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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.  

Vedlegg 1.  Utsnitt av planteikning for dekkje over 5. etasje 

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». 
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Situasjonsbeskriving 
Du er tilsett i ei bedrift som har fått i oppdrag å oppføre ei større bustadblokk i fem etasjar. 
 
Byggearbeida er ikkje sette i gang, men prosjektleiinga er i full gang med detaljplanlegginga.  
 
Prosjektleiinga har som mål å få tetta bygget så raskt som mogleg og er opptekne av korleis 
dei skal få gjennomført arbeida med heissjakta over det øvste dekket så effektivt som 
mogleg.  
 
Heissjakta er nærmare beskriven i vedlegg 1 med utsnitt av planteikninga for dekket over 
5. etasje.  
 
Uk-dekket over 5. etasje har kotehøgde +86.63. Uk-plata over heissjakta har kotehøgde 
+87,72.  
Den innvendige sjakta måler 1,7 x 2,4 m. 
 
Armeringskvaliteten er definert som B 500 NC. Nominell overdekking i vegg og dekke er 
35 mm. 
 
Prosjektleiinga ønskjer å høyre di meining om korleis arbeidet med toppen av heissjakta kan 
utførast effektivt med den kvaliteten som er beskriven. Dei kallar deg derfor inn til eit 
planleggingsmøte. 
   

Prosjektleiinga har som mål at alle arbeidsoppgåvene blir utførte slik at ingen skadar seg 
sjølv eller andre, eller at uønskte hendingar oppstår. 

 
Oppgåve 
1. Beskriv to metodar for produksjon av heissjakta over 5. etasje (både stadsstøypt og 

prefabrikkert). 
 

2. Vel den løysinga du meiner er best eigna. Set opp ein punktvis framdriftsplan for løysinga 
du har valt, som inkluderer alle arbeidsoppgåver og nødvendige sikringstiltak fram til det 
ferdige produktet. 

 

3. Forklar korleis du vil innfri kravet om nominell overdekking av armeringa. 
 

4. Vis ei berekning av kor mykje betong som vil gå med til støypearbeida over  
kotehøgde +86.89.    
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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. 

Vedlegg 1. Utsnitt av plantegning for dekke over 5. etasje  

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». 
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Situasjonsbeskrivelse 
Du er ansatt i en bedrift som har fått i oppdrag å oppføre en større boligblokk i fem etasjer. 
 
Byggearbeidene er ikke igangsatt, men prosjektledelsen er i full gang med 
detaljplanleggingen.  
 
Prosjektledelsen har som mål å få tettet bygget så raskt som mulig og er opptatt av hvordan 
de skal få gjennomført arbeidene med heissjakten over det øverste dekket så effektivt som 
mulig.  
 
Heissjakten er nærmere beskrevet i vedlegg 1 med utsnitt av plantegningen for dekket over 
5. etasje.  
 
Uk-dekket over 5. etasje har kotehøyde +86.63. Uk-platen over heissjakten har kotehøyde 
+87,72.  
Den innvendige sjakten måler 1,7 x 2,4 m. 
 
Armeringskvaliteten er definert som B 500 NC. Nominell overdekning i vegg og dekker er 
35 mm. 
 
Prosjektledelsen ønsker å høre din mening om hvordan arbeidet med toppen av heissjakten 
kan utføres effektivt med den kvaliteten som er beskrevet. De innkaller deg derfor til et 
planleggingsmøte. 
   

Prosjektledelsen har som mål at alle arbeidsoppgavene blir utført slik at ingen skader seg 
selv eller andre, eller at uønskede hendelser oppstår. 

 
Oppgave 
1. Beskriv to metoder for produksjon av heissjakten over 5. etasje (både stedsstøpt og 

prefabrikkert). 
 

2. Velg den løsningen du mener er best egnet. Sett opp en punktvis framdriftsplan for 
løsningen du har valgt, som inkluderer alle arbeidsoppgaver og nødvendige sikringstiltak 
fram til ferdig produkt. 

 

3. Forklar hvordan du vil innfri kravet om nominell overdekning av armeringen. 
 

4. Vis en beregning av hvor mye betong som vil gå med til støpearbeidene over  
kotehøyde +86.89.    
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Tom side 
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Vedlegg 1 – Utsnitt av planteikning/plantegning for dekke over 
5. etasje 
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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 

 


