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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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Situasjonsbeskriving til oppgåve 1 
Du er tilsett som byggdriftar for rådhuset i kommunen og skal lage driftsrutinar for bygget, 

som i hovudsak er eit kontorbygg, men med nokre møterom og eige kjøkken og kantine. 

 

Rådhuset er bygd i 1972 og har tre etasjar. Første og andre etasje er i tegl og betong, 

mens den øvste etasjen er i tre og bindingsverk.  

 

Ventilasjonsanlegga i bygget har to ulike typar gjenvinnarar.  

 

På toppen av bygget ligg eit teknisk rom med tre ventilasjonsaggregat – det eine for 

kjøkkenet og kantina, dei to andre for resten av huset.  

 

Hovudtavla og varmesentralen er i kvart sitt rom i sokkeletasjen.  

 

Oljekjelen i varmesentralen forsyner varmebatteria i ventilasjonsaggregata med 

vassboren varme.  

 

I tillegg til varmebatteria i ventilasjonsaggregata blir huset varma opp med lokalt 

monterte elektriske panelomnar. 

 

Ventilasjon og varme blir styrt via eit sentralt driftsstyringsanlegg (SD-anlegg). Bygget har i 

tillegg heildekkjande brannvarsling med direktevarsling.  

 
Oppgåve 1 

a) Set opp ei oversikt over kva daglege rutinar du bør gjennomføre i bygget, og i 

tillegg kva rutinar du bør gjennomføre ein gong i veka.  

 

b) Set opp ei oversikt over rutinar knytte til internkontroll i eit slikt bygg. 

 

c) Forklar kva typar gjenvinnarar som truleg er plasserte i dei ulike 

ventilasjonsanlegga, og kvifor det er desse som er brukte. 

 

d) Forklar om det er utstyr eller system i dette bygget du bør arbeide for å få bytt ut, 

og grunngi valet ditt. 

 

Situasjonsbeskriving til oppgåve 2 
Som byggdriftar får du beskjed frå sjukeheimen i kommunen om at dei vil ta i bruk eit av 

romma i 2. etasje som pasientrom. Rommet er opphavleg bygd og planlagt som lager, og 

det blir i dag også brukt som lager. Rommet har ikkje innlagt vatn eller sluk. Av elektriske 

installasjonar er det berre eit lyspunkt i taket.  

 

Oppgåve 2 
Beskriv hvilke tiltak som er naudsynte for å klargjera rommet til pasientar. Er det lovar 

eller forskrifter å ta hensyn til ved ei slik omgjering? 

 

Situasjonsbeskriving til oppgåve 3 
Kommunen har godkjent bruken av rommet i situasjonsbeskriving 1 etter dei planane om 

endring som låg føre. 
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Du bestiller handverkarar (snikkar, røyrleggjar og elektrikar) til å utføre jobben. Vatn og 

straum må førast fram frå kjellaren.   

 
Oppgåve 3 
Beskriv kva tiltak det er viktig å sjekke er utførte før rommet blir teke i bruk, 

  

Situasjonsbeskriving til oppgåve 4 
Du får i oppdrag å male veggene i eit av romma. Rommet har ei golvflate på 7 x 8 m og ei 

høgd på 2,5 m. Vindauga dekkjer 1,5 x 5 m på den eine veggen. På ein annan vegg er det 

ei dør som måler 1 x 2 m.  

 

Oppgåve 4 
Vis med utrekning kor mange kvadratmeter vegg som skal malast. 

 

Oppgåve 5 
Forklar samanhengen mellom ventilasjonsluft og romtemperatur i eit moderne 

ventilasjonsanlegg som skal gi friskluft til alle som oppheld seg i rommet. Vi føreset at 

innblåsing og avtrekk skjer i eller omkring himlingen. 

  

Situasjonsbeskriving til oppgåve 6 
Det er svært viktig at du kvar veke les av og noterer straumforbruk og oljeforbruk i alle 

større bygg i kommunen. 

 

Oppgåve 6 
Kva må du i tillegg lese av kvar veke for at du skal kunne lage ei ET-kurve? 

 

Situasjonsbeskriving til oppgåve 7 
På eit av husa til kommunen er det eit ventilasjonsaggregat som leverer 20 000 m³ i 

timen når det går med full hastigheit. Ventilasjonsaggregatet har roterande 

varmegjenvinnar. Bygget er på 1098 m².  

 

Du har notert straum i fleire veker og får desse avlesingane: 

Veke 1: 3780 kwt 

Veke 2: 3888 kwt 

Veke 3: 4644 kwt 

 

Bygget har heile perioden vore i normal bruk, så det er ikkje bruken av bygget som er 

grunnen til at straumforbruket er uvanleg høgt. 

 

Oppgåve 7 
a) Vis med utrekning kor mange kwt det blir per m². 

b) Kan du oppgi to grunnar til at straumforbruket hadde stige så mykje i veke 3?  
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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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Situasjonsbeskrivelse til oppgave 1 
Du er ansatt som byggdrifter for kommunens rådhus og skal lage driftsrutiner for bygget, 

som i hovedsak er et kontorbygg, men med noen møterom og eget kjøkken og kantine. 

 

Rådhuset er bygd i 1972 og har tre etasjer. Første og andre etasje er i tegl og betong, 

mens den øverste etasjen er i tre og bindingsverk.  

 

Ventilasjonsanleggene i bygget har to forskjellige typer gjenvinnere.  

 

På toppen av bygget ligger et teknisk rom med tre ventilasjonsaggregat – det ene for 

kjøkkenet og kantinen, de to andre for resten av huset.  

 

Hovedtavlen og varmesentralen er i hvert sitt rom i sokkeletasjen.  

 

Oljekjelen i varmesentralen forsyner varmebatteriene i ventilasjonsaggregatene med 

vannbåren varme.  

 

I tillegg til varmebatteriene i ventilasjonsaggregatene blir huset varmet opp med lokalt 

monterte elektriske panelovner. 

 

Ventilasjon og varme styres via et sentralt driftsstyringsanlegg (SD-anlegg). Bygget har i 

tillegg heldekkende brannvarsling med direktevarsling.  

 
Oppgave 1 

a) Sett opp en oversikt over hvilke daglige rutiner du bør gjennomføre i bygget, og i 

tillegg hvilke ukentlige rutiner du bør ha.  

 

b) Sett opp en oversikt over rutiner knyttet til internkontroll i et slikt bygg. 

 

c) Forklar hvilke typer gjenvinnere som trolig er plassert i de forskjellige 

ventilasjonsanleggene, og hvorfor det er disse som er brukt. 

 

d) Forklar om det er utstyr eller systemer i dette bygget du bør arbeide for å få byttet 

ut, og begrunn valget ditt. 

 

Situasjonsbeskrivelse til oppgave 2 
Som byggdrifter får du beskjed fra kommunens sykehjem om at de vil ta i bruk et av 

rommene i 2. etasje som pasientrom. Rommet er opprinnelig bygd og planlagt som lager, 

og det brukes også i dag som lager. Rommet har ikke innlagt vann eller sluk. Av 

elektriske installasjoner er det bare et lyspunkt i taket.  

 

Oppgave 2 
Beskriv hvilke tiltak som er nødvendig for å klargjøre rommet til pasienter. Er det lover 

eller forskrifter å ta hensyn til ved ei slik omgjøring? 

 

Situasjonsbeskrivelse til oppgave 3 
Kommunen har godkjent bruken av rommet i situasjonsbeskrivelse 1 etter de planene 

om endring som forelå. 
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Du bestiller håndverkere (snekker, rørlegger og elektriker) til å utføre jobben. Vann og 

strøm må føres fram fra kjelleren.   

 
Oppgave 3 
Beskriv hvilke tiltak det er viktig å sjekke er utført før rommet tas i bruk, 

  

Situasjonsbeskrivelse til oppgave 4 
Du får i oppdrag å male veggene i et av rommene. Rommet har en gulvflate på 7 x 8 m og 

en høyde på 2,5 m. Vinduene dekker 1,5 x 5 m på den ene veggen. På en annen vegg er 

det en dør som måler 1 x 2 m.  

 

Oppgave 4 
Vis med utregning hvor mange kvadratmeter vegg som skal males. 

 

Oppgave 5 
Forklar sammenhengen mellom ventilasjonsluft og romtemperatur i et moderne 

ventilasjonsanlegg som skal gi friskluft til alle som befinner seg i rommet. Vi forutsetter at 

innblåsing og avtrekk skjer i eller omkring himlingen. 

  

Situasjonsbeskrivelse til oppgave 6 
Det er meget viktig at du hver uke leser av og noterer strømforbruk og oljeforbruk i alle 

større bygg i kommunen. 

 

Oppgave 6 
Hva må du i tillegg avlese hver uke for at du skal kunne lage en ET-kurve? 

 

Situasjonsbeskrivelse til oppgave 7 
På et av kommunens hus er det et ventilasjonsaggregat som leverer 20 000 m³ i timen 

når det går med full hastighet. Ventilasjonsaggregatet har roterende varmegjenvinner. 

Bygget er på 1098 m².  

 

Du har notert strøm i flere uker og får følgende avlesninger: 

Uke 1: 3780 kwt 

Uke 2: 3888 kwt 

Uke 3: 4644 kwt 

 

Bygget har hele perioden vært i normal bruk, så det er ikke bruken av bygget som er 

grunnen til at strømforbruket er uvanlig høyt. 

 

Oppgave 7 
a) Vis med utregning hvor mange kwt det blir per m². 

b) Kan du oppgi to grunner til at strømforbruket hadde steget så mye i uke 3?  
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Tom side 
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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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Telefon 23 30 12 00   

utdanningsdirektoratet.no 

 


