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Nynorsk 

Eksamensinformasjon 
 

Eksamenstid Eksamen varer i 5 timar. 

Hjelpemiddel Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå opent Internett og andre 

verktøy som kan brukast til kommunikasjon.  

 

Ved bruk av isolerte nettbaserte hjelpemiddel til eksamen er det 

ikkje tillate å kommunisere med andre (dvs. samskriving, chat eller 

andre moglegheiter for å utveksle informasjon med andre). 

 

Bruk av kjelder Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på 

ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.  

 

Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og 

annan litteratur. Dersom du bruker utskrifter eller sitat frå Internett, 

skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Informasjon om 

oppgåva 

Dersom du meiner at det manglar opplysningar for å løyse 

eksamensoppgåva, eller at det er feil ved oppgåva, skal du sjølv 

velje og beskrive dine eigne føresetnader og eventuelt kva feila 

består i. Sensor skal ta omsyn til dette ved vurderinga og 

fastsetjinga av karakteren. Sjå meir informasjon bakarst i 

eksamenssettet om «Egenvurdering av besvarelsen» og «Kjennetegn 

på høy kompetanse i lærefaget». 

Informasjon om 

vurderinga 

Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-52, 3-53, 3-54 og 3-55: 

”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte 

praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla  

som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som 

praksiskandidaten/lærlingen tek sikte  

på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.” 
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Oppgåver 
 

1. Kva heiter måleininga som måler styrken til ei lyskjelde? 

 

2. Forklar kva ei risikovurdering er, og kvifor vi utfører risikovurderingar.  

 

3. Beskriv eit eksempel på ei risikovurdering. 

 

4. Teikn ei prinsippskisse av eit ventilasjonsanlegg. Set namn på dei ulike 

komponentane i anlegget. 

 

5. Beskriv minst to typar varmegjenvinnarar i ventilasjonsanlegg. Forklar kva fordelar og 

ulemper dei har, og omtrentleg verknadsgrad for dei forskjellige typane. 

 

6. Kva er særtrekka ved lågenergibygningar og passivhus? 

 

7. Eit toalett lek, og lekkasjen er målt til å vere cirka 1 dl i minuttet. Bygget toalettet står 

i, har ein vassmålar installert. Kostnaden for lekkasjen er 18 kr per m³ vatn som lek.  

a. Vis ei berekning av kor mange liter vatn som renn ut i løpet av ein time. 

b. Vis ei berekning av kor mange liter vatn som renn ut i løpet av eit døgn.  

c. Vis ei berekning av kva lekkasjen kostar i ei veke. 

d. Forklar kva andre kostnader – i tillegg til vatnet – lekkasjen fører med seg. 

 

8. Ei fløy på ein skole har oppvarming i form av vassboren varme gjennom radiatorar. 

Fløya har også eit ventilasjonsanlegg av nyare dato med høg kapasitet. Innblåsing og 

avtrekk er lagt til himlingen i romma. Sentralvarmen er eit høgtemperaturanlegg som 

også varmar opp ventilasjonslufta. Varmekjeldene er ein pelletskjele med elkjele for å 

ta spisslast. Etter at utetemperaturen har sokke, har det komme klagar på tung luft i 

klasseromma. Temperaturen er relativt høg og ligg på 22 grader i tilluft. Avtrekket 

viser 24 grader. Dei tekniske anlegga blir overvaka og styrte via eit SD-anlegg.  

a. Beskriv moglege årsaker til at lufta blir opplevd tung.  

b. Beskriv også moglege løysingar for å forbetre situasjonen. 

 

9. HMS er viktig for norske bedrifter. Du får i oppdrag å bestille kjemikalievarer til 

bassenget i kommunen. Du bestiller mellom anna tørrklor. Når varene kjem, følgjer 

det med eit datablad.  

a. Kva gjer du med databladet når du har fått det, og korleis behandlar du det 

i ettertid? 

 

10. Du les av straumforbruket kvar måndag og ser kor mange kWh som blir brukt per m² i 

dei bygga du har ansvaret for. Forbruket per kvadratmeter i forhold til 

vekemiddeltemperaturen fører du inn i eit ET-diagram (ET = energi og temperatur). Ein 

måndag får du i det eine bygget eit punkt på ET-kurva som ligg langt over 

gjennomsnittet. Bruken av bygget har vore heilt normal den siste veka. 
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a. Beskriv kva som kan vere årsaka til at bygget har eit mykje større 

stramforbruk per kvadratmeter, og foreslå nødvendige tiltak. 
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Bokmål 

Eksamensinformasjon 
 

Eksamenstid Eksamen varer i 5 timer. 

Hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre 

verktøy som kan brukes til kommunikasjon.  

 

Ved bruk av isolerte nettbaserte hjelpemidler til eksamen er det 

viktig å kontrollere at kandidatene ikke kan kommunisere med 

andre (dvs. samskriving, chat eller andre muligheter for å utveksle 

informasjon med andre). 

Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en 

slik måte at leseren kan finne fram til dem.  

 

Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og 

annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, 

skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.  

Informasjon om 

oppgaven 

Dersom du mener at det mangler opplysninger for å løse 

eksamensoppgaven, eller at det er feil ved den, skal du selv velge 

og beskrive dine egne forutsetninger og eventuelt hva feilene består 

i. Sensor skal ta hensyn til dette ved vurderingen og fastsettingen av 

karakteren. Se mer informasjon bakerst i eksamenssettet om 

«Egenvurdering av besvarelsen» og «Kjennetegn på høy kompetanse 

i lærefaget».   

Informasjon om 

vurderingen 

Jf. forskrift til opplæringslova §§ 3-52, 3-53, 3-54 og 3-55: 

”Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte 

praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla  

som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som 

praksiskandidaten/lærlingen tek sikte  

på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i.” 
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Oppgaver 
 

1. Hva heter måleenheten som måler styrken til en lyskilde? 

 

2. Forklar hva en risikovurdering er, og hvorfor vi utfører risikovurderinger.  

 

3. Beskriv et eksempel på en risikovurdering. 

 

4. Tegn en prinsippskisse av et ventilasjonsanlegg. Sett navn på de ulike komponentene 

i anlegget. 

 

5. Beskriv minst to typer varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg. Forklar hvilke fordeler 

og ulemper de har, og omtrentlig virkningsgrad for de forskjellige typene. 

 

6. Hva er særtrekkene ved lavenergibygninger og passivhus? 

 

7. Et toalett lekker, og lekkasjen er målt til å være cirka 1 dl i minuttet. Bygget toalettet 

står i, har en vannmåler installert. Kostnaden for lekkasjen er 18 kr per m³ vann som 

lekker.  

a. Vis en beregning av hvor mange liter vann som renner ut i løpet av en time. 

b. Vis en beregning av hvor mange liter vann som renner ut i løpet av et døgn.  

c. Vis en beregning av hva lekkasjen koster i en uke. 

d. Forklar hvilke andre kostnader – i tillegg til vannet – lekkasjen fører med seg. 

 

8. En fløy på en skole har oppvarming i form av vannbåren varme gjennom radiatorer. 

Fløyen har også et ventilasjonsanlegg av nyere dato med høy kapasitet. Innblåsing og 

avtrekk er lagt til himlingen i rommene. Sentralvarmen er et høytemperaturanlegg 

som også varmer opp ventilasjonsluften. Varmekildene er en pelletskjele med elkjele 

for å ta spisslast. Etter at utetemperaturen har sunket, har det kommet klager på tung 

luft i klasserommene. Temperaturen er relativt høy og ligger på 22 grader i tilluft. 

Avtrekket viser 24 grader. De tekniske anleggene overvåkes og styres via et SD-

anlegg.  

a. Beskriv mulige årsaker til at luften oppleves tung.  

b. Beskriv også mulige løsninger for å forbedre situasjonen. 

 

9. HMS er viktig for norske bedrifter. Du får i oppdrag å bestille kjemikalievarer til 

kommunens basseng. Du bestiller blant annet tørrklor. Når varene kommer, følger det 

med et datablad.  

a. Hva gjør du med databladet når du har fått det, og hvordan behandler du det i 

ettertid? 

 

10. Du leser av strømforbruket hver mandag og ser hvor mange kWh som brukes per m² i 

de byggene du har ansvaret for. Forbruket per kvadratmeter i forhold til 

ukemiddeltemperaturen fører du inn i et ET-diagram (ET = energi og temperatur). En 

mandag får du i det ene bygget et punkt på ET-kurven som ligger langt over 

gjennomsnittet. Bruken av bygget har vært helt normal den siste uken. 
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a. Beskriv hva som kan være årsaken til at bygget har et mye større strømforbruk 

per kvadratmeter, og foreslå nødvendige tiltak. 
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Tom side 
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Egenvurdering av besvarelsen 
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Kjennetegn på høy kompetanse i byggdrifterfaget 

 

Dimensjoner i kompetansen 

Innenfor rammen av de utfordringer oppgavene gir, viser 

kandidaten evne til å  

 

planlegge, dokumentere planlegging, gjennomføre, 

dokumentere, gjennomføring, vurdere og dokumentere 

vurdering av  

 

 drifting, vedlikehold, kontroll og ettersyn av 

bygninger, (ute)anlegg, og installasjoner som  

o VVS-installasjoner 

o Elkraftinstallasjoner 

o elektroinstallasjoner 

o tele- og automatiseringsinstallasjoner 

o pumpeanlegg for grunnvann og avløp 

o varme- og kjøleanlegg  

o ventilasjonsanlegg  

o lyskilder 

o brannvarslingsanlegg 

o rømningsveier  

o SD-anlegg 

o andre innendørs og utendørs 

installasjoner 

 

 reparasjoner som ikke krever spesiell/annen 

fagkompetanse/kompetanse 

 bruk av ekstern kompetanse 

 testkjøring av nødstrømsforsyning uten last 

 primærhjelp ved heisstans og elementær 

driftskontroll 

 egenkontroll av sprinkleranlegg, 

 prøvetaking, kjemikaliehåndtering og legionella-

kontroll ved drift av basseng- og fonteneanlegg 

 forebygging av vannskader fra vann- og 

avløpsinstallasjoner 

 energiovervåking 

 adgangskontroll og kameraovervåking 

 energiøkonomisering 

 avfallshåndtering 

 forebyggende tiltak vedrørende brann og 

sikkerhet 

 sikring mot fall og andre ulykker under arbeid i 

høyden 

 håndtering og lagring av farlige stoffer og farlig 

avfall 

 rapportering og kommunikasjon med 

fagekspertise og eiere om avvik på funksjoner 

 

med bruk av kunnskaper og ferdigheter innenfor 

 

 

 

Kvalitetsutvikling som 

arbeidsprosess 

 

 

Arbeidsoppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressurser 
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 muntlighet 

 service og kommunikasjon 

 skriftlighet 

 lesing 

 regning 

 drøfting og vurdering av faglige løsninger og 

arbeidsprosesser 

 relevante lover, forskrifter og standarder 

 forskriftskrav og rutiner for adgangskontroll og 

kameraovervåking 

 ansvarsforhold mellom leietaker og byggeier 

 Helse, miljø og sikkerhet 

 bruk av verne- og sikkerhetsutstyr 

 samhandling på arbeidsplassen 

 arbeid på en ergonomisk riktig måte 

 enkel førstehjelp 

 kvalitetssikringssystem 

 byggeieres behov for dokumentasjon som følge 

av krav i lover og forskrifter 

 loggføringssystemer 

 relevant faglitteratur 

 sentrale ord og uttrykk innen 

eiendomsforvaltning 

  programmer for forvaltning, drift og vedlikehold 

og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer) 

 FDV-systemer 

 FDV-dokumentasjon 

 energioppfølgingssystem (EOS),  

 funksjonsbeskrivelser til bygget og 

installasjonene 

 produktdatablader 

 bygg- og installasjonstegninger 

 levetiden på de tekniske installasjonene 

 samspillet mellom bygget og tekniske anlegg 

 byggverkenes verdi i livssyklusen 

 sammenhengen mellom valg av løsninger og 

konsekvenser i forhold til livssykluskostnader 

 tverrfaglig systemkompetanse 

 energioptimalisering 

 vanligste lysfarger 

 lyskilder 

 ulike typer armatur 

 Vannkjemi 

 estetiske hensyn 

 vernestatus til bygget 

 tidsepokers bruk av byggemetoder og materialer 

 yrkets historie, utvikling og plass i samfunnet 
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Tom side 
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0135 OSLO 
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