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Som altid har vi strikket et alsidigt og relevant Murer-
nyt sammen til vores medlemmer - og til alle andre 
med interesse for murerfaget. Vi er bl.a. med til DM 
i Skills i Fredericia, vi besøger regionsudvalg Hoved-
staden og fejrer Københavns Murerlaugs 400-års 
 jubilæum, vi bringer en god historie om De 10 Bud og 
kigger på lækkert murværk. 

Og så kommer vi naturligvis omkring den nyligt indgå-
ede overenskomstaftale. Vi kan ikke lukke øjnene for, 
at det i år har været en dyr aftale. Men vi må også være 
ærlige at sige, at vi havde forventet, at aftalen denne 
gang ville blive dyrere end normalt. Set i lyset af at vi 
står midt i en periode med historisk høj inflation iblan-
det andre brancheudfordringer, er vi landet et sted, 
som vi efter min mening godt kan acceptere.

I de seneste numre af Murernyt har vi omtalt vores 
indsats omkring grøn omstilling i murerbranchen med 
afsæt i ’den blå bus’ og et samarbejde med bæredyg-
tighedskonsulenter. Bestyrelsen har evalueret indsat-
sen og besluttet at gå i en anden retning. Den grønne 
omstilling er stadig lige vigtig, men vurderingen er, at 
vi er bedst tjent med at lægge ressourcer og kræfter 
 andre steder. Disse andre steder bliver vi skarpe på i 
den kommende periode. 

Jeg vil slutte af med at sige tak for en god general-
forsamling, afholdt i den sædvanlige positive ånd. At 
 bestyrelsesholdet fik mandat til at fortsætte arbej-
det i det kommende år også er først og fremmest en 
vigtig tillidserklæring. Det siger forhåbentlig noget 
om, at vi arbejder i de rigtige spor og træffer de rigtige 
 beslutninger. 
 
God læselyst!

Peter Andersen
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Dansk Industri og 3F Byggegruppen indgik 
den 7. marts 2023 forlig om en 2-årig aftale 
om blandt andet murer- og murerarbejds-
mandsoverenskomsten. Her får du overblik 
over nogle af de vigtigste punkter i forliget.

OK2023: 

Forlig om murer- og  
murerarbejdsmands-
overenskomsten

Både arbejdsgivere og løn-
modtagere skal godkende 
forligsmandens mæglings-
forslag ved afstemning, før 
den nye overenskomst træ-
der i kraft. 

Virksomheder skal først tage 
højde for de nye regler og 
satser, når alle overenskom-
ster er blevet vedtaget. Indtil 
da gælder overenskomsten 
for 2020-2023.

Regulering af løn, tillæg mv. 
skal ske pr. 1. maj 2023, og 
når den nye overenskomst 
endelig er trådt i kraft.

Klik her,
og læs mere
om OK2023

»  Lad os sige det som det er: Ja, det er en dyr aftale, 
dyrere end normalt. Det skyldes jo præmissen med 
reallønsfald og stigende inflation. Så vi kunne 
godt se skriften på væggen. Jeg vil kalde aftalen 
’det muliges kunst’.  
 
Og så vil jeg gerne fremhæve en positiv ting. 
Nemlig at det er første gang i tre år, vi formår at 
opnå en aftale uden om forligsinstitutionen. Det 
fortæller noget om, at forhandlingsklimaet i år var 
ganske konstruktivt. «

Næstformand i DI Byggeri og medlem 
af Murersektionens bestyrelse, 
 Christian Dahl Pedersen, har deltaget 
i DI's forhand lingsudvalg. 
Vi fangede ham for en kort kommen-
tar om  overenskomsten.

Udpluk fra overenskomstforliget næste side →
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UDPLUK FRA OVERENSKOMSTFORLIGET

•  Mindstelønnen stiger med 4,50 kr. pr. 1. maj 2023 
og med 4,50 kr. pr. 1. januar 2024. I det omfang den  
aftalte timeløn er højere, skal timelønnen ikke justeres 
som følge af dette.

•  Øvrige genebetalinger stiger med 4,5 pct. i 2023 og 
3,5 pct. i 2024.

•  Betalingssatserne til lærlinge forhøjes med 4,5 pct. 
i 2023 og 3,5 pct. i 2024.

•  Bidraget til den særlige lønopsparing stiger med 1,8  
procentpoint pr. 1. marts 2024, dog 2 procentpoint 
for lærlinge.

•  Arbejdsgivers pensionsbidrag ændres pr. 1. juni 2023 
fra 8 til 10 pct., mens medarbejderbidraget ændres 
fra 4 til 2 pct.

•  Priskuranterne forhøjes med 4 pct. den 1. maj 2023 og 
3,9 pct. den 1. januar 2024. I det omfang den aftalte  
akkord er højere, skal aftalen ikke justeres.

Det er blevet indført mulighed for, at der lokalt kan 
 aftales en 4-dages arbejdsuge, hvor den ugentlige 
 arbejdstid fordeles på 4 ud af ugens 5 første dage (man-
dag til fredag). En sådan aftale må ikke medføre en 
 længere normal daglig arbejdstid end 10 effektive timer.
Aftalen skal godkendes af 3F.

Far/medmor har fået øremærket yderligere 2 ugers  orlov 
med løn, og forældrene har herudover fået yderligere  
2 ugers løndækket orlov, der kan deles mellem dem. For 
alle ugerne er der arbejdsgiverbetalt løn, dog med et loft 
på 225 kr. pr. time.

Der betales et boligtillæg til medarbejdere, som ikke 
er bosiddende i Danmark ved ansættelsen eller udsta-
tioneringens start. Ordningen gælder fra 1. januar 2024. 
Tillægget udgør 25 kr. per time. Boligtillægget bortfalder 
i den udstrækning, medarbejderens timeløn overstiger 
mindstebetalingssatsen med tillæg af boligtillæg.

LØN MERE FLEKSIBLE ARBEJDSTIDSREGLER

NYE REGLER FOR BETALT BARSEL

BOLIGTILLÆG

DI holder
informationsmøder

om byggeriets  
overenskomst-
fornyelse efter 

påske

Læs mere
og tilmeld

dig her



5

Tredje gang 
blev lykkens gang
Efter andenpladser ved de to seneste 
 danmarksmesterskaber, lykkedes det
endelig for Kristian Bak Hansen at hive
stikket hjem ved DM i Skills for flisemurere. 

DM I SKILLS:
FLISEMURERE

Nu eller aldrig. Det var nok den følelse, Kristian Bak 
Hansen stod med forud for dette års Skills-mester-
skaber i Fredericia. Efter to andenpladser blev der i 
krogene hvisket om, at det var i år, det skulle være 
– hvis det skulle være.

Og i år blev det. Kristian Bak Hansen leverede en 
 præstation tæt på det perfekte og afleverede et 
smukt stykke flisemurerarbejde. Dermed indløste han 
billet til EuroSkills til september i Gdansk i Polen.

Stærkt felt og gode ambassadører
Det var også nødvendigt at præstere højt for at 
 vinde. I år var feltet (igen) stærkt, og hele vejen rundt 
 emmede det af højt fagligt niveau. 

Andenpladsen gik til Patrick Dahl Graabæk fra 
 Tradium Randers og Jorton. Sammen med Kristian 
Bak Hansen kvalificerede han sig dermed til somme-
rens Alpen Cup i Schweiz. Et stærkt makkerpar!

Generelt må vi bare sige, at de seks udvalgte repræ-
sentanter i flisemurerkategorien var ekstremt gode 
ambassadører for faget. Dedikerede, koncentrerede, 
dygtige. Hvilket positiv indtryk de må efterlade i de 
tusinder af mennesker, der rundede flisemurerne i 
løbet af konkurrencedagene. 

Tillykke til jer alle!

Vinder Skills-DM for flisemurere
Kristian Bak Hansen
EUC Nord
Hæstrup Murerforretning ApS

De små skæringer på 
 kabinens gulv skulle 
 sidde lige i skabet.

Årets opgave adskilte 
sig fra tidligere ved at 
have mindre vægt på 
det dekorative og mere 
vægt på flisemurerens 
virkelighed – fx med fald 
til afløb.

Årets vinder, Kristian Bak 
Hansen, dybt koncentreret 
som opløbet nærmede sig.
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Hattrick skaber
forhåbninger om mere
For tredje gang i streg kan Gry Astrup kalde sig 
 danmarksmester i Skills for murere. Præstationen kan 
ikke undgå at skabe forhåbninger om, at Gry Astrup 
kan veksle DM-titler og en 6. plads ved seneste World-
Skills til metal ved EuroSkills til september.

DM I SKILLS:
MURERE

Det er en bedrift i sig selv at vinde DM i Skills for-
an andre knalddygtige murere. Men at gøre det tre 
gange i træk understreger, at vi med Gry Astrup har 
at gøre med en endog særdeles talentfuld murer.

Hendes værk stod snorlige ved DM i Skills i Frede-
ricia. Og det var også nødvendigt, for konkurrencen 
i år var hård. Var man inden konkurrencen i tvivl 
om, hvorvidt vi i Danmark fortsat udvikler dygtige 
 murere, blev man i Fredericia fyldt med fortrøst-
ning og håb for fremtiden på murerfaget vegne. 

Det er ikke kun Gry Astrup, der sejrede ved 
Skills-mesterskabet. Det gjorde hele murerholdet 
med deres flotte værker. Og det gjorde murerfaget 
ved at blive eksponeret så godt og bredt.

Vinder Skills-DM for murere
Gry Astrup
Herningsholm Erhvervsskole
Murerfirmaet Glenn Østergaard

Årets opgaver var udfordrende
– så meget desto mere var 
 resultaterne imponerende.

Venstre: Niveauet var 
højt hele vejen rundt.

Højre: Ro, koncentra-
tion, målrettethed. 
Tre ord der beskriver 
hattrickvinderen 
Gry Astrup.

Opgave der stillede høje krav
Ligesom andre år var opgaven tegnet 
af landstræner Finn Pedersen. Det er 
måske kutyme at sige, at årets opgave 
stillede ekstra høje krav, men denne 
gang kunne selv lægmand konstatere, 
at der var noget om snakken.

Den temmelig komplicerede opgave 
var dels inspireret af det smukt mure-
de indgangsparti af Christianskirken 
i Fredericia, dels af den tapre tinsol-
dat. En opgave med mange lod- og 
 måle punkter, som udfordrede de unge 
mennesker maksimalt. Og som synlig-
gjorde deltagernes høje faglige niveau. 
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Generalforsamlinger giver tit 
et fingerpeg om, hvorvidt en 
organisation eller virksomhed 
er på rette kurs. Jo mere ’kede-
ligt’ og jo færre  omstyrtelser, 
udskiftninger og vrede ind-
læg, jo bedre går det  typisk for 
 organisationen eller virksom-
heden. 

Skal vi tage denne tommelfin-
gerregel for pålydende, kan vi 
konstatere, at Murersek tionen 
er i gode hænder og er slået 
ind på rette kurs. 

Sikkert er det i hvert fald, at 
forsamlingen bakkede op om 

bestyrelsens prioriteringer og 
indsatsområder. Og at besty-
relsen – med lutter genvalg – 
fortsætter uændret i det kom-
mende år.

Nok at tage fat på
Udfordringer er der ellers nok 
af i murerbranchen og dermed 
også for Murersektionen. Som 
altid. 

En af de mest fremtrædende 
udfordringer er fortsat svig-
tende tilgang til erhvervs-
fagene og dermed også 
 murerfaget. Problematikken 
er ikke ny, men vi har langt fra 

set de fulde konsekvenser af 
den. Det kommer til at gøre 
ondt, rigtig ondt, på mange 
virksomheder, hvis vi ikke får 
vendt denne udvikling.

En anden markant udfordring 
er spørgsmålet om grøn om-
stilling af murerbranchen, 
og hvordan omstillingen kan 
 finde sted på præmisser, som 
er fair sammenlignet med 
 andre byggebrancher.

Blot for at nævne et par af de 
emner, der kommer til at fylde 
for bestyrelse og sekretariat og 
regionsudvalg det næste år.

Udramatisk 
generalforsamling 
lover godt
Hvis man er til dramatik, kampvalg og person-
fnidder, var årets generalforsamling i Murersek-
tionen (igen) en skuffelse. Her var nøgleordene 
snarere kontinuitet, samarbejde og genvalg.

•  Peter Andersen 
(P. Andersen & Søn Entr. A/S) 
(formand)

•  Søren L. Rasmussen 
(Bo Michelsen A/S) 
(næstformand)

•  Bo Lykke Jacobsen 
(Din Entreprenør Partner A/S)

•  Casper M. Hansen 
(Brdr. Thybo A/S)

•  Christian Dahl Pedersen 
(J. Ole Pedersen A/S)

•  Hans Peter Jensen 
(Lykou ApS)

•  Johnny Røn 
(Erling Jensen A/S)

•  Karsten Lange 
(OPN Entreprise A/S)

•  Kim Kanstrup Larsen 
(VME Simonsen og Wendt  A/S)

•  Rasmus Mortensen 
(HHM A/S)

BESTYRELSES-
MEDLEMMER

Bestyrelsen for
Murersektionen består af:
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Tillykke med 
de 400 år!
Københavns Murerlaug kunne d. 7. marts fejre 
intet  mindre end 400-års jubilæum. Fejringen 
fandt sted i nogle af Københavns smukkeste 
rammer: Moltkes Palæ.

Det er ikke hver dag, man kan 
fejre 400-års fødselsdag. Når 
det sker, er det forståeligt, at 
den skal have på alle tangenter.

Og på alle tangenter fik den, da 
Københavns Murerlaug den 7. 
marts markerede, at lauget på 
samme dato i 1623 blev stiftet 
af 16 fremsynede københavn-
ske murermestre.

Fest i smukke rammer
Stiftelsesfesten blev holdt i det 
ualmindeligt smukke Moltkes 
Palæ. Her blev 300 medlem-
mer og indbudte gæster budt 
velkommen til hornmusik i 
1600-talsstil. 

Herefter stod den på en udsøgt 
middag, underholdning og fest-
lige indslag. Ligesom laugets 
oldermand, Christian Dahl Pe-
dersen, holdt en mindeværdig 
tale, der blev indledt i samklang 
med den højtidelige anledning:

”I 400 år er der stablet mursten 
under laugets vinger, og jeg tør 
end ikke gisne om hvor mange 
mursten det er blevet til, men 
hver enkelt sten som er lagt, 
vidner om vores grundighed 
og rækkevidde - de er som for-
bandtet i det DNA der har skabt 
vores broderskab, og som har 
båret vores laug igennem alle 
fire århundreder.”

Tillykke med de 400 år!

300 festklædte gæster 
samlet i Moltkes Palæ 
for at fejre Københavns 
Murerlaugs 400-års 
jubilæum. Her forkælet 
med smuk korsang.

Klik her og
læs mere om
Københavns
Murerlaug og
dets historie
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BYGGESAG: 
Ny Prins Henriks Skole
Skolebyggeriet er en del af et større 
bydelsprojekt på Frederiksberg (Rolig-
hedsvej By Campus). Den eksisterende 
bygning (1.400 m2) renoveres og bygges 
sammen med to nye bygningskuber 
(9.800 m2) i øst og vest.

Fakta om murerarbejdet:
250.000 sten, Egernsund W466 Kobber 
& Persa Brun violet. Mørtel: Weber, FM5 
Funktionsmørtel.

Facaderne er muret med røde sten 
og farvet mørtel, i samklang med det 
 flotte gamle murværk på Frederiksberg.  
Stueetagen mures med standerskifte 
over soklen og med relief-murværk.  
Rammerne rundt om vinduerne 
 fremstår med murede rulleskifter, der 
er fremtrukket fra facaden med en 
 mørkere sten. 

Vinduer springer i facaden med blind-
felter markeret med rulleskifter der er 
tilbagetrukket med mørkere sten.
Murkrone afsluttes med standerskifter.

Side 9-byggeriet

Arkitekt:
Holscher Nordberg
Architects A/S

Murerentreprenør:
Hansen & Andersen A/S

Bygherre:
Prins Henriks Skoles
Ejendomsfond Frederiksberg ApS

Øverst venstre:
Den ene af de to nyop-
førte bygningskuber.

Øverst højre:
Man forstår hvorfor 
 reliefmurværk er 
tiltagende populært

Nederst:
Reliefmurværk og murede 
rulleskifter med frem-
trukket mørkere sten.
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Sammen om løsninger 
Regionsudvalg Hovedstaden inviterede i februar til fælles møde 
for de lokale uddannelsesudvalg (LUU) for NEXT, Roskilde 
og U/Nord. Vi tog en snak med regionsudvalgets formand, 
Johnny  Gyllensteen, om mødet og hensigten med det.

 Østjylland

Nyt fra regionerne

Nyt fra regionerne

Hovedstaden

Johnny Gyllensteen, hvad er formålet 
med at samle flere uddannelsesudvalg 
til ’stormøde’?
Formålet med fællesmødet var at 
 udveksle erfaringer om mureruddannel-
sen på områdets erhvervsskoler samt 
tale om, hvordan vi kan styrke murer-
uddannelserne.

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har 
svært ved at tiltrække unge til murer-
faget. Og fastholde dem for den sags 
skyld. Det er ikke en udfordring, den 
 enkelte skole og LUU kan løse selv. Her
er vi nødt til at mødes og finde løsninger
i fællesskab.

Hvilke løsninger
og muligheder talte I om?
Vi var omkring mange emner. Hvis jeg 
skal fremhæve et konkret emne, vi 
 brugte en del tid på at diskutere, så er 
det spørgsmålet om, hvorvidt den teore-
tiske del er kommet til at fylde for meget 
på erhvervsuddannelserne i løbet af de 
 sidste 10-20 år. Beregninger viser  faktisk, 
at værkstedsdelen, altså der hvor de 
unge har materialerne mellem hænderne, 
er gået fra at fylde omtrent totredjedele 
til i dag kun at fylde omkring en tredjedel 
af undervisningstiden. 

Den udvikling synes mange er bekym-
rende. Og man bør nok spørge sig selv, 
om vi tiltrækker eller afskrækker unge fra 

erhvervsfagene ved at gøre for  eksempel 
mureruddannelsen mere og mere 
 teoretisk. Noget kunne tyde på, at det 
 afskrækker mere end det tiltrækker.

Jeg er klar over, at tiden stiller højere krav 
til murerens skriftlighed. Vi skal bare 
passe på, at balancen ikke tipper FOR 
meget over mod det teoretiske. Det er jo 
altså frem for alt en praktisk uddannelse. 

Hvad er på spil i det større billede?
Det der er på spil er jo, at vi har svært 
ved at tiltrække unge til blandt andet 
murer faget. Og at alt for mange falder fra 
 uddannelsen undervejs. Her er vi nødt til 
at tale om, hvad det skyldes, og hvad vi 
kan gøre for at vende udviklingen.

Fortsættes...

»Vi skal passe 
på, at balancen 
ikke tipper for 

meget over mod 
det teoretiske.«

Formand for region Hovedstaden,
Johnny Gyllensteen, til daglig murermester 
i Combi Byg Service A/S.
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Nu har vi i region Hovedstaden 
 sammen med region Nordsjælland sat 
emnet på dagsordenen, og så håber vi, 
at vi kan få en snak og finde en brugbar 
vej på landsplan. Det er jo helst noget, 
alle regionerne skal mødes om.

Var I omkring andre forslag til at til-
trække/fastholde de unge?
NEXT i København har en ret interes-
sant mentor-ordning. Her har skolen 
åbnet op for, at pensionerede murer-
mestre får mulighed for at komme 
ned og gå sammen med de unge på 
værkstederne. Den ordning har de unge 
taget rigtig godt imod, for der opstår 
et super godt samspil, der går ud over 
skoletid og skoledel. 

Det er en succeshistorie, som jeg ser 
et meget større potentiale i. 

 Østjylland

Nyt fra regionerne

Nyt fra regionerne

Hovedstaden

Det blev også til en rundvisning på NEXT på 
LUU-fællesmødet. Her er elever involveret 
i et projekt i forbindelse med, at København  
afholder verdenskongres for arkitekter  
senere på året. Eleverne er således i fuld 
gang med at opføre en prøve af  projektet, 
som i øvrigt laves i samarbejde med 
 Københavns Murerlaug.
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GODT

ARBEJDSMILJØ

GODT

ARBEJDSMILJØ
Siden efteråret 2022 har Det Nationale Forsknings-
center for Arbejdsmiljø (NFA) gennemført forsøg med 
exoskeletter inden for murerbranchen i forbindelse 
med opmuring. Formålet er at undersøge, om brug af 
 exoskeletter kan reducere den fysiske belastning blandt 
bygningsarbejdere samt at udvikle branchespecifikke 
værktøjer for god implementering af exoskeletter på 
arbejdspladsen. 

Hvis exoskeletter kan reducere de fysiske belastninger 
i arbejdet og implementeres på en god og bæredygtig 
måde, har de potentiale til at forbedre og forlænge ar-
bejdslivet for arbejdstagere med fysisk betonet arbejde. 

Mangler 10 murere
Det mangler stadigvæk cirka 10 murere, der arbejder 
med opmuring til forsøgene, der er planlagt til at løbe 
frem til sommer. Derfor søges der virksomheder, der har 
opmuringsopgaver her i foråret til forsøgene. 

Gevinst for virksomheden
De deltagende virksomheder vil:
•  få mulighed for at teste ny teknologi i form af 

 exo skeletter på egen krop og dermed være med helt  
fremme i feltet i forhold til dette nye hjælpemiddel.

•  få udleveret praktiske vejledninger til brug og imple-
mentering der udarbejdes baseret på erfaringerne fra 
alle deltagende virksomheder, til samlet gavn for det 
fremadrettede arbejdsmiljøarbejde.

Ikke til gene for arbejdet
Hver deltager skal udføre arbejde med og uden exo-
skelet. Under denne test skal deltagerne desuden have 
klistret måleudstyr på kroppen, så muskelbelastning 
og kropsposition kan bestemmes. Måleudtyret er ikke 
til gene for arbejdet. Men da det  tager tid at påføre 
 deltageren og målingerne kræver tid, vil der opstå et lille 
produktionstab. 

Forsøg med exoskeletter 
– din virksomhed
kan være med! 
Vær med til at få undersøgt om brug af exoskeletter 
kan reducere den fysiske belastning blandt murere 
(og mere generelt blandt bygningsarbejdere).

Kontakt
Hvis du har 
spørgs mål, er 
du velkommen 
til at  kontakte

Chefkonsulent
Anders Svendsen
tlf.: 6114 5010
mail: asv@di.dk

Som beskrevet i sidste 
nummer af Murernyt, 
har DI udarbejdet en 
pjece om Oplæring,  
instruktion og tilsyn.

Pjecen er nu udgivet
og kan findes her

Pjece om oplæring,
instruktion og tilsyn
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Planlæg arbejdet
Arbejd med realistiske tidsplaner, der giver plads til samspil mellem alle håndværkere. For lidt tid er den største kilde til fejl.

Projektet skal være tydeligt
Projektet skal være klart og entydigt og indeholde alle løsninger, herunder valgte materialer, sålbænke, skorstene, placering af dilatationsfuger, murværkskonsoller, forbandt og sammenbygning med andre dele af bygværket.

Gør murværket til en del af bygværket
Murværket skal tilpasses bygværkets udformning og udtryk. Gennemtænk hvad murværket skal kunne modstå. Tænk dit bygværk i gennem og vær bevidst om, hvordan murværket eksponeres i bygværket.

Tal med bygherren – afstem forventninger
Vær præcis om, hvordan murværket skal afleveres og se ud. Forklar, hvad bygherren kan forvente af farveforskelle, ujævnheder og fuger. Forklar, at det færdige resultat som tommelfingerregel skal bedømmes på afstand. Overvej at dokumentere dit arbejde.

Miljø og materialer skal passe sammen
Husk, at sten og mørtel skal passe til det miljø, I bygger i. Kystnære områder er i en højere eksponeringsklasse og stiller andre krav til materialer end fx i byområder.

Dæk murværket af
Forlad aldrig dit arbejde ubeskyttet. Nyopført murværk skal altid afdækkes mod nedbør og sikres mod frost i de kolde måneder. Det samme gælder materialer, herunder sten, der ikke er murede endnu.

Sten og mørtel skal passe sammen
Husk at sikre, at sten og mørtel passer sammen. Vær opmærksom på, at de enkelte mursten og mørtler har forskellige egenskaber.

Fyld fugerne
Vær omhyggelig med fugerne. De skal være fyldte og bearbejdes, mens de stadig er plastiske.

Mur rent – og minimer brugen af syre
Mur rent og undgå så vidt muligt afsyring. Rengør murværket med rent vand eller børste. Bruger du alligevel syre, så følg anvisningen og vær opmærksom på, at ikke alle mursten tåler afsyring.

Styr fugten – husk fugtspærren
Husk altid din fugtspærre. Både ved soklen og over alle åbninger. Fugtspærren skal være tæt og lede fugten ud af murværket.
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Se De 10 Bud
– vejen til det 
fejlfri murværk

Nu bliver De 10 Bud 
en del af pensum på 
landets fagskoler
Men formen bliver noget anderledes end 
 normalt. Med inspiration fra de klassiske 
 computerspil, skal eleverne løse opgaver og 
cases på en inspirerende og legende måde i 
et helt nyt læringsunivers.

De 10 Bud er en tjekliste til hele byggebranchen, som skal  hjælpe 
med til at opnå det fejlfri murværk. Det handler blandt andet 
om god planlægning af arbejdet, om materialer der skal passe til 
 miljøet og om afdækning af murværk. 

De 10 Bud er over de seneste år blevet 
formidlet til hele byggebranchen gennem 
en masse besøg og oplæg på landets 
byggepladser, fagskoler og konferencer. 
Nu bliver de også en del af pensum for 
de kommende generationer af murere.

”Hvis De 10 Bud for alvor skal ud at leve, skal de masseres ind på 
rygraden allerede på uddannelserne. Derfor er vi i fuld gang med 
at udvikle et digitalt læringsunivers, hvor elever på grundfor-

løbet kan lære De 10 Bud at kende gennem konkrete opgaver og cases 
med inspiration fra spiluniverset,” siger direktør i Danske Tegl, Gitte 
 Krusholm Nielsen, der er en af hovedarkitekterne bag de De 10 Bud.

Udviklingen af det nye læringsunivers  foregår i 
tæt sparring med to faglærere fra fagbogsudval-
get, forlaget Praxis og Byggeriets Uddannelser.

”Det er afgørende for os, at fagligheden er 
i top, og at læringsuniverset samtidig er 
let  tilgængeligt og let anvendeligt for både 
 elever og undervisere. Vi glæder os rigtig 

meget til at introducere det til sommer,” siger Pia Skjøtt-Larsen, 
 uddannelseskonsulent hos  Byggeriets  Uddannelser.

» Hvis De 10 Bud for alvor
skal ud at leve, skal de 

masseres ind på rygraden 
allerede på uddannelserne «

Elever på grundforløbet skal 
lære De 10 Bud at kende gennem 
 opgaver og cases med inspiration 
fra spiluniverset.
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KURSUS &
UDDANNELSE

KURSER &
UDDANNELSE

DI BYGGERIS UDDANNELSE 
FOR NYE BYGGELEDERE
Dette har længe været efterspurgt: Genopliv-
ning af en uddannelse målrettet den nye byg-
geleder, som er tilpasset de ledelsesmæssige 
udfordringer, han eller hun står over for i de 
første år som leder af entrepriser og små og 
store projekter.

Uddannelsen styrker byggelederens kompe-
tencer i grundlæggende discipliner som kom-
munikation, samarbejde, planlægning, sags-
styring samt overenskomst og prislister.
 
4 moduler a 2 dage med start
d. 11. september 2023.

→  Læs mere om kurset og tilmeld dig her

BYGGERIETS LOVPLIGTIGE ARBEJDSMILJØ-
UDDANNELSE FOR KOORDINATORER 
(NETBASERET)
Bliv klædt på til at arbejde som arbejdsmilj-
økoordinator i både projekterings- og udfø-
relsesfasen. Og lær tilmed, hvordan du som 
koordinator kan forbedre arbejdsmiljøet på 
bygge- og anlægsprojekter.

Uddannelsen er primært henvendt til bl.a. 
ledere på bygge- og anlægsopgaver, entrepri-
seledere, projektledere, bygherrer samt andre 
som skal varetage arbejdsmiljøkoordinator-
funktionen.

Start d. 23. november 2023.
Fysisk fremmøde to dage, online 
 undervisning i mellemliggende periode.

→ Læs mere om kurset og tilmeld dig her 

→ Se alle vores kurser her

DI Byggeri udbyder som altid en række kurser, som kan
være relevante for dig og din virksomhed. 
Se et udpluk her.

WWW.DE10BUD.DK

1

Planlæg arbejdet
Arbejd med realistiske tidsplaner, der giver 
plads til samspil mellem alle håndværkere. For 
lidt tid er den største kilde til fejl.

Projektet skal være 
tydeligt
Projektet skal være klart og entydigt og 
indeholde alle løsninger, herunder valgte 
materialer, sålbænke, skorstene, placering 
af dilatationsfuger, murværkskonsoller, 
forbandt og sammenbygning med andre dele 
af bygværket.

Gør murværket til en del af 
bygværket
Murværket skal tilpasses bygværkets 
udformning og udtryk. Gennemtænk hvad 
murværket skal kunne modstå. Tænk dit 
bygværk i gennem og vær bevidst om, hvordan 
murværket eksponeres i bygværket.

Tal med bygherren – 
afstem forventninger
Vær præcis om, hvordan murværket skal 
afleveres og se ud. Forklar, hvad bygherren 
kan forvente af farveforskelle, ujævnheder 
og fuger. Forklar, at det færdige resultat som 
tommelfingerregel skal bedømmes på afstand. 
Overvej at dokumentere dit arbejde.

Miljø og materialer skal 
passe sammen
Husk, at sten og mørtel skal passe til det miljø, 
I bygger i. Kystnære områder er i en højere 
eksponeringsklasse og stiller andre krav til 
materialer end fx i byområder.

Dæk murværket af
Forlad aldrig dit arbejde ubeskyttet. Nyopført 
murværk skal altid afdækkes mod nedbør 
og sikres mod frost i de kolde måneder. Det 
samme gælder materialer, herunder sten, der 
ikke er murede endnu.

Sten og mørtel skal passe 
sammen
Husk at sikre, at sten og mørtel passer 
sammen. Vær opmærksom på, at de enkelte 
mursten og mørtler har forskellige egenskaber.

Fyld fugerne
Vær omhyggelig med fugerne. De skal være 
fyldte og bearbejdes, mens de stadig er 
plastiske.

Mur rent – og minimer 
brugen af syre
Mur rent og undgå så vidt muligt afsyring. 
Rengør murværket med rent vand eller børste. 
Bruger du alligevel syre, så følg anvisningen og 
vær opmærksom på, at ikke alle mursten tåler 
afsyring.

Styr fugten – husk 
fugtspærren
Husk altid din fugtspærre. Både ved soklen og 
over alle åbninger. Fugtspærren skal være tæt 
og lede fugten ud af murværket.
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EGERNSUND KØBER OP
Først kom nyheden om at teglproducenten Egernsund 
Wienerberger købte Komproment, der laver facade- 
og tagsystemer. 

Og blot en uge senere blev det så offentliggjort, at 
også den danske murstensproducent og familievirk-
somhed Strøjer Tegl var blevet opkøbt.

Egernsund Wienerberger mener det 
tilsyneladende seriøst...

→ Læs mere om opkøbet

DI BYGGERI – ÅRSDAG 2023
D. 23. maj afholder DI Byggeri sin store årsdag med ge-
neralforsamling, der glider over i den højaktuelle kon-
ference: Grøn omstilling i byggeriet. 

Ud over oplæg ved bl.a. klima-, energi- og forsynings-
minister Lars Aagaard, vil der være tid til at netværke. 

→  Program og tilmelding 

VI HAR BRUG FOR DIG!
I Murersektionen har vi 10 regionsudvalg fordelt over 
hele landet. Vi mangler DIG i dit lokale udvalg. Her kan 
du være med til at sætte dagsordenen og retningen for 
vores arbejde og indsatser. Samtidig med at du udbyg-
ger dit netværk.

Kontakt 
Chefkonsulent
Kasper Toudahl
for mere information
på kto@di.dk
eller tlf. 7216 0116

FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

→ Følg os på Facebook

→ Følg os på LinkedIn

→ Følg os på Instagram

KALENDER 2023 
23. maj
Bestyrelsesmøde
København

23. maj
Generalforsamling i DI Byggeri
København

Juni, uge 26
PCI-Alpencup, international
konkurrence for flisemurere
Dagmersellen i Schweiz

1. september
Regionsudvalgsmøde/medlemsmøde
Vejle

5.-9. september
EuroSkills
Gdansk i Polen

5. oktober
Bestyrelsesmøde
Nyborg

1. december
Bestyrelsesmøde
København
(Fælles med Træsektionen)

KORT & GODT

Husk

Husk
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DI Byggeri Murersektionen
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V.
Telefon: 3377 3377
info@murersektionen.dk 

Find os på
murersektionen.dk
Facebook
LinkedIn
Instagram

Næste nummer
Juni 2023

Har du forslag til indhold – byggesager, 
billeder, informationer eller temaer, så 
kontakt Jonas Mandix Aagaard på 
jonas@mandixmedia.dk eller 
tlf. 3024 0270.

Murernyt
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