Smarte yrkesvalg
Jobb i bygge- og anleggsnæringen

vibyggernorge.no

Tenk deg ett eller to fine år på skolen, så ut som lærling og til lønnet arbeid. Du vil sammen med
dine kollegaer bygge noe fint du vil bli stolt av.
Velger du en jobb i bygge- og anleggsnæringen, så har du alle veier åpne til yrker med stor
personlig frihet. Du får brukt både hode og hender, holder deg i form, og kan velge yrker hvor
mange av jobbene gjøres utendørs.
Du vil sette spor etter deg, og utføre meningsfylt arbeid. Yrkesvalgene du finner her vil aldri gå av
moten eller forsvinne. Det vil alltid være bruk for det du kan.
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...og hva kan jeg bli?
Du må ikke bestemme deg helt enda. Hva med å begynne på Bygg- og anleggsteknikk (Vg1), og så
ta valget når du har snakket med medelever og lærere? Dersom du har litt yrkeserfaring, da er du
kanskje helt sikker på hva du vil bli.
Se for deg en anleggsplass og alt som foregår der, fra gravemaskinene kommer, til taktekkeren
legger takbelegget. Eller husk rørleggeren som var på besøk, han eller hun som kjører dumperen,
eller de som malte huset.
Bygg- og anleggsteknikk har mange yrker å velge i mellom. Derfor gir vi en kort oversikt så du får
vite litt om de ulike yrkene. Den fullstendige listen med utfyllende informasjon om hver utdanning
finner du bakerst i brosjyren!

(Fullstendig oversikt finner du på de siste sidene i brosjyren.)

Dette er yrker det er behov for i fremtiden, som gir store muligheter senere i livet. I tillegg er
dette yrker med sterkt samhold, utfordrende arbeidsoppgaver, og mye moro.
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Liker du å bruke både hode og hender?
Da har bygge-og anleggsnæringen yrkene som passer for deg!
Liker du frihet i jobben?
Alle yrkene innen bygge- og anleggsnæringen gir stor personlig frihet og ansvar i jobben!
		
Vil du ha alle muligheter åpne?
Selvfølgelig, ingen kan se inn i fremtiden.
Begynn med fag- eller svennebrev, arbeid i noen år, skaff deg erfaring, og få mesterbrev og/
eller fagskole! Da har du en ettertraktet utdanning og stiller sterkt når du søker på jobb. Du kan også
starte egen virksomhet eller utdanne deg videre til ingeniør.
Liker du å være i aktivitet?
Du kan jobbe på et tak, i en tunnel, på et bygg, i en produksjonsbedrift, eller i en park.
Med andre ord, du kan velge!

Etter ett eller to år på skolen går du ut i lære, og da får du lønn.
		

Lærlinglønn er ca halvparten av begynnerlønn for fagarbeider.

Det mest vanlige er å gå Vg1 og Vg2 på skolen, deretter 2-2,5 år i lære.
Det er også mulig å gå ett år på skole og tre år i lære, eller starte i lære i bedrift med en gang.
HVORFOR
AKKURAT BYGGOG ANLEGGSNÆRINGEN?
Den
yrkesteoretiske
undervisningen
foregår på skolen.
DuERvilDET
få hjelp
å finne en bedrift
læreplass
opplegg
for JEG
opplæring
i bedrift.
NOENtilALTERNATIVER
TIL Åmed
TA TEORIEN
PÅogSKOLEN
FØR
GÅR I LÆRE?

HVOR MYE?
HVIS JEG AKKURAT
IKKE KLARER
TO OG
NYEANLEGGSNÆRINGEN?
ÅR PÅ SKOLEN?
HVORFOR
BYGG-

Det er gode muligheter for videre utdanning. Fagskoler, høgskoler og universiteter gir gode
tilbud
til
deg
som OK?
fagarbeider. Du kan bli ingeniør, tekniker m.m.
ER SKOLEDAGEN

ER DET NOEN ALTERNATIVER TIL Å TA TEORIEN PÅ SKOLEN FØR JEG GÅR I LÆRE?

NEI IKKE
MER KLASSEROM FOR MEG.
HVOR
MYE?
HVORFOR AKKURAT BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN?
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HVIS JEG IKKE KLARER TO NYE ÅR PÅ SKOLEN?
ER
DET NOEN
ALTERNATIVER
Å TA TEORIEN PÅ SKOLEN FØR JEG GÅR I LÆRE?
HVORFOR
AKKURAT
BYGG- OG TIL
ANLEGGSNÆRINGEN?
HVORFOR AKKURAT BYGG- OG ANLEGGSNÆRINGEN?
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Utdanningsløp:
Vg1, Vg2 og opplæring i bedrift:

Videreutdanning:

Fagene innen Bygg- og anleggsteknikk fører fram til fag- eller svennebrev etter bestått fageller svenneprøve. I håndverksfag som tømrer og murer heter det svennebrev og svenneprøve. I
andre fag som maskinfører og taktekker heter det fagbrev og fagprøve. Det å ha yrkeskompetanse vil si at du er utdannet til å utøve et yrke.

Mesterbrev: Med fag-/svennebrev innenfor et mesterfag og minst to års praksis, eller seks års praksis
totalt etter avlagt fag-/svenneprøve, kan du ta mesterutdanning og få mesterbrev i faget. Utdanningen gir deg opplæring innen etablering og ledelse, økonomi, faglig kalkulasjon og markedsføring, samt
tilleggsopplæring i selve faget ditt. Som mester har du et grunnlag for å starte din egen bedrift, eller få
ledende stillinger i bedriften der du er ansatt.

Yrkeskompetanse med
fag- eller svennebrev

Gode muligheter for videre
utdanning og karriere

Opplæringen skjer både i skole og bedrift over fire år eller mer. I alle fagene som er nevnt i denne
brosjyren, foregår normalt de to første årene av opplæringen i skole, Vg1 og Vg2. Deretter følger
to til to og et halvt års læretid i bedrift. Etter disse fire årene kan du få fag- eller svennebrev etter
bestått prøve.

Fagskole: Fagskole er en mulig videreutdanning etter at du har fått fag-/svennebrev og har relevant
arbeidserfaring. Fagskolen tilbyr en teoretisk og praktisk rettet videreutdanning som gir tekniske kvalifikasjoner og ledelseskvalifikasjoner. Dette kvalifiserer deg for oppgaver innen beregning, planlegging
og koordinering av innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt.

Det finnes også egne opplæringsløp hvor all opplæring foregår i bedrift (0+4) eller ett år i skole og tre
år i bedrift (1+3). Yrkesteorien foregår på skolen. Teoridelen vil etter fire år tilsvare teorien i Vg1 og
Vg2. Teoridelen må være bestått før en kan ta fag- eller svenneprøve. Snakk med rådgiveren på ditt
aktuelle lærested om disse ordningene.

Y-vei: Noen høgskoler tilbyr en treårig ingeniørutdanning innen bygg og anlegg for studenter som
har fag-/svennebrev i relevant lærefag og praksis. Studiet er lagt opp slik at du kan starte rett på
ingeniørutdanningen uten å gå veien om studiekompetanse eller forkurs.
Påbygging til generell studiekompetanse: Etter fullført fag/- svennebrev gis det nå rett til påbygging til
generell studiekompetanse. Det er også mulig å gå fra Vg2 yrkesfag til Vg3 studieforberedende, da med
gode karakterer i fellesfag.
Høgskole og universitet: Ved høgskoler og universiteter kan du studere til en treårig bachelorgrad eller
en femårig mastergrad i ingeniør- eller teknologifag.
Som sivilingeniør (master) og ingeniør innen bygg og anlegg arbeider du med blant annet planlegging,
prosjektering (beregning og utforming), byggeplassledelse og kontroll av bygninger og infrastruktur
(vei, bane, vann, offshorekonstruksjoner, dammer osv).
Videreutdanning i lærefag: Det vil bli utviklet flere muligheter for videreutdanning i de enkelte
lærefag.

3. år

Vg1 - Videregående
trinn 1 i skole

Vg2 - Videregående
trinn 2 i skole

Opplæring i bedrift/
læretid

4. år

1. år

2. år

3.
3. årr

Vg1 - Videregående
trinn 1 i skole

Vg2 - Vider
Videregående
reggåennde
skole
trinn 2 i sko
olee

OOpplæring
pplæ
æriingg i bbedrift/
edrrifft//
llæretid
æreetiid

4. år
Fagbrev/svennebrev

2. år

Yrkesfaglig

1. år

Fagbrev/svennebrev

Yrkesfaglig

Mesterbrev
2 år

Høgskole/Y-vei
Bachelor/
ingeniør 3 år

Fagskole
1/2 - 2 år
Forkurs/påbygg
studiekomp.
Videreutdanning
i lærefag

Høgskole/univ.
Bachelor/
ingeniør 3 år
Høgskole/univ.
Master/siv.ing.
5 år

Yrkes- og studiekompetanse (TAF)
4 år i skole/bedrift
Fag-/svennebrev og studiekompetanse
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Yrkesopplæring med teori og praksis
Velger du et yrke innen bygge- og anleggsnæringen, så trenger du en blanding
av teoretisk og praktisk kunnskap. Tegningsforståelse, arbeidsplanlegging,
kunnskap om konstruksjoner og bygningsfysikk er viktig i de fleste yrkene. Det
samme gjelder helse, miljø og sikkerhet. I tillegg kommer mye annet som er
avhengig av yrket du sikter mot.
Du får en forsmak på den praktiske kunnskapen i det andre året, enten du tar
Vg2 eller går ut i lære, avhengig av yrkesvalg eller mulighetene som finnes på
akkurat ditt lærested. Det er ute i virkeligheten du får utføre jobben du ønsker
deg. Her lærer du håndverket av de du jobber sammen med gjennom å se på
andre, få det forklart, og gjennom prøving og feiling.
Går du rett ut i lære i bedrift, må du ta samme teoretiske utdanning som de
som går på Vg1 og Vg2. Her kalles det ofte kurs, og disse tas jevnt fordelt ut over
læretiden. Ofte er det en kombinasjon av skoleundervisning og selvstudier.
Uansett hvilken løsning som velges, så er resultatet det samme. Etter bestått
prøve får du fag- eller svennebrev som bevis på at du kan faget, og du kan søke
fullt betalte jobber. Fag- eller svennebrevet sammen med erfaring, gir deg
mulighet til å videreutdanne deg som mester, innen fagskolen, som ingeniør
eller innen lærefaget. Valget er ditt!
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Yrkene innen bygge- og anleggsnæringen
Anleggsteknikk

Byggteknikk

Banemontør
Du jobber i offentlige og private bedrifter i jernbanesektoren med bygging og vedlikehold av jernbanespor,
sporvekslere, planoverganger og plattformer. Helse,
miljø og sikkerhet samt kontroll og visitasjon er også
betydelige arbeidsoppgaver.

vilbli.no
utdanning.no

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Byggteknikk

Tømrerfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

4. år

Murer
Du jobber med teglsteinsmuring og blokkmuring, både
nytt og rehabilitering. I tillegg vil du jobbe med flislegging, våtromsarbeider, puss og overflatebehandling.
Skifer- og natursteinmuring samt muring av peis og
piper er også aktuelle arbeidsoppgaver.

Derfor gir et yrke innen bygge- og
anleggsnæringen både sikre og
interessante jobber!”
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3. år

Byggteknikk

Murerfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

4. år

Svennebrev

2. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Betongfagarbeider
Du jobber med produksjon av betongkonstruksjoner.
Det innebærer fundamentering, forskaling, armering,
utstøping av betong, produksjon og montering av
betongelementer, betongrehabilitering, branntetting
og fuging.
1. år

2. år

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Byggteknikk

Betongfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Anleggsteknikk

Fjell- og bergverksfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

4. år

Opplæring i bedrift/
læretid

Bygg- og
anleggsteknikk

Anleggsteknikk

Banemontørfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

4. år

Anleggsmaskinfører
Du kjører, bruker og vedlikeholder ulike maskintyper
som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper eller doser.
Du utfører også variert anleggsarbeid og bruker ulike
typer løfte-, komprimerings- og boreutstyr.
1. år

2. år

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Anleggsteknikk

Anleggsmaskinførerfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

4. år

Asfaltør
Du jobber med produksjon og utlegging av asfalt,
samt bruk av asfalt- og anleggsmaskiner. Du kan også
arbeide med alt fra laboratorie- og kontrollarbeid til
arbeidsplanlegging og arbeidsvarsling.
1. år

2. år

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Anleggsteknikk

Asfaltfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

4. år

Vei- og anleggsfagarbeider
Du jobber i veivesenet, kommuner eller entreprenørfirmaer med arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling,
kvalitetssikring, oppmåling, rigging og drift av anlegg.
Du vil også bruke maskiner og utføre mindre betongarbeid.

4. år

Fagbrev

Tegningsforståelse, arbeidsplanlegging,
kunnskap om konstruksjoner og bygningsfysikk er viktig i de fleste yrkene.
Det samme gjelder kontinuerlig arbeid
med helse, miljø og sikkerhet.

1. år

2. år

Fagbrev

2. år

1. år

3. år

1. år

2. år

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Anleggsteknikk

Vei- og anleggsfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

4. år

Fagbrev

1. år

Fjell- og bergverksarbeider
Du jobber med boring, sprenging og annet arbeid i
berggrunnen, enten i tunneler eller i dagen. Du vil også
drive med stikking, oppmåling, fjellsikringsarbeid samt
bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.

2. år

Fagbrev

Tømrer
Du jobber med bygging, rehabilitering og ulike typer
konstruksjoner, samt innredning. Som tømrer kan du
spesialisere deg innen laft og restaurering.
Tegningsforståelse, arbeidsplanlegging, kunnskap om
konstruksjoner og bygningsfysikk er viktig.

Svennebrev

vigo.no

1. år

Fagbrev

vibyggernorge.no

Fagbrev

Mer informasjon om hvert enkelt yrke og
utdanningsløp finner du blant annet på:
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Klima, energi og
miljøteknikk

Rørleggerfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

4,5 år

Blikkenslager
Du arbeider på verksteder og byggeplasser med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike typer metaller.
Det vil f. eks. si ventilasjonsanlegg, beslag, utsmykning,
brannsikring og kledning av fasader og tak.
2. år

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Klima, energi og
miljøteknikk

Ventilasjon- og
blikkenslagerfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

4. år

Svennebrev

1. år
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2. år

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Klima, energi og
miljøteknikk

Tak- og membrantekkerfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

2. år

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Treteknikk

Trelastfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

4. år

Opplæring i bedrift/
læretid

Limtrearbeider
Du arbeider innen limtreindustrien med bearbeiding av
tre til ferdige konstruksjoner og elementer. Du arbeider
oftest i større produksjonsanlegg hvor du samarbeider
med ulike yrkesgrupper.
1. år

2. år

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Treteknikk

Limtreproduksjonsfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

1. år

2. år

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Overflateteknikk

Malerfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

4. år

1. år

2. år

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Anleggsgartner og
idrettsanleggfag

Anleggsgartnerfaget
Idrettsanleggfaget

Naturbruk

Anleggsgartner og
idrettsanleggfag

Anleggsgartnerfaget
Idrettsanleggfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

4. år

4. år

Trevaresnekker
Du arbeider i bedrifter som produserer vinduer, dører,
trapper og/eller innredninger av tre. Spesialisering gjør
at du må velge fordypningsområder som f. eks. vinduer,
dører eller innredninger.

Taktekker
Som taktekker tekker du tak på nybygg, og reparerer
eksisterende tak. Du jobber på bl.a. boligblokker,
småhus, industribygg og idrettshaller. De legger også
membraner, bl.a. i våtrom.
1. år

1. år

Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Du bygger og vedlikeholder små og store uterom, fra
små hager til slottsplass. Grøntanlegg med rom for
opplevelse og utfoldelse, anlegg for rekreasjon, lek og
idrett.

Fagbrev

Bygg- og
anleggsteknikk

4. år

Maler
Du vedlikeholder, overflatebeskytter, fargesetter,
dekorerer og restaurerer innvendige og utvendige
overflater.

Svennebrev

3. år

Fagoperatør i trelastfaget
Du arbeider i sagbruk, høvlerier og industribedrifter
som produserer trematerialer til bygninger, anlegg og
snekkerfabrikker. Du vil drive med råvare- og ferdigvarehåndtering samt drift av maskiner.

Anleggsgartner og
idrettsanleggfag

Fagbrev

4. år

1. år

2. år

3. år

Bygg- og
anleggsteknikk

Treteknikk

Trevare og
bygginnredningsfaget

Vg1 - Videregående
trinn 1

Vg2 - Videregående
trinn 2 eller
opplæring i bedrift

Opplæring i bedrift/
læretid

4. år

Svennebrev

2. år

Svennebrev

1. år

Overflateteknikk

Fagbrev

Rørlegger
Du driver med installasjon, modernisering, service og
reparasjon av sanitæranlegg og vannbåren varme. Du
vil også kunne jobbe med blant annet gassanlegg,
sprinkleranlegg, trykkluftanlegg og isvannsanlegg.

Treteknikk

Fagbrev

Klima, energi og
miljøteknikk
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Denne brosjyren er utgitt av Byggenæringens
Landsforening (BNL), for å informere om yrkene
innen bygge- og anleggsnæringen. Ytterligere
informasjon finnes på de enkelte lærerstedene
og vibyggernorge.no

Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo.
Tel: 23 08 75 00
www.bnl.no

