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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 
 
Du er tilsett i ei entreprenørbedrift. Bedrifta har no fått kontrakt på oppføring av eit 

skolebygg der den innvendige synlege berekonstruksjonen består av runde søyler i 

armert betong. Til bygget skal det produserast i alt 18 søyler.  

 

Søylene skal vere 5050 mm høge og ha ein diameter på 600 mm.  

 

Armering: 8 stk. Ø20 og 29 stk. Ø10 bøylearmering 

 

Prosjektleiaren kallar deg inn til eit planleggingsmøte i god tid før arbeida skal setjast i 

gang. Hensikta er å finne den beste løysinga for produksjonen av søylene.  

 

Prosjektleiaren ser for seg to alternative produksjonsmåtar for søylene:  

a) Søylene blir prefabrikkerte.  

b) Søylene blir forskala, armerte og støypte ståande på staden. 

 

Prosjektleiaren legg vekt på at arbeidet skal utførast med forventa kvalitet og i samsvar 

med gjeldande regelverk for helse, miljø og sikkerheit. 

 

 

Oppgåve 
 
1. Vel metode for utføring, og grunngi valet ditt. 

 

2. Vis med skisse og tekst korleis du med løysinga du valde, vil forankre søylene til 

fundamentet. 

 

3. Lag ein framdriftsplan for produksjonen av ei søyle fram til ferdig produkt. 

 

4. Berekn kor mange løpemeter armering som går med til ei søyle. 

   

5. Gjer greie for moglege risikomoment i arbeidsprosessen, og beskriv kva tiltak du vil 

setje i verk for at arbeidet skal gå føre seg på ein sikker måte. 
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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 
 
Du er ansatt i en entreprenørbedrift. Bedriften har nå fått kontrakt på oppføring av et 

skolebygg der den innvendige synlige bærekonstruksjonen består av runde søyler i 

armert betong. Til bygget skal det produseres i alt 18 søyler.  

 

Søylene skal være 5050 mm høye og ha en diameter på 600 mm.  

 

Armering: 8 stk. Ø20 og 29 stk. Ø10 bøylearmering 

 

Prosjektlederen kaller deg inn til et planleggingsmøte i god tid før arbeidene skal settes i 

gang. Hensikten er å finne den beste løsningen for produksjonen av søylene.  

 

Prosjektlederen ser for seg to alternative produksjonsmåter for søylene:  

a) Søylene blir prefabrikkert.  

b) Søylene blir forskalet, armert og støpt stående på stedet. 

 

Prosjektlederen legger vekt på at arbeidet skal utføres med forventet kvalitet og i henhold 

til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. 

 

 

Oppgave 
 
1. Velg metode for utføring, og begrunn valget ditt. 

 

2. Vis med skisse og tekst hvordan du med løsningen du valgte, vil forankre søylene til 

fundamentet. 

 

3. Lag en framdriftsplan for produksjonen av en søyle fram til ferdig produkt. 

 

4. Beregn hvor mange løpemeter armering som går med til en søyle. 

   

5. Gjør rede for mulige risikomomenter i arbeidsprosessen, og beskriv hvilke tiltak du vil 

iverksette for at arbeidet skal foregå på en sikker måte. 
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Tom side 
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Kjennetegn på høy kompetanse i betongfaget 

 

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 

 

produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av plassbygde 

betongkonstruksjoner eller prefabrikkerte betongelementer 

(tradisjonelt håndverksmessig og industriell framstilling med 

avansert utstyr) som omfatter 

 mottak av materialer og utstyr,  

 sette ut, sikre og kontrollere høyder, akser og mål,   

 forskaling av konstruksjoner og bygningsdeler,  

 montering av innstøpningsgods, isolasjonsprodukter og 

utsparinger,  

 armering (kapping, bøying, skjøting, overdekking og 

forankring/montering) av ulike konstruksjoner og 

bygningsdeler,  

 støpe ulike konstruksjonsdeler,   

 demontering av forskaling,   

 etterbehandling av herdet betong som kviste, slipe, flikke 

og slemme  

 

med bruk av kunnskaper og ferdigheter innenfor 

 lesing 

 skriving 

 muntlighet 

 digitale verktøy 

 kommunikasjon med kollegaer og andre 

samarbeidspartnere 

 kundebehandling og service 

 samhandling på byggeplassen 

 diskutere faglige løsninger og arbeidsprosesser 

 

 regning 

 tidsberegninger, areal, volum og mengder 

 målestokk 

 beregning av vinkler, høyder og fall 

 

 gjeldende regelverk 

 nasjonale og internasjonale regelverk for kundens 

rettigheter, plikter og klageadgang 

 fagets etiske retningslinjer 

 standarder 

 preaksepterte løsninger 

 spesifikasjoner 

 tegninger 

 

 

Kvalitetsutvikling 

som 

arbeidsprosess 

 

Arbeidsoppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressurser 
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 produktbeskrivelser 

 arbeidsbeskrivelser 

 faglitteratur 

 

 kvalitetssystemer 

 kvalitetssikring 

 sjekklister 

 økonomi/rasjonalitet 

 dokumentasjon 

 framdriftsplaner 

 bildebehandling 

 

 helse, miljø og sikkerhet 

 ergonomiske prinsipper 

 gode arbeidsvaner 

 arbeid i høyden 

 avfallshåndtering 

 kildesortering, ressursbruk, gjenbruk og økonomisk bruk av 

materialer 

 samfunnets krav til en bærekraftig utvikling 

 

 valg, bruk og vedlikehold av verktøy og utstyr 

 måleutstyr (manuelle/digitale) 

 

 egenskaper, valg, bearbeiding og bruk av materialer 

 forskaling 

 armering 

 betong 

 herdetiltak 

 

 historiske utvikling og plass i samfunnet 
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Tom side



 

 

 

 

 

 

Schweigaards gate 15  

Postboks 9359 Grønland 

0135 OSLO 

Telefon 23 30 12 00   

utdanningsdirektoratet.no 

 


