
Kurs i mur, puss og flis 
Målgruppen for kurset er murere og flisleggere med fagbrev, baser og ledere, men andre vil også ha 

nytte av kurset. Kurset holdes i samarbeid med det lokale laug. Det er foreløpig satt opp kurs i Oslo 

Trondheim og Bergen. Andre laug som ønsker kurs, kan henvende seg til Øyvind Buset, 908 86 976 / 

buset@murforum.no. 

Tidspunkt alle dager kl. 12.00 - 17.00 

OSLO  

Del 1 - 24. august 

Del 2 - 31. august 

Påmelding Oslo  

TRONDHEIM 

Del 1 - 14. sept. 

Del 2 - 21. september 

Påmelding Trondheim 

BERGEN 

Del 1 - 9. november 

Del 2 - 16. november 

Påmelding Bergen 

Dersom flere ønsker kurs, ta kontakt med Øyvind Buset. 

PRIS PR. KURS PR. PERSON 

For medlemmer kr. 1 950 

For ikke-medlemmer kr. 2 500 

Alle deltakere får et eksemplar av Håndbok for Mur og flisleggerfaget. 

Det må være et minimum på 20 deltagere for at kurset skal gjennomføres. Påmeldingsfrist er senest 

20 dager før hvert kurs. Kurskompendium vil ble sendt til alle deltagere. 

 

DEL 1 

Flis 

• Hvordan prosjektere best mulig og krav til prosjekterende? 

• Hva skal vi bruke av TEK, VTEK, BVN og NS? 

• Hvordan verifisere egne løsninger? 

• Nytt I TEK17 §13.15 etter 1. okt. 2020 

• Uavhengig kontroll. Hva skal kontrolleres? 

• Hva er god håndverksmessig utførelse? 

• Toleransekrav ihht NS3420 

https://events.provisoevent.no/nho/events/kurs-i-mur-puss-og-flis/register
https://events.provisoevent.no/nho/events/kurs-i-mur-puss-og-flis---trondheim/register
https://events.provisoevent.no/nho/events/kurs-i-mur-puss-og-flis---bergen/register


• Krav til dokumentasjon og FDV 

Murverk og puss 

• Forblending med tegl. Konstruksjonsprinsipp og utførelse 

• Skallmurvegg. Konstruksjonsprinsipp og utførelse 

• Blokkmurverk, lettklinker og porebetong 

• Grunnmurer. Konstruksjonsprinsipp og utførelse 

• Innvendige vegger, brann- og lydvegger 

 

DEL 2 

Flis 

• Flistyper, produksjon og kvalitetsforskjeller 

• Sklisikkerhet offentlig og privat 

• Europa-normer, kalibre og nyanseforskjeller, tilvirkningsgrad og toleranser 

 

Murverk og puss 

• Puss og tynnpussystemer 

• Rehabilitering av eldre fasader 

 

 

KONTAKT: 

Norsk Murforum 

Øyvind Buset 

Mobil: 908 86 976 

buset@murforum.no 


