Murerfaget
– et solid yrkesvalg
med historiske røtter
og spennende fremtid

NML – samlet styrke
Norske Murmestres Landsforening (NML)
ble stiftet i 1906 for å fremme kollegialt
samarbeid, ivareta medlemmenes nærings
politiske interesser og arbeidsgiverrolle.
NML jobber fortsatt svært aktivt med disse
punktene. I tillegg søker NML å ivareta mur
fagets interesser gjennom å sikre rekruttering
til faget, samt rekruttering av murmestre.

Den samlede styrken vi utgjør gir oss gjennom
slagskraft når det trengs. NMLs oppgave er å
være på høyde med, og helst foran, utviklingen
i byggebransjen og samfunnet forøvrig. Bred
kontakt og samarbeid med andre organisa
sjoner og nøkkelpersoner gjennom årtier gir
innflytelse, kunnskap og tyngde når beslutninger
skal fattes, og strategier settes ut i livet.

NML er tilsluttet Næringslivets Hoved
organisasjon gjennom Byggenæringens Lands
forening (BNL). BNL utgjør tilsammen rundt
70 000 ansatte. NML har om lag 350 medlem
mer, hvorav ca. 170 er bedrifter.

NML er medlemmenes talerør inn mot BNL,
NHO og offentlige myndgheter.
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Murfaget – solide materialer og
solid fagkunnskap
Det er med betydelig stolthet at jeg får lov til
å representere et robust fag med flere tusen
års historie i en forening med lange og gode
tradisjoner.
Jeg har stor respekt for all den kunnskap og
kompetanse som våre medlemmer innehar.
Murfaget kan oppsummeres med de 4 k-er:
kunnskap, kompetanse, konstruksjon og kunst.
Kunnskapen og kompetansen må videreføres
til kommende generasjoner, og vi, gjennom
NML, må derfor våke over murfaget og den
konkurransesituasjonen som våre medlemmer
er utsatt for slik at faget og fagkunnskapen
sikres for all fremtid.

den fremtidige rekrutteringen til murfaget i et
godt og nært samarbeid med våre medlemmer.
Vi ser også at det er utfordringer i bygge
næringen, og vi vil som alltid stå i fremste
rekke for å ta tak i problemene til våre
medlemmers beste. Medlemmene skal alltid
være trygge på at vi taler deres sak med den
styrke og kraft som behøves.
Skaff deg et solid hus og en solid utdannelse:
vær lur velg mur!

Alle framskrivinger til Statistisk sentralbyrå
tilsier at byggenæringen behøver over 8 500
flere fagarbeidere hvert år, og alt tilsier at
flere av disse må være murere som kan lage
grunnmurer, pusse og mure fasader, flislegge,
bygge praktboliger i bærende murverk og
rehabilitere eksisterende bygningsmasse.
NML vil derfor med alle midler forsøke å
sikre tilgangen til gode fagfolk ved å ivareta
murfaget, murfagets interesser samt sikre

Jan Gunnar Madsen
Adm. direktør
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Lærer noe nytt hver dag
Murerlærling Inger-Marita Lien Leonhardsen trekker frem muligheten til å finne kreative løsninger som
en av de mange fordelene med å være murerlærling. Da Inger-Marita begynte læretiden hos Olav Hauges
eftf. AS i Oslo, var det med spenning hun tok fatt på arbeidet. I dag gleder hun seg til å gå på jobb – hver
eneste dag.
–Da jeg begynte som lærling ble jeg overrasket over den faglige bredden på det jeg måtte gjøre, og ikke
minst den faglige kunnskapen til kollegene mine. Jeg jobber i dag med alle
typer konstruksjoner, både av grunnmurer, bærevegger, rehabiliteringsoppdrag og nybygg, forklarer Inger-Marita entusiastisk.
Hun vil ikke nøle med å anbefale murerfaget til andre:
–Man får brukt kreativiteten sin og må stadig finne smarte løsninger på utfordringer man støter på. Som murerlærling mestrer jeg mer og mer for hver
dag som går, oppsummerer hun.
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“

Min kunnskap og kompetanse
blir verdsatt!

Tilstede lokalt
og nasjonalt
For Norske Murmestres Lands
forening er det viktig å ha et
stødig fotfeste lokalt så vel som
nasjonalt. Gjennom 11 lokal
foreninger og laug spredt over
hele landet sikrer vi oss bred
kunnskap om lokale og regionale
utfordringer. Vårt hovedkontor
jobber kontinuerlig for å utvikle
seg faglig, slik at vi kan gi de
beste rådene til våre medlemmer.
Vi utfører rådgivningsvirksomhet
på det faglige, økonomiske og
juridiske området.
Se mer på våre nettsider
www.norskemurmestre.no

Murmesteren
Bladet Murmesteren som utkom
mer seks ganger i året utgis av
Norske Murmestres Landsforen
ing. Det sendes også ut nyhets
brev jevnlig.
Se nettsidene
www.bladet-murmesteren.no

Når murmester John
Rusvik Johansen ser
tilbake, er han svært
glad for at han valgte
mureryrket.
Da John begynte å gå
lei skolebenken og tørr
teori, bestemte han
seg for å bli murer.
–Mureryrket er et fag
som gjør at man både
kan bruke kroppen og
hodet. Jeg har ikke angret ett sekund! Samtidig er
faget svært allsidig; her gjør jeg alt fra å lære bort
kunnskap til lærlingene, til å videreutvikle mine
egne ferdigheter innen de ulike fagområdene,
forklarer Rusvik Johansen.
Han nøler ikke med å anbefale utdanningen til
andre:
–En av de mange fordelene, ved siden av stor
variasjon i arbeidshverdagen, er lønn under utdanningen. Etter noen år som murer kan man videreutdanne seg ved å ta mesterbrev eller gå teknisk
fagskole, og da besitter man kunnskaper som
virkelig er etterspurt i markedet. Jeg opplever at
min kunnskap og kompetanse blir verdsatt og
etterspurt, sier han videre.
Hvilke fordeler setter dere pris på som
medlemmer av NML?
–Man får relevant informasjon, det utstråler
faglig tyngde å være medlem i NML, og man kan
enkelt innhente sakkyndig hjelp fra kolleger hos
de øvrige medlemsbedriftene i lokalforeningen,
oppsummerer Rusvik Johansen.
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Utdanning
– ditt valg
Som elev i tiende klasse må du velge utdanningsprogrammet
Bygg og anleggsteknikk (Vg1). Dette første året gir deg
smakebiter av flere fag innenfor utdanningsløpet (tømrer,
murer, betong osv.).
Normalmodellen for yrkesfaglig utdannelse er to års skole
gang og to år i bedrift som lærling. (Vg1, Vg2 + 2 år i bedrift).
Men det finnes flere veier til målet. Vi kan tilby deg læreplass
også etter Vg1 bygg og anleggsteknikk. Da blir modellen ett
år i skole og tre år i bedrift hvor du går ca. en dag i uken på
skole (1+3 vekslingsmodellen). Det går også an å starte rett i
bedrift (4 år). Se modellen under.
Mange opplever det som lettere og mer spennende å lære
gjennom erfaringer på en arbeidsplass. Når du er lærling
kombinerer du teori og praksis. Som lærling er du tett på
arbeidslivet og du får lære av erfarne arbeidskolleger. Ut
danningen har lønnet læretid i bedrift, som fullføres med
en praktisk svenneprøve. Etter bestått svenneprøve får du
svennebrev i murerfaget og har status som murersvenn.
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VARIERTE ARBEIDSOPPGAVER
Det er mureren som flislegger våtrom, og murer opp
eller monterer peis og pipe. Som murer vil du også
beherske grunnleggende ferdigheter som muring
av grunnmur, vegger, peis, piper og natursteins
arbeider. Muring av blokkprodukter, buekonstruk
sjoner, armert murverk, trekking av gesims og fuge
behandling er noen av tingene du vil jobbe med. Som
murer kan du jobbe selvstendig, men også være en
del av større prosjekter ved bygging og rehabiliter
ing.

Helt siden egypterne tok i bruk kombinasjons
løsninger mellom gjørme og tørkede strå da de
stablet stein for over 4 000 år siden, har menneske
heten verdsatt mureryrket. Siden den gang har våre
forfedre perfeksjonert og finpusset faget. Nye
teknikker har kommet til, og mureryrket er også i
dag et verdsatt yrke. Det trengs dyktige murere for
å drive verden fremover. I tiden som kommer ventes
økt befolkningsvekst i Norge, noe som vil føre til økt
behov og etterspørsel etter dyktige murere. Mer
enn 110 utdanningssteder tilbyr i dag Vg1 bygg og
anleggsteknikk.

MANGE MULIGHETER
Det er ikke vanskelig å få seg jobb etter endt
læretid. Når man er ferdig med studiene og lære
tiden kan man enten velge å jobbe, eller å studere
videre. Mulighetene er mange: du kan videreutdanne
deg til murmester, slik at du kan jobbe som for
eksempel byggeplassleder (bas), prosjektleder i stor
organisasjon eller leder i egen bedrift. Det er også
mulig å videreutdanne seg til takstmann, ingeniør
eller arkitekt. Og du kan bygge ditt eget murhus!

HÅNDVERK OG TRADISJON
Mureryrket er først og fremst et håndverksyrke.
Det har lange tradisjoner, og du finner stor grad av
yrkesstolthet blant murerne. Arbeidet gir deg gode
muligheter til å være kreativ og å skape noe varig.
I tillegg får du interessante oppgaver. Arbeidet ut
føres både ute og inne, på byggeplasser og i private
hjem. Du skaper nytt og du vedlikeholder. Samarbeid
med andre yrkesgrupper er svært vanlig, derfor blir
mureryrket aldri kjedelig og ensrettet.

“

Verdsetter tryggheten
Murmester og prosjektleder Knut Johannesen omtaler murerfaget som et sikkert
karrierevalg.
–Faget er allsidig, og man blir aldri utlært. Dette gjør arbeidet spennende, og jeg
gleder meg til å gå på jobb. Det er spennende å kunne bidra med kunnskap og
kompetanse, råd og varige løsninger, avslutter Knut.
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Murfag.no
– nettportal for murerfag
Portalen brukes av opplæringskontorene som
kvalitetssikringsverktøy for opplæringstiden i
bedrift. Lærlingene registrerer sine utførte timer
etter hvilke moduler det har vært jobbet med i
perioden, og setter så inn trivselsverdi og karakter
på utbytte av opplæringen. Registreringen gjøres på
web eller via app. Portalen brukes også av svenne
prøvenemndene i hele landet.

En lærling kan teste sine teorikunnskaper gjennom
ulike flervalgstester på murfag.no. Murerhåndboka
er alltid tilgjengelig som oppslagsverk, og for å lese
sponsorenes produktguider.
EIERE AV MURFAG.NO
• Murmesternes forening
• Bergen murmesterforening
• Trondheim murmesterlaug
• Stavanger og Sannes murmesterforening
• Murmesternes oppl.kontor, Kristiansand
• OKH Vestfold
• Tromsø murmesterforening

Murfag.no tilbyr GRATIS bruk av nettportalen til
skolene som underviser i bygg og anleggsteknikk og
byggteknikk. I dag brukes den av nærmere 60 skoler.
MURERHÅNDBOKA
Elever og lærlinger har tilgang til en søkbar utgave
av Murerhåndboka. Her finnes nyttig informasjon
som kan brukes til oppgaveløsning og praktisk
murarbeid. Når elevene er ferdig med skole, flyttes
data enkelt over til et opplæringskontor. Lærlingen
knyttes til sin praksisbedrift, og timelister føres på
murfag.no. Timelistene brukes som dokumentasjon
på opplæringen.

Vi som eiere skal ikke høste noen form for profitt av
portalen. Støtten vi får inn ved hjelp av sponsorer,
går kun til videreutvikling av murfag.no

MUR PÅ NETT OG MOBIL
Murfag.no tilbyr også en nettbasert § 3.5-kurs for praksis
kandidater. Kurset er et selvstudium, og inneholder oppgaver
innenfor ulike fagfelt.
Murfag har også en egen app. Her registrerer lærlingene timene sine,
legger inn arbeidsplass, gir karakter på utbytte av opplæringen og
setter trivselsfaktor. Timelistene går elektronisk til lærebedriften
og til det lokale opplæringskontor som så får en kontinuerlig opp
datert oversikt på hvilke arbeidsoppgaver lærlingen har fått arbei
det med. Ved å bruke denne appen letter det arbeidet for lærlingen,
lærebedriften, og opplæringskontoret for å dokumentere opplærin
gen. En elektronisk utgave av murerhåndboka ligger også i appen.
Murfag.no er et komplett bransjeverkøy for informasjon, opplæring
og etterutdanning.
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En allsidig hverdag
Trond Halvorsen er fjerde generasjon murmester,
og daglig leder i Murmesterfirmaet Gunnar
Halvorsen AS. Han tar del i alt fra daglig drift til
administrativt arbeid, og stortrives i jobben sin.
–Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag.
Ved å jobbe som murer sørger man for å holde seg
i form. Yrket er verdsatt, og tittelen murmester gir
fortsatt status blant folk. Ved å velge murerfag
lærer man seg alt fra mur- og pussarbeid til legging
av naturstein og skifer, bygging av piper og ovner,
etterisolering og maling. Det er et spennende og
variert yrke, forteller Halvorsen.
Han sier at medlemskap i NML medfører økt
renommé i markedet, og det gjør at murerne kan
stå sammen og øve påvirkning mot myndighetene.
–Samtidig må jeg trekke frem gode forsikrings
ordninger og kort vei til juridisk og faglig bistand i
NHO og BNL som noen av de store fordelene med å
være med i NML, konkluderer Trond.

“

Anbefaler murerfaget
For murmester Knut A. Fjeld startet karrieren innen
murerfaget nærmest ved en tilfeldighet.
–Faren til en god venn av meg ble murmester, og
anbefalte studieretningen. Den anbefalingen tok
jeg, og jeg har aldri angret! Mestertittelen gjør det
veldig lett å få seg jobb. Selv har jeg jobbet med salg
og markedsføring i store, kjente firmaer og jeg har
trivdes godt, forteller Fjeld.
Han trekker også frem fellesskapsfølelsen og
yrkesstoltheten som to andre positive egenskaper
med faget.
–Det er klart jeg ser tilbake med stolthet på å ha tatt
del i reisingen av mange flotte bygg over hele landet.
For å stå sterkt sammen mener jeg også at man bør
melde seg inn i en forening. Jeg meldte meg inn i NML
allerede for 40 år siden. Gjennom medlemskapet
har jeg fått faglig påfyll, mange vennskap og gode
kontakter i bransjen, konstaterer Knut.
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NML er en aktiv bransjeorganisa
sjon med engasjerte medlemmer
gjennom mer enn 100 år. Histo
rien forplikter, samtidig som den
gir fremtidsrettede aktiviteter til
det beste for murerfaget.

Tradisjon tro
Både faren og bestefaren til murmester Lars Eikemo-Rolfsen var
murere. Inspirert av deres kunnskaper og deres gode økonomi
bestemte han seg for å følge i deres fotspor.
Da Lars skulle velge utdanningsretning ble han overrasket over alle
mulighetene til videre utdanning innen murerfaget.
–Etter utdanning som murer kan man gå videre på en rekke studier.
Svennebrevet legger virkelig til rette for videreutvikling, utdanning
og mange muligheter, forklarer han.
Lars trives best med å jobbe med flislegging og teglstensmuring,
og har opparbeidet seg et godt rykte blant kundene sine. Han sier
at yrket generelt er spennende og variert, og trekker frem fordelen
med å være tilknyttet NML:
–Det landsdekkende sam
arbeidet sørger for kompe
tanseheving for alle parter.
Faget utvikles, folkene utvikles
og kundene ender opp med
solide produkter og håndarbeider, oppsummerer Lars
entusiastisk.
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Medlemmene kan påvirke
utviklingen i faget. Som bedrifts
medlem har din bedrift tilgang
til en rekke varer og tjenester til
svært gunstige betingelser.
Juridisk rådgivning og advokat
bistand er tjenester som er høyt
verdsatt av medlemmene våre.
NML sin egen advokat kan for
eksempel hjelpe med spørsmål
rundt kontrakter, rettigheter
og plikter du eller byggherre
har. Gjennom samarbeidende
advokatfirmaer og BNL og NHOsystemet kan medlemmer også
få juridisk bistand til fordelaktige
priser i forbindelse med tviste
saker, entrepriserett, anbuds
rett, håndverkstjenesteloven,
arbeidsrett, tariffspørsmål og
lignende.

Medlemsfordeler
NML har samarbeids- og rabattavtaler på en rekke
tjenester og produkter, blant annet:
• Forsikringer
• Juridisk rådgivning og bistand
• Garantistillelse
• Drivstoff
• Vare- og personbil
• Arbeidsklær
• Mobiltelefoni og telefoni
• Byggevarer
• Inkassotjeneste
• Kredittinformasjon
• Profileringsartikler
• Rabatt på byggevarer
• Kurs
• Medlemspris på kalkulasjonssystem
• Medlemspris på kvalitetssikringssystem (KS
online)
• ...med mer

Det er tre medlemstyper i NML:
bedriftsmedlemmer, personlige medlemmer og
seniormedlemmer.
For å bli medlem, kan du kontakte din
lokalforening eller NML direkte.
Les mer og finn innmeldingsskjema på våre nett
sider www.norskemurmestre.no

En stor takk til våre medlems
bedrifter og leverandører som
har bidratt til brosjyren
Bieveien 16, 4878 Grimstad • Tlf. 90 93 98 92

Flisarbeider • Mur- og pussarbeider
Gulvavretting • Murhus • Piper

Hansteen Eriksen
& sønner AS
Murermester og entreprenør

www.murogpuss.no

Jan Eriksen
Skaugerudlia 27, 2740 Roa - Mob. 91 17 89 83
Faks: 61 32 18 79 • E-post: hesmur@online.no

11

Vi utfører alt av
mur- og flisarbeider

Rehabilitering av bad og våtrom – ellers alle tjenester innen murerfaget
Godvikveien 3, 5179 Godvik
Tlf: 472 39 914
E-post: trond@murmesterdal.no
www.murmesterdal.no

Vi utfører alt innen
murerarbeid
Tlf: 479 21 240
E-post: tormod@murmestertgm.no
www.murmestertgm.no

Trenger du en murer eller takstmann?
Ta kontakt - vi kan hjelpe deg!

Vi utfører:
Forblending med tegl/murstein • Lecamuring
Puss på leca og betong • Våtromsarbeider
Fliselegging • Skiferarbeid • Montering ovner/innsats
Støp av gulv • Muring av pipe • Rehabilitering av pipe

MURMESTER

S. SIREVÅG

Breviksgate 3, 3732 Skien • Tlf. 35 54 01 11
www.hansen-henriksen.no

A.S

Tlf: 910 02 145 • Snargangen 2a, 0755 Oslo

www.murmestersveen.no
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Velkommen til

Murmester Ivar S Moe AS
TRENGER DU EN MURMESTER?
VI UTFØRER DET MESTE:
Mur • Puss • Flis
Naturstein • Betong
Rehabilitering
Servicebiler for mindre oppdrag

Tlf. 73 87 04 30
Pir ll nr. 3, 7010 Trondheim • Faks: 73 87 04 35
E-post: firmapost@ivar-moe.no

Vi leverer alt av arbeid innen
murerfaget med god kvalitet
til riktig pris

Hardangerveien 74, Seksjon 8, 5224 Nesttun
Tlf. 944 21 111 • E-post: murmester@eirikhansen.no
Følg oss på
Facebook!

Bli en del av vårt sammensatte fagmiljø
Viking Entreprenør har over 100 egne ansatte håndverkere innen 4 håndverksfag.
Vi velger de beste håndverkerne fra forskejllige nasjonaliteter.
Godkjent lærebedrift :
Murarbeider • Tømrerfaget • Malerarbeider
utfører alt fra Under til Totalunderentrepriser innen
Mur og flisarbeider • Antikvarisk rehabilitering • Tømrearbeid
Malerarbeid • Betongrehabilitering

Grorudveien 55, 0976 Oslo • Tlf. 471377 19 80 • www.vikingentreprenor.no

Din lokale fagmann til
flisarbeid, mur, peis
og pipe
Elvegata 15, 6413 Molde
Tlf. 911 25 966
post@fliseksperten.no
www.fliseksperten.no
www.mmpas.no • Tlf. 32 87 46 12

INGENIØR OG MURFIRMA

LARS AARUM A/S
SARPSBORG

Pb. 146, 1713 Grålum • Tlf. 950 79 179
E-post: lars.aarum@larsaarum.no
Heskje_90x55.pdf 1 10-12-2009 15:17:32

MUR, PUSS OG FLISARBEID

NYBYGG

REHABILITERING

SIDEN 1947

www.arthur-thorsen.no
5FMFGPOtGUO!BSUIVSUIPSTFOOP

• Mur, puss- og flisarbeid
• Alt i muring, fasader, peiser etc
• Flis- og skiferarbeid
• Rehabilitering av skorsteiner med keramisk
innerforinger/event. stålrør
Ring og be om kostnadsoverslag!

Navarvegen 6, 7820 Spillum
Tlf. 901 18 133 • E-post: tor-arne@tislov.no
Tlf. 908 49 759 • E-post: torgeir@tislov.no
www.tislov.no
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Takk til alle våre
samarbeidspartnere!

NATURSTEIN
TERRAZZO
l LIM OG FUG
l VERKSTED
l SHOWROOM
l PROFF AVD.
l
l

ØSTRE AKERVEI 103
0596 OSLO

“Best på kontraktsgarantier
og forsikringer for
håndverksbedrifter”

T 22 15 55 50
E post@ellingard.no
www.ellingardcollection.no

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende
prat eller gjennomgang av din bedrifts
forsikringer og/eller kontraktsgarantier.

Vi kjenner byggebransjen!
Sjekk ut vår hjemmeside www.bmf.no
for mer informasjon eller kontakt oss på
tlf. 64 86 46 00 eller firmapost@bmf.no

Europas ledende skorsteinsprodusent

- ALLE TYPER FERDIGMØRTEL

Tlf: 51 70 06 70 Fax: 51 70 06 71
E-post: post@forsand-sandkompani.no
Nordbyvn. 70, 1406 Ski - Tlf. 64 86 46 00 - Faks 64 86 46 01 - E-post firmapost@bmf.no - www.bmf.no

Scankalk

WWW.FORSAND-SANDKOMPANI.NO

Naturlig Hydraulisk kalk mørtel er et
bærekraftig produkt laget av 100% naturlige materialer. Kalkmørtelen passer godt
sammen med den opprinnelige mørtel å gir
murverket maksimal mulighet til å ”puste”.
Scankalk leverer Naturlig Hydraulisk kalk
mørtel med tre forskjellige styrker
www.scankalk.com

Vi leverer det meste innen mur!
MAXBO PROFF avd: FOSSUM

Telefon 6715
16 23 00

proﬀ.oslo@lovenskiold.no

Norske Murmestres Landsforening
– av murmestre, for murmestre!

Besøksadresse:
Sørkedalsveien 9, 2. etg., 0369 Oslo
Postadresse:
Postboks 5476 Majorstuen, 0305 Oslo
Sentralbord: 23 08 75 00
E-post: mur@bnl.no
Jan Gunnar Madsen, Adm. direktør
Telefon: 23 08 75 87 • Mobil 99 22 52 10 • E-post: jan.gunnar.madsen@bnl.no
Tonje Haug, Kontormedarbeider
Telefon 23 08 75 86 • Mobil 90 69 03 76 • E-post: tonje.haug@bnl.no

