Derefter sømmes de vandrette brædder på i de rette koter,
nederste bræt i overkant bundskifte, øverste bræt i
topkoten.
Murens forkanter flugtes ud på de vandrette brædder og
afmærkes.
Med udgangspunkt i disse mærker sømmes smigbrædder
fast.
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På smigbrædderne afsættes skifterne opad med små søm,
således man kan flytte snoren med op som arbejdet skrider
frem.
Smig
Alle mure skal have smig, dvs. tilbagefald i forhold til
lodret, for at modvirke bagfyldningens pres på
murelementerne. Dette smig er afhængigt af, hvilken type
mur man arbejder med.
Mure af tildannede elementer skal have mindst 12 % smig.
Kampestensmure skal have mindst 15 % smig (iflg.
Normer og Vejledning for Anlægsgsartnerarbejde).
Fundering
For at opnå maksimal holdbarhed af muren, er det vigtigt,
at muren er korrekt funderet. Dvs., at underbygningen af
muren er dimensioneret korrekt til den aktuelle mur, og at
murhøjden under terræn svarer til de i normerne stillede
minimumskrav.
Følgende gælder generelt for alle tøropsatte mure under 2
m i højden.
Der udgraves en rende, svarende til den højde der skal
fyldes op med bundsikring og stabilgrus (den samlede
lagtykkelse).
Samlet lagtykkelse under terrænmure, hvor råjorden har en
henholdsvis god- normal- eller ringe bæreevne:
Murhøjde
Under 1m
1- 1,5 m
1,5- 2,0 m

God
10 cm
15 cm
25 cm

Normal
15 cm
25 cm
40 cm

Ringe
25 cm
40 cm
50 cm

Råjordsplanum skal være afrettet således, at den ikke
afviger mere end +/- 4 cm fra projekteret kote.
Komprimering for lerjord, 95 % SP (standard proctor), for
sandjord 98 % SP.
Vandansamlinger må ikke forekomme på overfladen.
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Hældningen på den ikke afgravede jord, skal svare til
råjordens naturlige hældning.
Bundsikring og bærelag skal være bundsikringsgrus og
stabilgrus, svarende til normerne, eller tilsvarende
materialer med tilsvarende egenskaber.
Bundsikringsgruset (hvor stenfraktioner over 16 mm udgør
under 25 %) skal komprimeres svarende til 98 SP.
Bærelaget (hvor stenfraktioner over 16 mm udgør under 25
%) skal komprimeres svarende til 95 % MP (middel
proctor).
Murhøjde under terræn.
Det er væsentligt, at muren går et stykke under terræn, for
at hindre udvaskning af bagfyld under stærke regnskyl, og
for at sikre murens nederste skifte mod udskridning.
Kravet til murhøjde under terræn er forskelligt for de
forskellige materialer.
For kampestensmure gælder det, at de skal være mindst 10
cm under terræn.
For mure af andre materialer f.eks. brosten, klinker eller
betonmaterialer gælder det, at de skal være mindst 5 cm
under terræn.
Bemærk det er minimumskrav, således at hvis det ikke
passer med stenenes mål, må man lægge et ekstra skifte
under muren.
Derudover henvises der til Normer og Vejledning for
Anlægsgartnere 2006 for yderligere information angående
terrænmure.
Dræn
Fælles for alle støttemure er, at man skal være opmærksom
på, at eventuelt vand der kommer fra skråningen bag
muren, skal kan kunne komme væk. Modsat vil vandet
kunne ødelægge bæreevne og frostsikkerheden i
bundsikrings- og bærelaget.

Etablering af betontrapper og støttemure i haveanlæg

Side 6

Derfor skal der lægges et dræn bag ved muren, placeret i
bunden af den udgravede rende til bundsikring. Drænrøret
skal ligge i lige linier, og have mindst 3 promilles fald.
Tilslutning af drænrør til kloaksystemet skal foretages
efter de til enhver tid gældende regler om kloakering.
Bagstøbning
Alle støttemure over 1 meters højde skal bagstøbes. Dvs.,
at der skal lægges jordfugtig beton bag ved muren, efter
muren er sat. Se NOVA05 side 86.
Bagstøbningen skal have en dybde bag muren således, at
murmateriale + bagstøbning svarer til mindst 25 % af
murens højde.
Eksempel på udregning af bagstøbning:
Murhøjde = 1,50 m
Murmateriale = 0,20 m
Bagstøbning + murmateriale = 25 % af 1,50 m = 0,38 m.
Selve bagstøbningen bliver således:
0,38 - 0,20 = 0,18 m.
Afsværtning
Ved opsætning af støttemure i træmaterialer, er det
nødvendigt med en afsværtning, for at forhindre muren i at
blive presset ud af bagfyldet. Ved mure af sveller er det
dog først nødvendigt, når muren er over 1 m høj.
Afsværtningen kan foretages ved at lave et træskelet bag
muren. Træskelettet skal altid udføres i trykimprægneret
træ af god kvalitet. Afvsærtningen må ikke være højere
end, at den bliver dækket af bagfyldet.
Afsværtningen kan udføres på flere måder, alt efter
opgavens karakter. Én metode er at fastgøre en kraftig
træklods bag på muren, og derpå fastgøre en lægte
(minimum 35 mm × 50 mm), som så fastgøres på en i
forvejen nedrammet stolpe bag muren.
Da støttemure af træ ofte skal stå lodret, kan man godt,
under fastgørelsen af afsværtningen, sætte muren med et
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svagt bagfald, da bagfyldets tryk altid vil trykke muren lidt
ud.
En anden metode til afsværtning er, at bruge tykt ståltråd
(minimun Ø 2 mm). Ved denne metode fastgør man en
træklods bag på muren, og rammer en kraftig pæl i jorden
et passende stykke bag muren.
Derefter fastgør man ståltråden til klodsen på muren, og
lader tråden gå rundt om den nedrammede pæl, og op til
klodsen på muren, hvor den fæstnes igen. På pælen skal
tråden fæstnes, således at den ikke kan glide op.
Tråden ligger nu dobbelt, og man sætter et stykke træ ind
imellem trådene, og drejer rundt indtil tråden strammer
muren lidt længere ind end lodret. Drejepinden bliver
siddende, og der fyldes op med bagfyld, som forhindrer
drejepinden i at dreje tilbage igen under murens tryk.
Denne metode er mest velegnet til afsværtning af
støttemure i buede linier, f.eks. palisader.

Opsætning af mure
Knækfliser
Til opsætning af støttemure i beton findes der flere
forskellige typer murelementer. Én af de kendteste er nok
knækflisen. Derudover findes der landet over en række
specielle støttemurselementer, afhængig af producenterne i
den enkelte landsdel.

Afsværtning udført
med ståltråd.

Generelt laver producenterne en læggevejledning til deres
specialprodukter.
Her tages udgangspunkt i knækflisen, men de
grundlæggende rutiner er de samme, uanset hvilken
elementtype man anvender.
Det første man foretager sig er, at man afsætter de fire
vinkelrette hjørner med stikkere. Samtidig sikrer man sig
at diagonalerne passer.
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Derefter opsættes galgerne. Nu udgraves fundamentet, og
bunden af renden komprimeres. Drænrøret lægges i
bunden af renden, og der fyldes op med grus, som
komprimeres.
Spænd snore ved bundskiftets overkant, læg derefter
bundskiftet nøjagtig efter snoren. Bundskiftestenene
lægges så de er vandrette på alle leder, smiget på muren
fremkommer ved tilbagetrækning af skifterne.
Det er væsentlig at udregne hvorledes hjørnestenene skal
vende i skifterne, for at undgå for mange og for små
tilhugninger. Der må aldrig lave tilpasninger af
hjørnestenene. Ingen tilhugninger under 1/3 stenlængde.
Alle tilhugninger skal være tætsluttende og fuldkantede.
Eventuelle uensartetheder i stenenes tykkelser udjævnes
med asfaltpap (tagpap).
Alle betonmaterialer varierer en del i tykkelse, derfor skal
man kontrolmåle sine materialer inden man begynder at
sætte muren op. En forskel på f.eks. 2 mm fra den
beregnede tykkelse pr sten vil give en højdeforskel på 3
cm på en mur der er 15 skifte høj.
Stenens virkelige mål findes ved at måle et antal sten,
f.eks. 10 stk, og så dividere målet med antal sten. Man har
så stenens virkelige tykkelse, og ud fra denne kan man
beregne bundskiftets kote, der er lig med færdig topkote
minus tykkelsen på det antal skifter muren er høj.
Smig på mure opnås ved at trække skifterne tilbage i
forhold til hinanden. I øvrigt henvises der afsnittet om
terrænmure i Normer og Vejledning for Anlægsgartnere
2006.
Belægningssten
Næsten alle former for belægningssten kan bruges til mur.
Nogle er dog mere velegnede end andre. Det frarådes
f.eks. at bruge rektangulære sten, da stabiliteten bliver
dårlig. Generelt bør man bruge fliselim til at sikre muren
holder faconen, når man sætter mure af små elementer.
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Belægningssten egner sig bedst til mindre mure, f.eks.
plantekummer og lignende.
Ofte vil det være at fortrække at bruge samme type sten
som belægningen til en plantekumme eller støttemur, for at
bevare roen og helheden i anlægget.
Til en del typer belægningssten findes der specialelementer
til mure, der passer ind i belægningens modulmål. (f.eks.
classicosten).
Kravene til en mur af belægningssten, er den samme som
til en knækflisemur dvs.:
• Forbandt, mindst 1/3 normalstenslængde
• Smig, mindst 12 %
• Jævnhed vandret, højst 10 mm gab på en 3 m
retskede
• Jævnhed lodret, højst 10 mm gab på en retskede i
hele murhøjden
• Murhøjde under terræn, mindst 5 cm
Derudover henvises der til afsnittet i Normer og
Vejledning for Anlægsgsartnerarbejde om terrænmure.
Fremgangsmåden ved opsætningen af en mur af belægningssten, er den samme som ved opsætning af en mur i
knækfliser. Dvs. med galger og snore for hvert skifte.
Klinker
Ligesom belægningssten kan klinker anvendes til støttemure. Det er måske endnu mere oplagt at bruge klinker til
mur, hvor der er en belægning af klinker, netop på grund af
klinkens udseende, samtidig med, at klinkerne er meget
ens på alle sider, er de forholdsvis nemme at forarbejde.
Kravene til en mur af klinker er de samme som til en mur
af belægningssten eller knækfliser, dog med den
undtagelse, at kravene til vandret jævnhed er 20 mm på en
3 m retskede, og kravene til lodret jævnhed er 20 mm på
hele murens højde.
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Mure i buer
Ved sætning af mure i buede linier kan det være svært at
lave galger, der kan bruges til hele muren, derfor kan det
være en god ide at lave et ”smigbræt”. Dvs. to brædder der
er skruet sammen i en sådan vinkel, at når man holder en
lodstok på den ene side af smigbrættet, så viser den anden
side af smigbrættet det ønskede smig
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Trapper
Trapper bliver lavet for at lette trafik fra ét niveau til et
andet. Derfor skal en trappe passe til de menneskers gang,
som skal færdes på den.
Gennemsnitlig har voksne mennesker en skridtlængde på
60 - 65 cm. Når man går op ad en trappe mindskes skridtlængden, idet man løfter foden op til næste trin. Dette
medfører at normalskridtet på en trappe bliver cirka 2
gange trinhøjde plus 1 gange trindybden.

TRAPPEDIAGRAM
Der henvises til Normer
og Vejledning for
Anlægsgartnerarbejde for
yderligere oplysninger,
og gældende regler for
trappeberegninger.

Til udendørs brug vil man foretrække en maksimum
trinhøjde på 15 cm inkl fald for vandafledning, da
trinfladen ellers bliver meget lille.
Når man laver en trappe i et nyt anlæg, laver man den
selvfølgelig efter trappeformlen, der er angivet i normerne.
Men man kan også komme ud for at skulle lave en trappe i
et eksisterende anlæg, hvor højdeforskellen ikke passer
med de mål, der er angivet i normerne.
I disse tilfælde kan man bruge reglen med skridtlængden
på 60 - 65 cm således, at 2 trinhøjder + 1 trindybde = 60 65 cm. Dette giver også en rimelig brugbar trappe, men
kun som nødløsning.
Eksempel med trinhøjde 15 cm .
• 2 × 15 cm = 30 cm
• 65 cm - 30 cm = 35 cm i trindybde
Da menneskers gennemsnitshøjde, og dermed også
benlængde øges, er det nødvendigt at revidere trappeformlen med mellemrum.
Trappeformlen som er angivet i Normer og Vejledning for
Anlægsgartnere 2006 er udformet sådan, at man kan aflæse
trindybden på en kurve, når man kender sin trinhøjde.
Trinhøjden bestemmes jo oftest af det materiale man skal
lave trappen af.
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Fundering
En betingelse for at en trappe kan holde, og forblive lige
er, at funderingen er udført korrekt. Ligeledes at
komprime-ringen er i orden.
Fælles for alle trapper er, at bundsikringsgrus og stabilgrus
skal opfylde Dansk Standard, eller der skal bruges andre
materialer med tilsvarende egenskaber.
Sættemateriale skal være afretningsgrus der opfylder
Dansk Standard, eller cementbundet sand.
Lagtykkelsen for det samlede bundsikrings- og bærelag er
afhængig af råjordens bæreevne.
Råjordens bæreevne
• God
• Normal
• Ringe

Lagtykkelse
15 cm
25 cm
40 cm

Det er væsentligt at råjorden afgraves, så den samlede
lagtykkelse bliver ens under hele trappen, ellers risikerer
man let, at der kommer uensartede sætninger på trappen.
Dræn
En anden meget vigtig faktor, der er gældende for at
trappen skal holde i mange år, er, at der tages forbehold
for, at vandet kommer bort fra trappen.
Det gælder både overfladevandet og vandindholdet i
jorden.
Overfladevandet ledes bort fra trappen ved at give hvert
enkelt trin fald, minimum 15 promille samtidig med, at
trinene skal være vandrette på tværs af gangretningen.
Dette gør, at overfladevandet løber bort fra trappen udover
trinforkanterne.
Samtidig skal man sørge for, at vandet kommer bort fra
underbunden, således at det ikke ødelægger bæreevne og
frostsikkerhed i trappens bundsikrings- og bærelag.
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Dette gøres ved at der lægges drænrør i lige linier med
mindst 3 promilles fald, på et afrettet underlag under
trappen.
Galger
Når man skal lave en trappe, er det en god hjælp at lave
trappegalger for således at sikre, at trappen bliver som den
skal være, når man er færdig.
Trappegalgen sikrer, både at man holder den samme
trindybde, og den samme trinhøjde på alle trappens trin.
Galgen opbygges ved, at man først banker to kraftige pæle
i jorden ved hver side af trappen. Pælene skal stå således,
at der er rimelig plads til at arbejde inden for dem, når man
skal sætte trinene på plads, dvs. ca. 20 cm længere ud til
begge sider end trappens længde- og breddemål.
Dernæst sættes der et vandret bræt på i højde med trappens
øverste trin (udtrinet). Sidst sættes der et bræt på der skal
flugte med trinforkanterne.
Sidst spændes der snore mellem galgerne på de punkter
man finder frem til, ved beregning af trappen ifølge
trappeformlen. Efter disse snore sættes trinforkanterne.
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Beregning af trappegalge.
• Højdemålet til galgerne finder man, ved at gange
antal trin med trinhøjden. Husk fald for vandafledning
• Længdemålet til galgen findes ved at gange antal
trin med trindybden Husk at det øverste trin altid er
en fuld materialedimension
Eksempel.
En trappe med 4 trin, skal bygges i et materiale der har
dimensionerne 40 cm × 40 cm × 7 cm. Trinhøjden bliver
da 15 cm incl. 1 cm fald.
Højdeforskellen fra øverste trins bagkant til nederste trins
forkant, bliver da
15 × 3 + 1 cm = 46 cm
Trindybden bliver i flg. trappeformlen 36 cm. Længden på
galgen bliver da:
36 × 3 + 40 = 148 cm
Opsætning af trapper
Elementtrappe
Elementtrappen er en af de hurtigste trapper at opstille.
Når man bruger elementer giver trinhøjden sig selv, da
elementet er et massivt trin af beton.
Højden på elementer er som regel 14 eller 15 cm, og
derved er det let at udregne trindybden, ved at aflæse på
kurven med trappeformlen.
Opsætningen af elementerne kan gøres på flere måder,
men væsentligst er det, at man får startet korrekt, da det
første trin i høj grad er afgørende for, hvor let det går med
resten af trappen.
Én måde at få startet korrekt på er at lave et aftræk med
aftræksrør og skinner i den rigtige højde.
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Denne højde beregnes og udmåles i forhold til galgernes
snore, og så lægger man det første trin derpå. Når det
første trin er lagt med det rigtige fald for vandafledning,
bruger man dette trin til at afrette gruset til det næste trin,
og så fremdeles.
Dette gøres ved, at man med et bræt, der har lænden af ca.
to trindybder, jævner gruset man har lagt op bag det første
trin, ved at trække brættet ovenpå det først lagte trin. På
denne måde får det næste, og de efterfølgende trin samme
fald og retning som det første.
Husk at komprimere grundigt bag hvert trin, eventuelt kan
det være nødvendigt at vande gruset, for at kunne
komprimere godt nok.
Med hensyn til krav til trappen, henvises der til Normer og
Vejledning for Anlægsgartnere.
Belægningsstenstrappe
På arealer med belægning af belægningssten anvendes ofte
den samme type sten til trapper for, at trappen skal falde
harmonisk ind i anlægget.
Stort set alle type belægningssten kan anvendes til trapper,
blot skal de klæbes sammen med betonklæber for at kunne
holde til den belastning, trappen udsættes for.
Opsætningen af trappen foregår efter de samme principper
som for andre trapper. Her er der specielt stor brug for
galgerne til at sætte trinforkanterne efter, da der altid vil
være mere end en sten på trinets dybde.
På grund af der er mere end én sten på trinets dybde, er det
som regel nødvendigt at lægge støttesten under samlingen,
samt under bagkanten for at undgå sætninger på trinet.
Alt efter hvilken type belægningssten der anvendes, kan
forbandtet på trinene laves på flere måder, blot skal man
tænke på, at der ikke kommer til at lægge tilskæringer ude
ved kanten. Skal der være tilskæringer, skal de være inde
på trinet.
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Trappetrin af 10 cm × 20 cm fliser set fra oven, én måde at
lave forbandt på.
Trinene kan også sættes som ”rulleskifte”, dvs. at stenene
står på højkant ved siden af hinanden. Holmegårdssten er
en af de typer, der egner sig bedst til denne trappe. På
denne måde kan der ikke laves vandnæse.
En anden meget væsentlig faktor, når man
sætter trapper af belægningssten, er, at man
får kantsikret grundigt. Dette kan i nogle
tilfælde gøres som man kantsikrer belægninger,
dvs. at man udlægger grus langs siden af trappen,
og komprimerer det med en pladevibrator.
I de tilfælde, hvor man ikke kan gøre det på den måde, kan
man sætte en vange langs siden af trappen. Det kan være
en vange af et andet materiale, f.eks. en lille kantsten, men
ofte vil det være at fortrække at bruge det samme
materiale, som trappen er lavet af. I så tilfælde kan en
belægningssten sat på højkant udgøre en holdbar vange.
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Sikkerhed ved arbejdets udførelse
Bekendtgørelsen
Ifølge Lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om
arbejdsmiljø(i daglig tale arbejdsmiljøloven) samt
Bekendtgørelse nr. nr. 559 af 17. juni 2004, Bekendtgørelse
om arbejdets udførelse, skal arbejds-giveren sikre, at
arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det
sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.
Det betyder, at det skal sikres, at de samlede påvirkninger i
arbejdsmiljøet ikke forringer de ansattes sikkerhed eller
sundhed – hverken på kort eller lang sigt.
Der skal træffes effektive foranstaltninger, der sikrer de
ansatte mod sundhedsskadelige påvirkninger. Blandt andet
skal det sikres, at unødige belastninger fra støj, støv,
stoffer og materialer samt fysiske belastninger undgås.
Der kan f.eks. hentes inspiration fra Byggeriets
Arbejdsmiljøcenter, BrancheArbejdsMiljøråd
Arbejdstilsynet eller
Arbejdsmiljøvejviser nr. 9, ”Jord, beton og belægning”.
Bekendtgørelsen forpligter både arbejdsgivere,
virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og
leverandører til at følge arbejdsmiljølovens regler.

Fysiske belastinger
Ergonomi
Mennesker er skabt til at bevæge sig og bruge sin krop. Når du
bruger kroppen, holder du den ved lige. Du kan sammenligne
kroppen med en cykelkæde - den skal vedligeholdes og ved
udformningen af arbejdspladsen skal bruges, gerne hver dag,
ellers ruster den og bliver slidt i leddene.
Du bliver ikke slidt ved at få sved på panden eller ved at blive
træt i dine muskler, men bevarer og opbygger tværtimod din
krop.
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Kroppen er bl.a. bygget op af:
Led
Bruskskiver
Hvirvler
Muskler
Ledbånd
Sener
Kredsløb
Det er altså ikke det at disse belastes, der er et problem.
Problemerne opstår når de belastes forkert.
Kroppens signaler
Led muskler og sener, der bliver overbelastet, reagerer
med træthed, ømhed og smerte.
Er ryggen blevet overbelastet, vil det første faresignal ofte
være træthedsfornemmelse og stivhed over lænden.
Tænk over hvad der kan være årsag til dette, og forsøg om
du kan variere dine bevægelser mere.
Kroppens signaler er altid et tegn til dig om at standse op
og ændre den måde, du bruger dig selv på.

Hvis du ignorerer kroppens signaler, risikerer du at køre i
ring
i ”den onde cirkel”
Forebyggelse
Det er sundt for din krop, at du varierer dine
arbejdsbevægelser og arbejdsstillinger.
Dette er i vid udstrækning muligt i dit hjem,
hvor du selv kan bestemme rammerne og
tempoet for dit arbejde.
På arbejdspladserne er det sværere at
tilgodese disse krav i arbejdet. Her spiller
mange andre hensyn ind.

Din krop kan fortælle dig, hvornår du skal
passe på for ikke at skade dig selv. Du skal
prøve at være mere opmærksom på de signaler, den sender
dig og ikke bide ubehag og smerte i dig, men tænke over
hvorfor kroppen giver dig disse signaler.
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Manuelt arbejde
Manuel arbejde forekommer i stort set alle brancher og
anlægsgartnerbranchen er ingen undtagelse som også
omfatter alle former for flytning af byrder, der helt eller
delvist udføres med muskelkraft. Det drejer sig fx om løft,
vipning, bæring, støtte, træk, skub, slæbning, læsning,
skovling og sortering. Manuel håndtering kan udføres af
Èn person eller af flere personer i fællesskab.
Manuelt arbejde er årsag til de fleste skader på kroppen.
Skaderne kan være ulykker, pludselige løfteskader eller
nedslidningsskader, der opstår efter længere tids arbejde
med manuel arbejde
Risikoen for skader hænger sammen med:
• Den vægt, der skal flyttes
• Den kraft, der skal præsteres
• Den metode, der bruges ñ fx om der løftes, bæres,
slæbes, trækkes eller skubbes
• Hvordan kroppen bruges, herunder arbejdsstilling og
-bevægelser, kraftretning og acceleration
• Om der bruges egnede tekniske hjælpemidler, der
helt eller delvist aflaster under hele eller dele af
flytningen
• Arbejdets planlægning og tilrettelæggelse, fx hvor tit
og hvor lang tid den manuelle håndtering foregår, og
om der er passende pauser til restituering.
Der er særlig stor risiko for skader:
• Når belastningerne er uventede
• Ved uvant arbejde
• Når man er udsat for vibrationer eller arbejder i en
foroverbøjet arbejdsstilling inden starten på
løftearbejde.
Følg følgende regler ved løft:
Planlæg løftet. Gå tæt på og løft byrden tæt ind til kroppen. Stå
med lidt afstand mellem fødderne og stå lige for (næse og skonæser i
samme retning). Lige og stærk ryg. Brug de stærke knæ- og
baldemuskler til at løfte med. Spar på kræfterne – del løftet op.
Vurdering af løft
Udgangspunktet for vurderingen af løft er byrdens vægt og dens
afstand fra ryggen under løftet (rækkeafstanden)
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Ved vip af en byrde over dens ene ende samt ved løft, der
udføres af to personer, er rækkeafstanden afstanden fra
løfterens lænderyg til linjen gennem gribepunktet på byrden.
Der skelnes mellem tre rækkeafstande:
Løft tæt ved kroppen.
Løft i underarmsafstand (ca. 30 cm)
Løft i ¾ armsafstand (ca. 45 cm).
En byrde løftes sjældent tæt ved kroppen, bortset fra når
der bruges bære-seler og andre hjælpemidler.
Løft, der foregår i længere rækkeafstand fra ryggen end ¾
-arms afstand, er ikke omfattet af skemaet. Sådanne løft vil
normalt indebære risiko for sundhedsskader og bør altid
vurderes særskilt.
Skema til vurdering af byrdens vægt i relation til
rækkeafstanden

Rød
t
omr
åde:
Løf
ti
det
rød
e
område anses for klart sundhedsskadelige. Der skal
umiddelbart træffes foranstaltninger for at imødegå
risikoen.
Gult område: Løft i det gule område betyder, at der skal
foretages en nærmere vurdering af de øvrige faktorer (se
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senere) for at afgøre, om de forværrer belastningen, så
løftet må anses for sundhedsskadeligt.
Grønt område: Løft i det grønne område er normalt ikke
sundhedsskadelige på grund af vægt og rækkeafstand.
Ved arbejde, hvor der udføres mange løft pr. arbejdsdag,
skal den samlede vægt tages i betragtning i vurderingen af,
om arbejdet kan være sundhedsskadeligt. Vurderingen
tager udgangspunkt i, at byrdernes vægt lægges sammen.
Hvis de enkelte byrder løftes flere gange, skal byrdens
vægt ganges med det antal gange, den løftes.
Der skal træffes foranstaltninger for løftearbejde, hvis den
samlede vægt pr. ansat pr. dag overstiger nedenstående
retningslinjer:
• Ca. 10 ton pr. dag for løft tæt ved kroppen
• Ca. 6 ton pr. dag for løft i underarmsafstand
• Ca. 3 ton pr. dag for løft i ¾ –arms afstand.
Vurdering af bæring
Når byrden bæres under gang, det vil sige over en afstand
på mere end ca. 2m, kan skemaet for løft ikke bruges
direkte ved vurderingen af belastningen, men den
maksimale vægt for gult område skal nedsættes væsentligt.
Grænsen mellem rødt og gult område vil så gå ved:
Ca. 20 kg tæt ved kroppen
Ca. 12 kg i underarmsafstand
Ca. 6 kg i ¾ -arms afstand.
Øvrige faktorer ved løft og bæring
Ved vurdering af et løftearbejde efter skemaet eller efter de
retningslinjer, der er nævnt i afsnittene om vurdering af
samlet vægt og vurdering af bæring, skal der tages hensyn
til de øvrige faktorer, der kan forværre belastningen.
• Byrdens beskaffenhed
• Den fysiske anstrengelse
• Arbejdsstedets beskaffenhed
• Arbejdsforhold i øvrigt.
I øvrigt henvises til Arbejdstilsynets vejledning D 3.1 Løft,
træk og skub
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Støj
Støj er et stort problem på byggepladser og i jord-, betonog belægningsbranchen i øvrigt. Høreskader er således den
næst hyppigste anmeldte arbejdsbetingede lidelse.
Støjen kommer fra lufthamre, maskiner, pladevibratorer,
sandblæsning, vinkelslibere m.m.
Faren for at udvikle en høreskade afhænger af støjens
styrke og varighed, men også af personens følsomhed.
Man kan få en høreskade, når man udsættes for vedvarende
støj over 80 dB(A) gennem længere tid.
Høreskader kan dog også opstå, når man en enkelt gang
udsættes for meget kraftig støj, fx skud med boltepistol.
Hørenedsættelse skyldes beskadigelse af sansecellerne i
det indre øre. Skaden kan ikke helbredes, og man kan
udvikle tinnitus, hvor man har susen eller ringen for ørerne
- enten konstant eller periodisk.
Både tinnitus og nedsat hørelse kan være en meget stor
psykisk belastning. Personer med disse handicap fortæller,
hvordan de meget hurtigt bliver trætte og ikke kan tåle at
være sammen med mange mennesker, hvilket medfører
social isolation.
Støj kan nedsætte koncentrationsevnen og kan være skyld
i, at der sker ulykker på arbejdspladsen.
Støj kan give stress, forhøjet blodtryk, træthed, søvnbesvær
og større sygefravær.
Her følger en række eksempler på meget støjende
arbejdsprocesser:
Mejselhamre (luft, el, hydraulisk).
Diamantskæring. El-værktøj, vinkelslibere, boremaskiner
m.m. Gravemaskiner, dumpere m.v.
Pladevibratorer, tromler, benzindrevne "jomfruer",
vinkelslibere, gravemaskinerog skæremaskiner. m.v.
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Når man skal finde ud af, om støjen på en arbejdsplads er
for høj, kan man benytte følgende tommelfingerregel:
Hvis støjen er så høj, at man kun kan gøre sig forståelig
ved at hæve stemmen kraftigt, eller hvis støjen i øvrigt er
generende, er det et støjproblem, der skal gøres noget ved.
Tommelfingerreglen er, at hvis støjen er over 85
dB(A), kan man ikke opfatte kraftig tale på en meters
afstand.
Ingen må udsættes for en støjbelastning, der er højere end
85 dB(A). eller spidsværdier af impulser over 137 dB(C).
En støjbelastning på 85 dB(A) svarer til et støjniveau på:
85 dB(A) i 8 timer
88 dB(A) i 4 timer
91 dB(A) i 2 timer
94 dB(A) i 1 time
97 dB(A) i 30 minutter
100 dB(A) i 15 minutter
Gode råd om forebyggelse mod støjbelastning
Generelt bør der laves en handlingsplan i
Arbejdspladsvurderingen, der sikrer, at grænseværdien
overholdes, og at generende støj dæmpes.
I planen bør man overveje, om man kan flytte støjende
arbejdsprocesser væk fra ikke-støjende, og om der er andre
og mindre støjende metoder at udføre arbejdet på.
Overordnet er der tre måder at nedbringe støjen på:
• Støjdæmpning ved kilden (indkapsling).
• Støjdæmpning i et område ved at opstille
støjskærme.
• Brug af høreværn.

Dæmp støjen, hvor det er muligt
Forlang altid en støjdeklaration, når der skal indkøbes nye
maskiner. Støjdeklarationen fremgår af maskiners
Overens-stemmelseserklæring (CE-mærkede maskiner).
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Det giver mulighed for at sammenligne de forskellige
maskiners støjniveau.
Gå så vidt muligt efter de mindst støjende maskiner.
Mange maskiner og udstyr kan støjdæmpes. Man kan
f.eks. dæmpe motorstøj fra maskiner med støjdæmpende
materiale og ændret udstødning. Kompressorer kan kapsles
ind i en kasse med støjdæmpende materiale, og der kan
afskærmes med f.eks. flytbare vægge af støjdæmpende
materiale.
Brug høreværn
Når det ikke er muligt at sænke støjen til et acceptabelt
niveau, skal der bruges høreværn - hele tiden. Vælg
høreværn efter dæmpningsevne. Til en række opgaver kan
det være en fordel at vælge elektroniske høreværn, som
giver mulighed for, at man kan tale sammen.
Høreværn er kun en nødløsning, hvis problemerne ikke
kan løses på anden måde. Det gælder dog normalt kun de
medarbejdere, der direkte udfører den støjende
arbejdsproces.
Høreværn skal stilles til rådighed for de ansatte, hvis
støjbelastningen er højere end 80 dB(A), eller støjen i
øvrigt er generende. Høreværn er til personlig brug.
Høreværnet skal være velegnet til opgaven. Det skal
vælges, så det passer til brugeren.
Som anlægsgartner er der flere arbejdssituationer, der
nødvendiggør brug af høreværn.

Høreværnstyper:
Ørepropper findes som engangspropper og som flergangspropper.

Ørekopper skal i enkelte tilfælde anvendes over propper
(f.eks. ved skæring).
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Formstøbte ørepropper (f.eks. AKUhøreværn). Tillader almindelig tale og trafikstøj at passere
støjdæmpningen. Typen tilpasses brugerens øregang og er
derfor personlig.
Det er vigtigt, at høreværnene holdes rene og i orden, så
øregangene ikke tilsmudses.
Der findes høreværn til enhver arbejdssituation, også når
man bærer hjelm, briller eller andet sikkerhedsudstyr.

Husk! En høreskade er en varig skade.
Hvilket høreværn der vælges, kommer an på den
pågældende
Høreværn skal anvendes al den tid, man er udsat for
persons arbejdsfunktion.,
støj!
formanden, sikkerhedslederen eller Byggeriets
Arbejdsmiljøcenter, de kan vejlede herom.
Læs mere om støj i At-vejledning D.6.1 fra juli 2007
Læs mere om støjkrav til maskin til brug i det fri i Atvejledning D.6.4fra december 2002
Læs mere om høreværn i At-vejledning D.5.2 fra marts
2001.
Tilrettelæg arbejdet, så den enkelte opholder sig så kort tid
som muligt i støjen.
Vælg altid den mindst støjende måde at udføre arbejdet på.

Etablering af betontrapper og støttemure i haveanlæg

Side 26

Vibrationer
Vibrationsskader er den fjerdehyppigste lidelse hos
medarbejderne i branchen. Problemerne opstår i
forbindelse
med både hånd-armvibrationer og helkropsvibrationer.
Hånd-armvibrationer
Der er mange hånd-armvibrationer i branchen, især ved
brug af mekanisk håndværktøj som f.eks. mejselhamre,
skære- slibe- og boreværktøj samt jord- og betonvibratorer.
Det første tegn på, at man er udsat for skadelige vibrationer,
er snurrende eller følelsesløse fingre. Konstaterer man det,
bør man holde en pause fra arbejdet, og der bør tages skridt
til at dæmpe påvirkningen.
Efter længere tids påvirkning risikerer man at få "hvide
fingre", hvor fingrene bliver hvide, kolde og følelsesløse,
når det er koldt.
Resultatet af en skade kan være varigt nedsat
følesans og gribekraft, konstant snurren i fingrene,
smerter i skuldre og led samt forøget risiko for slidgigt.
Medarbejdere i branchen udsættes for risiko for
vibrationer i forbindelse med følgende arbejdsprocesser:
• Ved stampning og vibrering på jord, sand og grus i
forbindelse med opfyldning og opbygning af bærelag
for belægninger m.m.
• Ved stampning og vibrering på udlagt sand eller som
eftervibrering på belægningsmaterialer.
• Ved tilpasning af belægningsmaterialer sten med
vinkelsliber.
• Ved renskæring af gammel belægning.
Vibrationsbelastningen måles i dB(HA) for en arbejdsdag,
Vibrationsbelastning kan også udtrykkes i enheden m/s .
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Ved vibrationsbelastninger under 120 dB(HA), (1 m/s ),
anses risikoen for at få "hvide fingre" for at være meget
ringe. Ved 130 dB(HA), (3 m/s ), vil ca. 10 pct. få
sygdommen i løbet af ti år.
Helkropsvibrationer
Medarbejderne udsættes også for mange helkropsvibrationer. De kommer typisk fra følgende maskiner
og processer:
• Tromler (siddende fører)
• Maskiner med påmonteret mejselhammer
• Jordbearbejdningsmaskiner
Vibrationerne udvikles i motoren,transmissionen og
påmonteret værktøj. De overføres til føreren gennem rat,
håndtag, pedaler og sæde.
Helkropsvibrationer kan være med til at give
rygproblemer, herunder især lænderygsmerter, men også
diskusprolaps og tidlig nedbrydning af rygsøjlen.
Vibrationsstyrken og længere tids udsættelse øger risikoen,
mens hvileperioder nedsætter den.
Når man udsættes for vibrationer, mens man arbejder i
fastlåste stillinger og ofte vrider i ryggen, bliver risikoen
for skader større. Det er også tilfældet, når musklerne er
trætte, eller ryggen er trykket sammen efter hårdt fysisk
arbejde.
Bump, mindre påkørsler og uventede bevægelser er med til
at forøge risikoen for skader.
Helkropsvibrationer måles i m/s .
Gode råd om forebyggelse
Lav en handlingsplan, der sigter mod at udsætte
medarbejderne mindst muligt for vibrationer. Brug
eventuelt
følgende råd:
Hånd-armvibrationer:
Dæmp belastningen ved vibrationskilden. Det gøres bedst
ved at indføre arbejdsprocesser og værktøjer, der er
vibrations-svage. Samtidig bør den enkelte medarbejders
belastning være så kortvarig som muligt.
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Anskaf de mest vibrationssvage maskiner, når der skal
købes nyt. Leverandøren skal oplyse om vibrationsniveauet i brugsanvisningen.
Erstat brug af mejselhammer med skæring, klipning
Man kan også få fjernstyring som ekstraudstyr til visse
pladevibratorer.
Monter vibrationsisolerende håndtag på håndværktøjer
som fx vinkelslibere.
Begræns den daglige arbejdstid, hvis vibrationerne ikke
kan dæmpes ved tekniske foranstaltninger.
Helkropsvibrationer:
Entreprenørmaskiner har normalt ikke den bedste
affjedring. Brug et vibrationsdæmpende sæde, som passer
til køretøjet. Der findes nye maskiner og typer af sæder,
hvor vibrationsbelastningen er væsentligt nedsat.
Sørg for god rygstøtte i forhold til de bevægelser,
medarbejderen foretager. Sædet skal være nemt at
indstille både med hensyn til frem-/tilbagebevægelse,
ryglænets hældning, førerens vægt og eventuel variabel
lænde-støtte. Specielt er god lændestøtte vigtigt.
Ved at ophænge motor og førerhus kan man begrænse
vibrationerne så meget, at føreren normalt ikke får
problemer.

Læs mere om Hånd-armvibrationer i At-vejledning D.6.2
fra april 2006
Læs mere om Helkropsvibrationer i At-vejledning D.6.7
fra april 2006
Beklædning
Arbejdstøjstøj
Ved arbejde på og omkring vejanlæg er arbejdstøjet et
personligt værnemiddel (beskyttelsesklæder) p.g.a.
følgende forhold:
Udover at tøjet skal beskytte huden mod
stoffer, materialer og det omgivende miljø, skal Tøjet
sikre, at medarbejderen er tydeligt synlig
Af reglerne fremgår det, at beskyttelsesklæderne skal være
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rene ved arbejdets begyndelse og, at der skal være et ekstra
sæt af tøjet til rådighed på arbejdspladsen, så det kan
skiftes ved f.eks. forurening eller lignende. Det anbefales
dog, at tøjet skiftes mindst en gang om ugen.
Af hensyn til medarbejdernes synlighed under arbejdet,
skal der anvendes tydeligt synlige advarselsklæder.
Reglerne herfor er beskrevet i DS/EN 471:2003,
Beskyttelsesbeklædning - Tydelig synlig
advarselsbeklædning til professionel brug eller i Atvejledning nr. D.5.3, Advarselsklæder af september 2002.
Tøjet består dels af stærkt farvet bæremateriale i farverne
fluorescerende gul, orange eller rød, der er tydeligt synlige
i dagslys og, dels af et materiale der reflekterer lys fra
f.eks. billygter.
Tøjet skal være CE-mærket, i henhold til EN 471 og
hvilken klasse tøjet har, skal fremgå af et mærke påsat
hvert stykke tøj.
Tøjet er inddelt i klasserne 1, 2 og 3. De enkelte klasser
angiver, hvor stort et areal henholdsvis bæremateriale og
reflekser udgør.
Som eksempler på, hvilken klasse der skal anvendes, har
Arbejdstilsynet stillet krav om, at der anvendes klasse 3
beklædning ved vejarbejder, hvor man i forbindelse med
arbejdet kommer uden for det afmærkede område.
Klasse 2 beklædning kan tillades anvendt ved vejarbejde,
hvor der arbejdes inden for et afmærket område men, hvor
risikoen for påkørsel ikke helt kan udelukkes.
Klasse 1 beklædning må ikke anvendes ved vejarbejde.
En klasse 3 beklædning kan sammensættes af to stykker
klasse 2 beklædning. Det vil sige, at man kan anvende en
klasse 2 jakke og et par klasse 2 benklæder, hvorved den
samlede beklædning er klasse 3.
Handsker
I de fleste arbejdssituationer er der brug for
arbejdshandsker. Når man arbejder med cementvarer eller
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natursten, er det en god ide at bruge handsker, for at
beskytte hænderne.
Når man arbejder med vibrerende værktøj som trykluftværktøj, vibrator o. lign., bør man bruge vibrationsdæmpende handsker, for at undgå hvide fingre.
I enkelte arbejdssituationer er der brug for en
specialhandske, som kan modstå:
• Høje varmegrader.
• Kemiske stoffer.
I de tilfælde, hvor en speciel handsketype er påkrævet,
fremgår handsketypen af arbejdspladsbrugsanvisningen på
produktet.
Fodtøj
Det er lovbefalet at man, når man arbejder med tunge ting,
skal bære godkendt sikkerhedsfodtøj. Det kan være
sikkerhedsstøvler, -sko eller -træsko.
Husk på, at hvis du vælger sko eller støvler, skal der være
indlagt stål i bunden, for at sikre mod at træde spidse
genstande op i foden.
Knæbeskyttere
Som anlægsgartner må man ofte ned på knæene, for at
udføre sit arbejde, eksempelvis når man lægger fliser eller
belægningssten, eller aftrækker flisesand.
I de tilfælde bør man altid sørge for at beskytte sine knæ.
Gør man ikke det, vil knæene efter få år smerte, ofte hele
døgnet.
Knæbeskytteren kan være en pude man trækker med sig,
men mest hensigtsmæssigt er en, der spændes fast på
benet.
Der findes flere typer, nogle er støbt i gummi eller skumplast og spændes fast på benet med en gummirem, eller et
elastikbånd med velcrolukning.
En anden type er en skinne man spænder på benet, hvor
der er knæpude forpå, og sæde bagpå.
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Endelig findes der arbejdsbukser, hvor der er syet en
lomme på knæene således, at man kan sætte en knæpude
ind i bukserne.
Information om værnefodtøj kan ses i AT-meddelelse nr.
4.09.6 fra april 1998 om værnefodtøj (fodværn).
Som alle andre værnemidler skal værnefodtøj passe til
både personen og arbejdssituationen. Skoen skal passe til
og sidde godt fast på foden. Den skal endvidere beskytte
mod slag og tryk .
Øjenværn
I visse arbejdssituationer er det nødvendigt at bruge
øjenværn f.eks. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.
Derudover er der flere situationer, der kræver beskyttelsesbriller, f.eks. brug af hammer og mejsel.
Beskyttelsesbrillen kan være fremstillet som en almindelig
brille med brede brillestænger som udgør sidebeskyttelse.
De kan også være fremstillet af gennemsigtig PVC med
elastikbånd om nakken. Disse er udformet sådan at man
kan bære almindelige briller indenunder.
Endelig kan man bruge en ansigtsskærm, som dækker hele
ansigtet.
Der bør på alle arbejdspladser findes en
”øjenskyllestation” så man, hvis uheldet er ude, kan skylle
øjet.
Eksempler på situationer, hvor øjenværn skal bruges:
• Arbejde med mejselhammer/hakkeværktøj,
• Ved brug af skærende værktøj som vinkelskære,
vådskærer og kædesav
• Når der er risiko for at få kemikalier i øjnene f.eks
ved brug af startbatteri.
Husk! De fleste øjenskader kan undgås ved brug af de
rigtige øjenværn!
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I At-meddelelse nr. 4.09.3 fra oktober 1985 om øjenværn
kan man læse mere om øjenværn, og hvornår det skal
bruges.
Åndedrætsværn
Når man bearbejder stenmaterialer, fremkommer der
kvartsstøv, derfor skal man anvende åndedrætsværn. Det
kan være en papirsmaske, (partikelmaske) med elastik om
nakken.
Partikelmasker inddeles i 3 klasser:
• P1 laveffekt filter: Beskytter kun mod groft støv
• P2 middeleffekt filter: Beskytter mod fint støv, som
asbeststøv og kvartsstøv
• P3 højeffekt filter: Beskytter mod radioaktivt støv,
bakterier og virus
Partikelmasker beskytter aldrig mod gasser og dampe.
Ved stenarbejder skal man bruge filtret med betegnelsen
P2, da det beskytter mod kvartsstøv. Dette støv er meget
sundhedsskadeligt, da det aflejrer sig i lungerne, og med
tiden vil danne det man kalder ”stenlunge”.
Filtrets holdbarhed er afhængig af arbejdet, men ca. 6 - 8
timer. Når filtret er brugt op, bliver det besværligt at
trække luft igennem, så er det tiden at skifte.
En anden type åndedrætsværn, er en hjelm med påmonteret
visir, hvor der sidder en lille batteridrevet ventilator, som
holder luften i cirkulation foran ansigtet.
Ved brug af tør-vinkelskærer er det ikke nok at bruge maske. Der skal, i følge
arbejdstilsynet, være tilkoblet udsugning. Vær opmærksom på filtret i støvsugeren
skal have samme filterevne som P2 masken.
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