
Helårsforanstaltninger 

De foranstaltninger, der som et minimum kræves gennemført året rundt og under alle vejrforhold 
til forebyggelse af eksempelvis utilsigtet indtrængen af fugt, betegnes helårsforanstaltninger.

De omfatter en hensigtsmæssig oplagring af materialer, korrekt håndtering af materialerne samt
beskyttelse af murværket mod utilsigtet fugtoptagelse under og efter opmuringen. I perioder 
med meget varmt eller meget koldt vejr skal tillægsforanstaltninger foretages, kaldet sommer- el-
ler vinterforanstaltninger.

Materialeopbevaring
Alle materialer, som anvendes på byggepladsen, skal opbevares i henhold til leverandørens anvis-
ninger, hvis sådanne forefindes. For at sikre optimal beskyttelse af materialerne inden der mures, 
skal byggepladsindretning og hensigtsmæssig logistik i materialeleverancen indgå i planlægnin-
gen.

Den udførende har det daglige ansvar for, at byggematerialer opbevares og beskyttes i henhold til
retningslinjerne i denne vejledning eller i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Mursten
Mursten skal bestilles og leveres på byggepladsen i mængder, der ikke er større, end at det er 
muligt at foretage beskyttende afdækning inden anvendelsen. Ved bestillingen er det vigtigt at 
aftale en plan for leveringen, således at der kan tages højde for, at samtlige sten til en given byg-
ning stammer fra samme brænding. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør det aftales, at der som 
et minimum leveres sten fra samme brænding til fulde, hele facadearealer/sider af bygningen.

For at modvirke risikoen for misfarvninger, udfældninger og frostskader, skal mursten, teglbjælker 
og tegloverliggere opbevares tørt på byggepladsen. Dette kan eksempelvis ske ved en oplagring 
på plant underlag hævet over terræn, så fugt ikke optages nedefra. Sten, bjælker og overliggere
skal også beskyttes mod nedbør. Sten leveres normalt i stenhoveder på paller indpakket i plast-
folie; plastfolien anses dog ikke for at give tilstrækkelig beskyttelse under oplagringen, da den 
fortrinsvis tjener til at holde murstenene sammen på pallerne under transporten og på bygge-
pladsen. Transport, flytning og fordeling på pladsen foregår ved hjælp af mekaniske løft, og når 
hele paller med mursten anbringes langs murflugter eller på stillads, er det vigtigt, at plastfolien 
ikke fjernes før umiddelbart før henmuring. Når plastfolien ikke er intakt eller når den er fjernet 
fra stenhovederne, skal hovederne tildækkes med plasthætter og tildækningen skal altid som et 
minimum være etableret ved arbejdstids ophør. 

Mørtel
Mørtel skal leveres på byggepladsen i mængder, der tillader korrekt opbevaring af materialet in-
den anvendelsen.

Tør mørtel i bigbags eller i sække skal opbevares tørt. Opbevaring kan eksempelvis foregå i con-
tainere eller telte. Vådmørtel leveret i løs mængde skal oplagres på et plant underlag hævet over 
terræn. For at undgå udtørring fra overfladen "klappes" og overdækkes mørtelbunken.

Leverandørens anvisninger for opbevaring af tørmørtel og funktionsmørtel leveret i siloanlæg 
skal følges. Bl.a. må indholdet ikke udsættes for fugt. Lemme og luger skal holdes lukkede, ud-
løbstud og overgangsstudser rengøres ved arbejdstids ophør, og vanddoseringsanlægget tømmes 
ligeledes ved arbejdstids ophør.

Hydraulisk kalk
Hydraulisk kalk eller andre bindemidler skal ligeledes oplagres tørt. Opbevaring kan eksempelvis 
foregå i containere og telte, som afhængig af årstiden kan holdes opvarmet til + 2-5°C 


