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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.” 



 

 Eksamen FEI3102 Side 3 av 12  

 

Situasjonsbeskriving 
 

Du skal utføre tilsyn i ein horisontaldelt tomannsbustad som er oppført i 1972. I bygget 

står det ein elementskorstein med eitt røykløp.  

 

Leilegheita i 1. etasje har ein eldre koksomn. Bebuaren, som er ein eldre, einsleg mann, 

fortel at han fyrer med brikettar på grunn av den vesle ileggsopninga. 

 

Leilegheita i 2. etasje har ein ny, reintbrennande peisomn. Det er ikkje brukt 

røykrøyrsinnføring.  

 

Skorsteinen er kledd inn med trepanel på tre sider. 

 

Når du inspiserer røykløpet grundig, avdekkjer du at det er gjennomgåande vertikale 

sprekkar i innerrøyret, både ved eldstaden i 2. etasje og ved feieluka på loftet. Det er 

antydningar til beksotdanning over feieluka. 

 
Oppgåve 
 
Beskriv korleis du vil utføre oppdraget, inkludert for- og etterarbeid. Grunngi vala dine. 
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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 skal utføre tilsyn i en horisontaldelt tomannsbolig som er oppført i 1972. I bygget står 

det en elementskorstein med ett røykløp.  

 

Leiligheten i 1. etasje har en eldre koksovn. Beboeren, som er en eldre, enslig mann, 

forteller at han fyrer med briketter på grunn av den lille ileggsåpningen. 

 

Leiligheten i 2. etasje har en ny, rentbrennende peisovn. Det er ikke brukt 

røykrørsinnføring.  

 

Skorsteinen er kledd inn med trepanel på tre sider. 

 

Når du inspiserer røykløpet grundig, avdekker du at det er gjennomgående vertikale 

sprekker i innerrøret, både ved ildstedet i 2. etasje og ved feieluken på loftet. Det er 

antydninger til beksotdannelse over feieluken. 

 
Oppgave 
 
Beskriv hvordan du vil utføre oppdraget, inkludert for- og etterarbeid. Begrunn valgene 

dine. 
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Tom side 
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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 
 
forebyggende brannvern med 

 veiledning (utarbeidelse og presentasjon av informasjon)  

tilsyn (kontrollere og rapportere avvik/anmerkninger og foreslå 
alternative løsninger) knyttet til  

o branntekniske løsninger 

o montering og bruk av fyringsanlegg  
o bekjempelse av miljøutslipp/luftforurensning/forurensning/ 

skader på miljøet og andre skader 
o røykgassanalysering i fyringsanlegg, fyringsteknisk tap, 

stråletap og stillstandstap 
o beksotdannelse 

o skadebegrensning 
o rømningsveier  

o varslings- og slokkingsanlegg(slokkemidler) og  

o lagring av brannfarlige produkter/varer  

 tiltak som 

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

ildsteder 
o justering av ildsteder 

 

med bruk av kunnskaper og ferdigheter innenfor 
 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 

 
 
 
Kvalitetsutvikling 
som arbeidsprosess 
 
Arbeidsoppgaver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressurser 
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 skorsteinsteknikk 

 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 
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Tom side 
 

 



 

 

 

 

 

 

Schweigaards gate 15  

Postboks 9359 Grønland 

0135 OSLO 

Telefon 23 30 12 00   

utdanningsdirektoratet.no 

 


