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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». 
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Situasjonsbeskriving 
 
Ei bustadblokk frå 1958 oppført i siporex skal rehabiliterast. 

 

Sameiget ønskjer å etterisolere blokka og forblende med tegl. Teglforblendinga startar på 

eit fundament av støypt betong. 

 

Bustadblokka er på fire etasjar. 

 

Bebuarane bur i blokka under rehabiliteringa, og arbeidet skal utførast i vinterhalvåret. 

 

Våtromma i bustadblokka skal totalrehabiliterast. 

 

Veggene i våtromma er pussa og måla. Golva er støypte, men har ikkje varmekablar. 

 

Sameiget ønskjer fliser på golv og vegger og varmekablar i golvet i våtromma. 

 

 
Oppgåve 
 
1. Beskriv kva du treng av verktøy og utstyr til etterisolering og forblending av fasaden. 

 

2. Teikn ei skisse som viser overgangen frå fundamentet til teglforblendinga. 

 

3. Teikn ei skisse som viser eit snitt gjennom eit vindauge, der viktige detaljar kjem fram. 

 

4. Beskriv ei godkjend løysing på oppbygging av eit nytt våtrom. 

 

5. Teikn ei skisse som viser overgangen mellom golv og vegg i våtromma , der dei ulike 

materialsjikta kjem fram. 

 

6. Beskriv dei nødvendige helse-, miljø- og sikkerheitstiltaka i samband med dette 

byggjeoppdraget. 
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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». 
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Situasjonsbeskrivelse 
 
En boligblokk fra 1958 oppført i siporex skal rehabiliteres. 

 

Sameiet ønsker å etterisolere blokka og forblende med tegl. Teglforblendingen starter på 

et fundament av støpt betong. 

 

Boligblokka er på fire etasjer. 

 

Boligblokka er bebodd under rehabiliteringen, og arbeidet skal utføres i vinterhalvåret. 

 

Våtrommene i boligblokka skal totalrehabiliteres. 

 

Veggene i våtrommene er pusset og malt. Gulvene er støpt, men har ikke varmekabler. 

 

Sameiet ønsker fliser på gulv og vegger og varmekabler i gulvet i våtrommene. 

 

 
Oppgave 
 
1. Beskriv hva du trenger av verktøy og utstyr til etterisolering og forblending av fasaden. 

 

2. Tegn en skisse som viser overgangen fra fundamentet til teglforblendingen. 

 

3. Tegn en skisse som viser et snitt gjennom et vindu, der viktige detaljer kommer fram. 

 

4. Beskriv en godkjent løsning på oppbygging av et nytt våtrom. 

 

5. Tegn en skisse som viser overgangen mellom gulv og vegg i våtrommene, der de 

forskjellige materialsjiktene kommer fram. 

 

6. Beskriv de nødvendige helse-, miljø- og sikkerhetstiltakene i forbindelse med dette 

byggeoppdraget. 
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Tom side 
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Kjennetegn på høy kompetanse i murerfaget 
 

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 
 

 tradisjonelt håndverk med bygging og rehabilitering av 
murkonstruksjoner til fasader, peiser og skorsteiner med 
teglsteinsmuring, blokkmuring, skifer- og natursteinsmuring med ulike 
forbandtløsninger, overdekninger og puss/overflatebehandling  
 

 flislegging av vegger og gulv 
 

 våtromsarbeid og påføre smøremembraner 
 

 montering av ildsteder 
 

med bruk av kunnskaper og ferdigheter innenfor 
 lesing  
 skriftlighet 

 muntlighet 
 digitale verktøy 

 diskusjon og vurdering av faglige løsninger og arbeidsprosesser  
 drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen 

 kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere 
  

 regning 
 beregning av areal, volum og mengder/masseberegninger 
 målestokk 

 måltaking 
 geometriske beregninger 

 utsetting og beregning av høyder og vinkler 
  

 sikring av bygninger mot vær og vind 
 isolering, drenering og forankring av murverk  

 medvirkning til et godt inneklima  
 konstruksjoner 

  
 krav til estetikk  

 kreativitet 
  

 ulike typer materialer og deres bruksområder 
 ulike typer festemidler 

 ulike underlag 
  

 verktøy og utstyr 
 måleverktøy 

 montering, demontering og tilpassing av stillas 
 vedlikehold av verktøy og utstyr 

  
 mottak og lagring av materialer og utstyr med henblikk på økonomi 

og miljø 

  
 kvalitetssikringssystemer 

 kvalitetssikring 
 gjeldende regelverk 

 spesifikasjoner  

 
 
 
Kvalitetsutvikling 
som arbeidsprosess 
 
Arbeidsoppgaver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressurser 
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 preaksepterte løsninger  
 standarder 

 faglitteratur 
 beskrivelser  

 arbeidsbeskrivelser 
 tegning 

 skisser 
 konstruksjonstegninger 

 bildebehandling  
 arbeidsprosessene 

  
 monteringsanvisninger 

 produktbeskrivelser 
  

 helse, miljø og sikkerhet 
 gode arbeidsvaner  
 verneutstyr 

 ergonomiske prinsipper 
 etiske krav 

 kildesortering 
 håndtering av avfall 

  
 profesjonell kundebehandling og service 

 fagets historiske utvikling, kulturelle verdier og plass i samfunnet 
 relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens 

rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang 
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Tom side 
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