MÄTREGLER MURNING OCH PUTS
Utgåva 3 (2020-10-20)

Vid fastställande av ett murnings- eller putsarbetes omfattning, enbart eller i kombination med tilläggsisolering,
tillämpas nedanstående mätregler. På så sätt uträknade mängder kan utgöra underlag för reglering av tillägg till
eller avdrag från kontraktssumma eller för beräkning av entreprenadsumma baserad på överenskomna á-priser.
1. MÄTREGLER MURNING
1. Murad och fogad alt. limmad yta mäts analogt med riksprislistans mätningsbestämmelser d.v.s. 		
bruttoytan med avdrag för öppningar överstigande 0,25 kvm.
2. Fogad yta vid omfogning av gamla tegelytor, se mätregler för putsyta.
3. Vid fogkomplettering, som ersätts per löpmeter gäller att
		
		

0,0 – 0,5 lm, mätes som 0,5 lm fog.
0,5 – 1,0 lm, mätes som 1,0 lm fog.

2. MÄTREGLER PUTS
1. Putsad yta mäts analogt med riksprislistans mätningsbestämmelser, d.v.s. bruttoytan med avdrag 		
för öppningar överstigande 0,25 kvm.
Till denna yta lägges ytan för smygar och utkragningar.
2. Vid uppmätning av lokala nedhuggningar och lagningar
		
		

0,0 – 0,5 kvm, mätes som minsta yta 0,5 kvm.
0,5 – 1,0 kvm, mätes som minsta yta 1,0 kvm.

Om däremot flera lagningar kan lokaliseras inom samma halva eller hela kvadratmeter, 			
mätes dock endast 0,5 respektive 1,0 kvm.
3. Vid nedhuggning och omputsning av smygar och lister gäller att
		
		

0,0 – 0,5 lm, mätes som 0,5 lm.
0,5 – 1,0 lm, mätes som 1,0 lm.

4. Om i anbud anges procentuell omfattning av nedknackning och lagning av lös och ”bom”puts, 		
skall procenttalet vara beräknat på totalt putsad yta, max putstjocklek 20 mm.
3. MÄTREGLER TILLÄGGSISOLERING
A. Vid tilläggsisolering i kombination med puts eller tegel mäts ytan efter samma regler som 			
för putsad respektive murad yta.
Anmärkning
I samband med murnings- och putsarbeten förekommande arbeten såsom smygar, fönsterfall, 		
fönsteromfattningar, listverk, pilastrar, färgbegränsning, ornamentik, rullskift o.dyl. kan inräknas i 		
totalpris eller kvadratmeterpris eller alternativt prissättas och mätas separat som tillägg per kvm, lm, eller st.
Förutsättningarna bör klart anges i anbud.

