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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
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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 på tilsyn på gardstunet hos ein familie.
Våningshuset på garden er ein eldre trevilla i to etasjar pluss kjellar. Huset gjennomgår
for tida ei hovudombygging som mellom anna inneber tilbygg, endra planløysing og skifte
av tak,
Bygget har to eldre teglskorsteinar. Skorsteinen på vestsida går ned i eit fyrrom i
kjellaren. Skorsteinen lengst aust har påmontert ein etasjeomn og ein gruepeis.
Den gamle oljefyren som stod i fyrrommet, er fjerna, men den nedgravne glasfibertanken
som forsynte anlegget, ligg framleis på austsida av bygget.
Under tilsynet vil du sjå at skorsteinen som går til fyrrommet, er svært prega av bruken av
oljefyr. Det har vore ei omfattande kondensering i skorsteinen, noko som har ført til at
murfugene er porøse og mangelfulle.
Skorsteinen som går til dei vedfyrte eldstadene, er også i dårleg stand. Du vil fleire stader
sjå at det er gjort vedlikehaldsarbeid som ikkje er fagmessig utført, mellom anna er eit
gammalt røykrøyr blenda med eit lokk. I første etasje vender den eine sida av skorsteinen
mot kjøkkenet. På grunn av den nye innreiinga er det ikkje mogleg å inspisere
skorsteinsvangane her.
Eigaren seier at han enno ikkje har bestemt seg for kva varmekjelder han skal basere seg
på, han har derfor latt oljetanken og røyra til fyrrommet vere.
Eigaren seier også at han på grunn av innreiing av loftsetasjen ikkje lenger ønskjer å ha
feieluker på loftet. Han vil derfor ha råd om korleis han best mogleg kan leggje til rette for
sikker tilkomst for feiaren.
Oppdraget ditt er å utføre tilsyn og rettleie eigaren med utgangspunkt i opplysningane
som er gitt ovanfor.

Oppgåve
Beskriv korleis du vil utføre dette oppdraget, inkludert for- og etterarbeid.
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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
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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 på tilsyn på gårdstunet hos en familie.
Våningshuset på gården er en eldre trevilla i to etasjer pluss kjeller. Huset gjennomgår for
tiden en hovedombygging som blant annet innebærer tilbygg, endret planløsning og skifte
av tak,
Bygget har to eldre teglskorsteiner. Skorsteinen på vestsiden går ned i et fyrrom i
kjelleren. Skorsteinen lengst øst har påmontert en etasjeovn og en gruepeis.
Den gamle oljefyren som sto i fyrrommet, er fjernet, men den nedgravde glassfibertanken
som forsynte anlegget, ligger fremdeles på østsiden av bygget.
Under tilsynet vil du se at skorsteinen som går til fyrrommet, er svært preget av bruken av
oljefyr. Det har vært en omfattende kondensering i skorsteinen, noe som har ført til at
murfugene er porøse og mangelfulle.
Skorsteinen som går til de vedfyrte ildstedene, er også i dårlig stand. Du vil flere steder se
at det er gjort vedlikeholdsarbeid som ikke er fagmessig utført, blant annet er et gammelt
røykrør blendet med et lokk. I første etasje vender den ene siden av skorsteinen mot
kjøkkenet. På grunn av den nye innredningen er det ikke mulig å inspisere
skorsteinsvangene her.
Eieren sier at han foreløpig ikke har bestemt seg for hvilke varmekilder han skal basere
seg på, han har derfor latt oljetanken og rørene til fyrrommet være.
Eieren sier også at han på grunn av innredning av loftsetasjen ikke lenger ønsker å ha
feieluker på loftet. Han vil derfor ha råd om hvordan han best mulig kan tilrettelegge for
sikker adkomst for feieren.
Oppdraget ditt er å utføre tilsyn og veilede eieren med utgangspunkt i opplysningene som
er gitt ovenfor.

Oppgave
Beskriv hvordan du vil utføre dette oppdraget, inkludert for- og etterarbeid.
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Kjennetegn på høy kompetanse i Feierfaget

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

Kvalitetsutvikling
som arbeidsprosess

forebyggende brannvern med

Arbeidsoppgaver



veiledning (utarbeidelse og presentasjon av informasjon)
tilsyn (kontrollere og rapportere avvik/anmerkninger og foreslå
alternative løsninger) knyttet til
o
o
o
o
o
o
o
o
o



branntekniske løsninger
montering og bruk av fyringsanlegg
bekjempelse av miljøutslipp/luftforurensning/forurensning/
skader på miljøet og andre skader
røykgassanalysering i fyringsanlegg, fyringsteknisk tap,
stråletap og stillstandstap
beksotdannelse
skadebegrensning
rømningsveier
varslings- og slokkingsanlegg(slokkemidler) og
lagring av brannfarlige produkter/varer

tiltak som
o
o
o

feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder/fyringsanlegg
produksjon av egnet verktøy til feiing av skorsteiner og
ildsteder
justering av ildsteder

med bruk av kunnskaper og ferdigheter innenfor
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Ressurser

digitale verktøy
lesing
skriftlighet
muntlighet
kommunikasjon med kunder, kolleger og ulike
samarbeidspartnere
kundebehandling
fremme av tverrfaglig samarbeid
diskusjon av faglige løsninger og arbeidsprosesser
regning
beregning av volum, mengder, størrelser, kostnader og
ressursbruk
måltaking
målestokk
beregninger knyttet til fyringsteknikk og ulike branntekniske
løsninger
sammenhengen mellom funksjonen av skorstein, ildsted og
ventilasjon og beregninger i den forbindelse
fyringsteknikk
riktig montering og bruk av fyringsanlegg
alternative oppvarmingssystemer
skorsteinsteknikk
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alle typer skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
behov for rehabilitering ut fra skorsteinens tilstand
metoder og materialer for utbedring av skorsteinens
bygningskonstruksjoner
branntekniske egenskapene til bygningsmaterialer
termiske, mekaniske og branntekniske egenskaper ved ulike
bygningsmaterialer
branntekniske klasseinndelinger av bygningskonstruksjoner og
bygningsmaterialer, og skillet mellom dem
branntekniske løsninger
ulike brannsikringstiltak i bygninger
ulike typer slokkemidler og slokkemetoder
varslings- og sprinkleranlegg oppbygning og funksjon
teknologi
teknisk utstyr for kontroll av fyringsanlegg
egnet verktøy
kvalitetssikring
aktuelle lover, forskrifter, regelverk og prosedyrer
etiske retningslinjer
spesifikasjoner
tegning
målsatte tegninger
produktbeskrivelser
arbeidsbeskrivelser
faglitteratur
helse, miljø og sikkerhet
sikkerhets- og verneutstyr
hensyn til både personskader
hensyn til økonomiske tap
reduksjon av utslipp fra fyringsanlegg
utslipp av forbrenningsgasser
bekjempe luftforurensning
hindre skader på miljøet
forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
regelverk for lagring og oppbevaring av brannfarlige varer
krav til brannsikkerhet og kvalitet
krav til kundebehandling og samarbeide med kolleger og andre
yrkesgrupper
nøyaktig arbeide
selvstendighet
produktutvikling
faglig oppdatering
kreativitet
nyskaping
fagets historie/opprinnelse, utvikling, organisering og plass i
samfunnet

FEI3102

Side 10 av 12

Tom side

Eksamen

FEI3102

Side 11 av 12

Schweigaards gate 15
Postboks 9359 Grønland
0135 OSLO
Telefon 23 30 12 00
utdanningsdirektoratet.no

