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Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Anleggsgartneren utfører nyanlegg, drift og vedlikehold av utomhusanlegg.   
  
Arbeidsområder med tilhørende kunnskaper og ferdigheter:  
1. Kunne utføre anleggsgartnerarbeid på en bærekraftig måte.  

a. Kunnskapspunkter: kjenne til FNs bærekrafts mål generelt og målenes betydning for nyanlegg, drift og 
vedlikehold av utomhusanlegg spesielt.  
b. Ferdighetspunkter: foreta praktiske bærekraftige valg av materialer og metoder ved nyanlegg, drift og 
vedlikehold av utomhusanlegg.  

 
2. Kjenne til styrende dokumenter som lover, forskrifter, normer og standarder som er gjeldende for 

anleggsgartnerfaget.  
a. Kunnskapspunkter: Kjenne til styrende dokumenters betydning for nyanlegg, drift og vedlikehold av 
utomhusanlegg.  
b. Ferdighetspunkter: kunne bruke styrende dokumenters referanser (normer og standarder) for utførelse og 
dokumentasjon av nyanlegg, drift og vedlikehold av utomhusanlegg.   

 
3. Kunne vurdere, planlegge, utføre, og dokumentere anleggsgartnerarbeid ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser 

hvor økonomi, ressursbruk, miljøhensyn, bærekraft og etiske retningslinjer er vurdert.  
a. Kunnskapspunkter: Kunne definere anleggsgartnerarbeid, kunne tolke, vurdere og beregne og kommentere 
anleggsgartnerarbeider ved bruk av tegninger og beskrivelse i ulike former.  
b. Ferdighetspunkter: Kunne måle ut anleggsgartnerarbeid, tolke, vurdere og bruke arbeidsgrunnlaget i arbeidet 
med nyanlegg, drift og vedlikehold av utomhusanlegg.  

 
4. Med plantekunnskap som grunnlag kunne vurdere, beskrive, etablere, drifte og vedlikeholde vegetasjon som 

grasareal, blomster, busker og trær vurdere med hensyn til naturmangfold og universell utforming. (UU)  

Vg3 Anleggsgartnerfaget 
Yrkesbetegnelse: Anleggsgartner  

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Anleggsgartneren i et samfunnsperspektiv 

Gjennom etablering av nyanlegg, drift og vedlikehold av gode utomhusanlegg, skaper faget viktige 
verdier for miljø og samfunn. Faget utøves i store og små virksomheter, i offentlig sektor og i private 
foretak over hele landet. Viktige miljøkrav som naturmangfold, universell utforming, klimatilpassing 
og bærekraft ligger nært anleggsgartnerens grønne kjernekompetanse. Anleggsgartnerfaget har 
behov for selvstendige, nøyaktige, kreative og miljøbevisste utøvere.  
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a. Kunnskapspunkter: Kjenne til de de viktigste kultur og naturplanter for norske grøntanlegg med tilhørende krav 
og egenskaper for å sikre rett vekst på rett sted. Grunnleggende kunnskap om plantevalg i forhold til artsmangfold 
og de viktigste toksikologiske og allergene egenskaper.  
b. Ferdighetspunkter: Kunne kjenne igjen planter som grunnlag for kontroll og valg av planter. Etablere, drifte og 
vedlikeholde vegetasjon ut fra hensyn til funksjon, klima, voksested, artsmangfold og krav til universell utforming.  

 
5. Kunne utføre grunnarbeid til anleggsgartnerarbeider med tilhørende drenssystemer, OV-kummer og SF-kummer. 

Klimatiltak som lokal overvannsdisponering LOD med grønne tak og vegger, regnbed, permeable dekker, mindre 
vannveier og dammer er tiltak anleggsgartneren kan utføre.  
a. Kunnskapspunkter: Kjenne til grunnlag for klimatilpassing og klimatiltak som ligger nært fagets 
kjernekompetanse, kjenne til 3 trinns strategien, relevante standarder og normer som grunnlag for riktig utførelse, 
drift og vedlikehold.  
b. Ferdighetspunkter: Kunne håndtere overvann ved å utføre og dokumentere for -drøyende, drenerende og 
infiltrere tiltak. Lede overflatevann trygt til interne systemer basert på standarder, anerkjente prinsipper og 
referanser.  

 
6. Kunne velge, bearbeide og bruke naturstein, betong, tre og andre materialer til utomhus arbeider som dekker, 

murer, kanter, trapper, gjerder mm.  
a. Kunnskapspunkter: Kjenne til aktuelle materialers egenskaper og mulig anvendelse innenfor 
anleggsgartnerarbeid. Kjenne til relevante utførelse standarder.  
b. Ferdighetspunkter: Kunne tilpasse, bearbeide, bruke og vedlikeholde materialer som benyttes til 
utomhusanlegg.  
 

7. Kjenne til brukerkrav og gjeldende regelverk for valg og montering av utstyr til lek, nærmiljøanlegg og 
idrettsanlegg.  
a. Kunnskapspunkter: Kjenne til ulike bruksområder og brukergrupper som grunnlag riktig funksjon og sikkerhet 
ved montering av utstyr til lek, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg.  
b. Ferdighetspunkter: Kunne montere og dokumentere utførelse av utstyr til lek, nærmiljø anlegg og 
idrettsanlegg basert på beskrivelse, monteringsanvisning og aktuelle standarder.  
 

8. Kunne kontrollere, bruke, og vedlikeholde maskiner, redskap og utstyr til anleggsgartnerarbeid.  
a. Kunnskapspunkter: Kjenne til funksjon, sikkerhetskrav og godkjenningskrav for aktuelle maskiner, redskap og 
utstyr til anleggsgartnerarbeid.  
b. Ferdighetspunkter: Kunne vurdere bruk av riktig maskiner, redskap og utstyr til anleggsgartnerarbeid. Kunne 
utføre daglig ettersyn som grunnlag for riktig drift og sikkerhet.   

 
9. Kunne bruke fagterminologi, samarbeide og kommunisere med planleggere, andre faggrupper, brukere og 

oppdragsgivere.  
a. Kunnskapspunkter: Være kjent med eget og tilgrensende fags terminologi og kjenne de viktigste faguttrykk.  
b. Ferdighetspunkter: Kunne beskrive arbeidsprosesser, rapportere og dokumentere med bruk av riktig 
terminologi.  
 

10. Kjenne til arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter og ha kjennskap til partenes rolle i arbeidslivet. 
Kjenne til anleggsgartnerfagets betydning for verdiskapning i samfunnet.   
a. Kunnskapspunkter: Kjenne til organisasjonenes rolle i arbeidslivet, det viktigste regelverket knyttet til 
arbeidsmiljø, helse miljø og sikkerhet. Arbeidstakerens plikter og rettigheter Fagets muligheter og betydning i 
samfunnet.  
b. Ferdighetspunkter: Gjøre rede for rettigheter og plikter i et ansettelsesforhold ha oversikt over de viktigste 
fagspesifikke forhold knyttet til HMS og tiltak knyttet til disse.  

 
11. Anleggsgartneren må ha kjennskap til organisering av virksomheten, kunne bruke digitale verktøy til for eksempel 

kontroll og dokumentasjon av KS og HMS.  
a. Kunnskapspunkter: Kjenne til bransjetilpassede systemer for kontroll og dokumentasjon av KS, HMS og 
oppfølging av kontrakter og avtaler. Kjenne til digitale hjelpemidler for styring av maskiner, analyse og kontroll.  
b. Ferdighetspunkter: Kunne rapportere avvik, dokumentere utførelse på KS, HMS, avvik i forhold til kontrakter 
og avtaler ved bruk av digitale hjelpemidler. Bruke utstyr til utmåling og innmåling, lage grunnlag for asbuildt 
informasjon.  
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Omfang av fag- eller svenneprøven 

Ikke kommentert av fageierne. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Den faglærte anleggsmaskinføreren har kompetanse til å utføre selvstendig og variert anleggsarbeid ut i fra tegninger 
og arbeidsbeskrivelser ved bruk av minst 3 forskjellige anleggsmaskiner. 
  
Kompetansen omfatter bruk av anleggsmaskiner til graving, lasting, transport, utlegging og finavretting av løsmasser for 
vei, samt anleggsrørlegging og montering av kummer. Anleggsmaskinføreren skal kjenne til naturmangfold (fremmede 
planter og organismer). Anleggsmaskinføreren skal kunne utføre nødvendig vedlikehold, service og enkle reparasjoner 
på maskiner og utstyr. Fagarbeideren skal kunne utføre grunnleggende stikning- og nivelleringsarbeider, i tillegg til å ha 
kompetanse innen maskinstyring. Anleggsmaskinføreren skal utføre arbeidet på en slik måte at helse, miljø og sikkerhet 
ivaretas. Bruk av tegninger, beskrivelser, måleutstyr og digitale verktøy er en del av faget, og i tillegg må fagarbeideren 
kunne dokumentere arbeidet.  
 
Arbeidsområder med tilhørende kunnskap (k) og ferdigheter (f): 
 
HMS 

• Kjenne til bedriftens HMS-rutiner, herunder Sikker Jobb Analyse, Risikovurdering og rutiner for rapportering av 
uønskede hendelser. (k) 

• Ergonomiske prinsipper (k) 
• Kunne utføre arbeid iht gjeldende HMS-krav. (f)  
• Kunne jobbe etter ergonomiske prinsipper (f) 

 
Digital kunnskap og ferdigheter  

• Planlegge og utføre tildelte arbeidsoppgaver ut fra digitale prosjektverktøy og digitale tegninger (k) 
• Forstå viktighet med det å kalibrere utstyret (k) 
• Kjenne til eventuelle feilkilder (k) 
• Kunne bruke digitale dokumentasjons- og styringssystemer (f) 
• Kunne forstå og bruke GPS- og maskinstyringssystemer (f) 

 

Vg3 Anleggsmaskinførerfaget 
Yrkesbetegnelse: Anleggsmaskinfører 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Anleggsmaskinføreren i et samfunnsperspektiv 

Anleggsmaskinføreren spiller en viktig rolle i samfunnet med å bygge veier, jernbane og øvrig 
infrastruktur, som legger grunnlaget for at næringsliv og andre samfunnstjenester kan fungere optimalt. 
Anleggsmaskinføreren spiller også en viktig rolle for å bygge og ivareta samfunnets infrastruktur, også 
med tanke på endringer i vær og klima i årene som kommer. 
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Kvalitetssikring og dokumentasjon 
• Forstå viktigheten av god dokumentasjon (k) 
• Kunne dokumentere eget arbeide ved bruk av digitale dokumentasjonssystemer (f) 

 
Arbeidsvarsling 

• Kan bestille nødvendig sikrings materiell og skilt ut fra en skiltplan (k) 
• Forstå viktighet og verdien av arbeidsvarsling (k) 
• Kan utføre skilting/merking ut fra en skiltplan (f) 

Stikking og oppmåling  
• Må kunne grunnleggende stikking og oppmåling (k) 
• Kan sette ut hjørner på en bygge- og anleggsplass ut i fra tegninger (f) 
• Kan sjekke og flytte høyder (f) 

 
Rigging og drift av anlegg 

• Må kunne lese og forstå en riggplan (k) 
• Kan forklare en riggplan (f) 

 
Fundamentering og komprimering 

• Ha inngående kunnskap om ulike massetyper og deres egenskaper (k) 
• Har meget gode kunnskaper i fundamentering og komprimering. God til å gjennomføre og dokumentere dette. 

(f) 
 

Sertifisert sikkerhetsopplæring på minst 3 ulike masseforflytningsmaskiner 
• Gjennomført praktisk og teoretisk opplæring (k) 
• Kan mestre minimum tre maskintyper (f) 

 
Bygging, drift og vedlikehold av veger  

• Forstå viktigheten av riktig bruk av forskjellige massetyper (k) 
• Geologi – veikroppens oppbygging (k) 
• Kan bygge opp veikroppen etter tegninger, beskrivelser og gjeldende regelverk (f) 

Kommunalteknikk  
• ADK-kunnskap (k) 
• Overvannshåndtering (f) 
• Kan utføre vann- og spillvannshåndtering (f) 

 
Tekniske forskrifter og bransjestandarder 

• Kjenne til regelverk for håndtering av kjemikalier og avfall, herunder substitusjon. (K) 
• Kjenne til NS 3420, Plan- og bygningsloven, Sentral godkjenning og Byggteknisk forskrift (TEK17) (k) 
• Kunne risikovurdering og håndtering av kjemikalier og avfall (f) 
• Kunne utføre arbeid etter gjeldende lover og forskrifter (f) 
 

Bedriftslære 
• Kjenne til hvilke faktorer som påvirker bedriftens produktivitet, lønnsomhet og kvalitet (k) 
• Kan utføre jobben raskt og grundig med alt nødvendig materiell og utstyr til stede. (f) 
 

Førstehjelp 
• God kunnskap om hjerte- og lungeredning (k) 
• Gjennomført førstehjelpskurs (k) 
• Kan utføre førstehjelp og hjerte- og lungeredning (f) 

 
Bør ut av Vg3-læreplanen: Gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder 
kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang 
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Omfang av fag- eller svenneprøven 

3 dager 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Sentrale arbeidsområder i anleggsrørleggerfaget er arbeid med kommunaltekniske anlegg, grunnarbeid og vegarbeid. I 
tillegg skal anleggsrørleggeren kunne utføre enklere stikkings- og oppmålingsarbeider, samt ha kunnskaper om 
masseforflytning. Anleggsrørleggeren må også kunne utføre enkle betongarbeider. Anleggsrørleggeren arbeider i 
hovedsak på hovedledninger, mens VVS-rørleggeren arbeider i området fra hovedledning og inn i bygget.    
Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.  
  
Anleggsrørleggerfaget har samhandling med rørleggerfaget, vei- og anleggsfaget, anleggsmaskinførerfaget og 
betongfaget.  Utøverne i disse fagene samarbeider nært, deltar ofte i arbeid på ett eller flere av disse fagområdene og 
er ofte knyttet til samme anleggs-/byggeplass.  
 
Arbeidsområder med tilhørende kunnskaper og ferdigheter:  
 
HMS 
Kunnskap om: 

• Hvilke HMS-krav som blir stilt under utbygging av et kommunaltekniske anlegg 
• Hvordan man ivaretar HMS og et godt arbeidsmiljø 

Ferdigheter til å utføre:  
• God HMS og følge bedriftens samt de øvrige sine system og krav som blir stilt, særlig til grøftesikkerhet  
• Arbeid på en slik måte at det ivaretar naturmangfold, fremmede arter og organismer   
• Nødvendige risikovurderinger  
• Håndtere kjemikalier og avfall på en god og forskriftsmessig måte  

 
 

Vg3 Anleggsrørleggerfaget 
Yrkesbetegnelse: Anleggsrørlegger 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Anleggsrørleggeren i et samfunnsperspektiv 

Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet. Faget bidrar til utvikling av 
samfunnet gjennom medvirkning i oppbygging, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg, lokalt 
og nasjonalt.  
 
Anleggsrørleggeren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfellesskap. Dette krever 
gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Fagarbeideren utfører arbeider som kan medføre inngrep i natur 
og miljø, og har derfor et spesielt ansvar for å bidra til at eventuelle skadevirkninger blir minst mulig. Det 
er viktig at fagarbeideren har positive holdninger til natur og miljø, og til sikkerhet og vernearbeid.   
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Planlegging 
Kunnskap om: 

• Gjeldende tekniske forskrifter og bransjestandarder   
• digitale prosjektverktøy og digitale tegninger  
• Kjenne til hvilke faktorer som påvirker bedriftens produktivitet, lønnsomhet og kvalitet  
• Krav til arbeidsvarsling 

Ferdigheter til å utføre: 
• Innkjøp av riktig type, kvalitet og mengder av materiell 
• Bruke arbeidsbeskrivelser og tegninger til utføring og planlegging av arbeidsoppgaven 
• kvalitetssikring og bedriftslære  
• Enklere dimensjonering og utarbeide nødvendige grøfteplaner 

 
 

Oppbygging, vei og anlegg  
Kunnskap om: 

• Rigging og drift av anlegg 
• Riktig oppbygging og fundamentering av veg og tomt 
• Arbeid med sjøledninger  
• Alternative NoDig - metoder 

Ferdigheter til å utføre: 
• Nødvendig arbeidsplanlegging  
• Arbeid etter tegninger og beskrivelser  
• Enklere dimensjonering og utarbeide nødvendige grøfteplaner 
• Riktig oppbygging, fundamentering og komprimering av kommunaltekniske anlegg 
• Enklere sikring, avstiving og rassikring av grøft 
• Arbeid med masseforflyttingsmaskiner 
• Enklere stikking og oppmålingsarbeid 
• Enklere arbeidsvarsling 

 
Montering, drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg   
Kunnskap om: 

• De ulike sammenføyingsmetoder som er av rør (Strekkfaste og ikke strekkfaste, etc.) 
• Krav til dokumentasjon 
• digitale dokumentasjonssystemer  
• digitale styringssystemer  
• LOD - lokal overvannshåndtering  

Ferdigheter til å utføre: 
• Arbeid som krever ADK 1  
• Innkjøp av riktig type, kvalitet og mengder av materiell 
• Montering av AV/VA/OV kummer, enkle pumpesystemer og kloakkrenseanlegg   
• Elektrosveising 
• Trykkprøving av rør 
• Vannbehandling og avløpsrensing  
• Dokumentasjon til videre drift og vedlikehold av kommunaltekniske anlegg  

 
 

Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Sentrale arbeidsområder i Asfaltfaget er produksjon av asfalt, utlegging av asfalt på nyanlegg, utbedring, samt 
vedlikehold av eldre asfaltdekker på veger og plasser.  
 
Asfaltøren kan planlegge og utføre manuelt og maskinelt arbeid i produksjon og utlegging av asfalt. I tillegg skal 
asfaltarbeideren kunne vurdere ulike typer belegninger og måter å utføre jobben på ut fra sikkerhet og stedlige forhold. 
Utlegging og komprimering av masser med ulik temperatur og planering av underlaget før asfaltering inngår i 
kompetansen. Fagarbeideren må også kunne utføre enklere oppretningsjobber i forkant av asfaltering. Bruk av 
tegninger, beskrivelser, måleutstyr og digitale verktøy er en del av asfaltfaget. Faget er underlagt lover og forskrifter på 
tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.   
 
Asfaltfaget har samhandling med vei- og anleggsfaget, anleggsmaskinførerfaget, fjell- og bergverksfaget, 
anleggsgartnerfaget, transportfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget. Utøverne i disse fagene samarbeider nært, 
deltar ofte i arbeid på ett eller flere av disse fagområdene og er ofte knyttet til samme anleggs-/byggeplass.    
 
Arbeidsområder med tilhørende kunnskap og ferdigheter:  
 
HMS 

• Kunnskap: 
− Kjenne til oppdragsgiver og bedriftens HMS-rutiner og krav, herunder Sikker Jobb Analyse, Risikovurdering og 

rutiner for rapportering av uønskede hendelser 
− Hvordan man ivaretar HMS og et godt arbeidsmiljø i alle arbeidsoperasjoner 
− Kjennskap til ergonomiske prinsipper 
− Trafikksikkerhet og ytre miljø 

Vg3 Asfaltfaget 
Yrkesbetegnelse: Asfaltør  

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Asfaltøren i et samfunnsperspektiv 

Asfaltøren utøver sitt fag i store og små, private og offentlige virksomheter over hele landet. Faget 
bidrar til utvikling av samfunnet gjennom medvirkning i oppbygging og vedlikehold av veier, lokalt og 
nasjonalt. Asfaltøren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfellesskap. Dette 
krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Fagarbeideren utfører asfaltarbeider som kan medføre 
inngrep i natur og miljø, og har derfor et spesielt ansvar for å bidra til at eventuelle skadevirkninger 
blir minst mulig. Det er viktig at fagarbeideren har gode holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og 
vernearbeid.   
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• Ferdigheter: 
− Kunne utføre arbeid iht gjeldende HMS-krav. 
− Kunne jobbe etter ergonomiske prinsipper 
− Varsle om arbeid og sikre og sperre av anleggsområde etter gjeldende regelverk 
− Bruke egnet verne- og sikkerhetsutstyr 
− Utføre arbeid i samsvar med krav til dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring 
− Utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp 
− Foreta risikovurdering og utføre arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet 
− Ivareta sikkerhet ved arbeid på trafikkerte veier 
− Ivareta hensyn til trafikksikkerhet og ytre miljø (se bransjelære) 

o Siktsoner 
o Plassering av maskiner og utstyr 
o Ta hensyn til og legge til rette for myke trafikanter 

 
Planlegging 
• Kunnskap: 
− Kjenne til viktigheten av god arbeidsplanlegging  
− Planlegge arbeidsvarsling 
− Kunnskap om stikking, oppmåling og niveleringsutstyr 
− Kjenne til relevante maskiner og utstyr, herunder digitale verktøy, styringssystemer og tegninger 

 
• Ferdigheter: 
− Planlegge eget arbeid 
− Gjennomføre arbeidsvarsling 
− Utføre stikking og oppmåling 
− Kunne planlegge arbeid med ut i fra digitale verktøy, styringssystemer og tegninger 

 
Produksjon 
• Kunnskap:  
− Metoder og prosess i produksjon av asfalttyper ved bruk av ulike steinmateriale, etter typegodkjent resept 
− Laboratoriekontroll for å kvalitetssikre produserte og utlagte masser 
− Kjennskap til ulike materialer, kvaliteter av masser og materiell 
− Kjennskap til lagring, opplasting og transport av råvarer og asfalt 
− Kjennskap til planering og komprimering av underlag 
− Kvalitetssikring og bedriftslære 
− Kjenne til gjeldende tekniske forskrifter og bransjestandarder 
− Kunnskap om renhold og regelmessig vedlikehold av utstyr 

 
• Ferdigheter: 
− Kunne produsere ulike asfalttyper ved bruk av ulike steinmateriale, etter typegodkjent resept 
− Bestille riktig type, kvalitet og mengde materiell   
− Kunne lagre, laste og transportere råvarer og asfalt 
− Kunne bruke relevante maskiner og utstyr 
− Kunne finplanere bærelag før asfaltering 
− Kunne legge ut og komprimere forskjellige typer asfaltdekker   
− Utføre tildelte arbeidsoppgaver ut fra digitale prosjektverktøy og digitale tegninger  
− Utføre arbeid iht. gjeldende tekniske forskrifter og bransjestandarder 
− Bruke digitale dokumentasjons- og styringssystemer  
− Kunne utføre renhold og  regelmessig vedlikehold av utstyr 

 
Bransjelære 

• Kunnskaper: 
− Kjennskap til fagets historiske utvikling 
− Kjennskap til fagets stilling i et samfunnsperspektiv 
− Kundebehandling og service 
− Gjøre rede asfalts bruks- og funksjonsområder 
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Krav til kunnskaper og ferdigheter 
Asfaltarbeideren skal kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge og gjennomføre eget 
arbeid. Fagarbeideren skal arbeide på selvstendig grunnlag ut i fra planer og beskrivelser. Fagarbeideren må også kunne 
vurdere om arbeidet er i tråd med brukernes behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende bestemmelser innenfor 
alle arbeidsområder i faget. Fagarbeideren skal kunne anvende lover, forskrifter og bedriftsinterne 
kvalitetssikringssystemer knyttet til arbeidet. Fagarbeideren skal kunne ivareta nødvendig sikkerhet i arbeidet for seg 
selv og andre. Fagarbeideren skal delta aktivt i vernearbeidet.   
 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

3 dager. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 

 

 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, 2018 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Banemontøren utfører sitt arbeid ved offentlige og private jernbaner, T-baner og trikkelinjer. Banemontørfaget skal 
medvirke til utbygging og vedlikehold av baneinfrastrukturen og sikker gods- og persontrafikk. Faget skal inneholde 
vedlikehold og kontroll av sporanlegg til ulike årstider og under ulike værforhold. Jernbanesektoren tar i bruk nye 
maskiner, nytt utstyr og nye arbeidsmetoder. Endrede kvalitetskrav og krav til utforming av arbeidsoppgavene krever et 
solid faglig fundament.  

Opplæringa skal utvikle evner til planlegging, gjennomføre og vurdere egne arbeidsoppgaver i tråd med krav fra 
brukere, prioriteringer i samfunnet og gjeldende regelverk. Videre skal opplæringen fremme kreativitet og gode 
arbeidsvaner i samspill med kollegaer og andre yrkesutøvere.  

En ferdig utdannet banemontør skal selvstendig være i stand til å:  
  
Kunnskap  

• forklare relevant fagteori, faglige begreper og lovverk innenfor banemontørfaget  
• kartlegge helse, - miljø og sikkerhets aspekter i utøvelsen av faget  
• begrunne metoder for å bygge, vedlikeholde og kontrollere overbygning for tog, T-bane og trikk  
• begrunne metoder for å bygge, vedlikeholde og kontrollere underbygning og drensanlegg  
• reflektere rundt valg for fagutførelsen i forhold til økonomisk og rasjonell drift   
• drøfte bedrift/foretak, bransje, organisering og utvikling av disse innenfor banemontørfaget  
• redegjøre for oppbygningen av jernbanen, inklusive signal- og kontaktledningsanlegg  

Vg3 Banemontørfaget 
Yrkesbetegnelse: Banemontør  

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Banemontøren i et samfunnsperspektiv 

Den første jernbanelinja i Norge stod ferdig i 1854 og gikk mellom Oslo og Eidsvoll, en strekning på 58 
km. Få år senere var flere byer knyttet sammen med jernbane. ”Rallaren”, som banemontøren den gang 
het på folkemunne, var en viktig ressurs for utviklinga av infrastrukturen i Norge.  

Banemontøren spiller en viktig rolle i samfunnet med å bygge og vedlikeholde baneanlegg for tog, trikk 
og bane, samt tilhørende infrastruktur. Dette legger grunnlaget for at næringsliv og øvrige 
samfunnstjenester kan fungere optimalt. En banemontør utfører sitt arbeid alene eller i samspill med 
andre, noe som krever god kunnskap og ferdigheter i faget. Bygging av baneanlegg medfører inngrep i 
natur og miljø. Opplæringen skal derfor fremme bevisstgjøring om ressursspørsmål og helse, miljø og 
sikkerhet.   
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Ferdigheter  

• foreta planlegging, organisering og dokumentering av sammensatte og avanserte arbeidsoperasjoner 
relatert til banemontørfaget  

• utføre arbeid på sporanlegg i overensstemmelse med fagregelverk, med fokus på HMS  
• anvende relevant dokumentasjon, arbeidsbeskrivelser, produktveiledninger, rutiner og prosedyrer i 

utøvelsen av faget.   
• bruke relevant utstyr til innmåling av sporgeometrien  
• utføre relevante matematiske fagtekniske beregninger i banemontørfaget  
• gjøre seg forstått både skriftlig og muntlig på norsk  

  
Selvstendighet og ansvar  

• kombinere valgte løsninger med miljømessig ressursutnyttelse i samsvar med krav til helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid   

• ta initiativ til å evaluere valg av materiell, verktøy og arbeidsmetoder sammen med kollegaer   
• invitere til tverrfaglig samhandling med andre fagområder der det ligger til rette for det  
• kommunisere med bruker, andre faggrupper, yrkesgrupper og kunder med tanke på ønsker og faglige 

løsninger  
• kommunisere med og veilede kollegaer i utøvelse av banemontørfaget  
• oppdatere egne fagkunnskaper innen banemontørfaget  

 
 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 

 
 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Sentrale arbeidsoppgaver i betongfaget er produksjon av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner innen 
bygge- og anleggsvirksomhet. Faget omfatter forskaling, armering, utstøping av betong, montering av elementer, 
produksjon av betongelementer, og betongrehabilitering.  
 
Betongfagarbeideren kan planlegge og fremstille betongelementer ved hjelp av manuelle metoder og avansert 
industrielt utstyr. Betongfagarbeideren har kunnskap om ulike betongkvaliteter og forskalingsmetoder, og kan velge ut 
og bruke hensiktsmessige materialer og verktøy i arbeidet. Betongfagarbeideren kan kvalitetssikre og dokumentere 
produksjonen. Utøvelsen av betongfaget er basert på krav i lover, forskrifter og standarder på tekniske, 
sikkerhetsmessige og miljømessige områder. Betongfaget krever selvstendige utøvere som er kreative, nytenkende og 
miljøbevisste.  
 
Betongfagarbeideren utfører arbeidet på en sikker og rasjonell måte, som tilfredsstiller kravene til helse, miljø og 
sikkerhet. Betongfagarbeideren arbeider selvstendig og i arbeidslag under bedriftens ledelse. Betongfagarbeideren 
samarbeider med andre faggrupper.  
 

Vg3 Betongfaget 
Yrkesbetegnelse: Betongfagarbeider 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene  

Betongfagarbeideren i et samfunnsperspektiv 

Betong er i dag verdens mest brukte byggemateriale. Betongfaget er et fag i kontinuerlig utvikling. Dette 
med bakgrunn i skjerpede miljøkrav, men også med den stadige teknologiske utviklingen som skjer. 
Teknologiutviklingen gir betongfaget utfordringer i form av nye produksjons- og arbeidsmetoder. Faget 
med alle dets disipliner utøves i store og små virksomheter over hele landet. Fagutførelsen kan variere fra 
enkelt manuelt arbeid til bruk av meget avansert utstyr. Utviklingen de siste årene i betongfaget, tilsier at 
noe av betongproduksjonen foregår på andre plasser enn byggeplassen. Bruken av prefabrikkerte 
konstruksjonsdeler er i dag vanlig på enkelte byggeplasser. Dette er også noe betongfagarbeideren må 
forholde seg til.  
  
Faget utgjør en svært viktig ressurs for samfunnet. Faget har en avgjørende betydning innenfor 
infrastruktur som vei, bane, broer og vannkraft. Betong med dets tilhørende egenskaper gjør at den 
velges som byggemateriale for konstruksjoner innenfor de fleste bygg i Norge fra små eneboliger til store 
komplekse bygg som sykehus, kontor, næringsbygg og skoler. Gjennom utbygging og utvikling av 
bygningsmassen i samfunnet skaper faget store verdier. Betongfaget legger også et godt grunnlag for 
videre utdanning innenfor ingeniørfag i bygg og anlegg.  
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Arbeidsområder med tilhørende kunnskaper og ferdigheter:  
 
HMS:  
• Kunnskaper: 
− Kunnskap om gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet 
− Kunnskap om sikring av anlegg og utstyr 
− Kunnskap om påvirkning av ytre miljø 

 
• Ferdigheter:  
− Kunne utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet 
− Kunne gjennomføre risikovurdering og sikkerjobbanalyse 
− Kunne håndtere farlig avfall og kjemikalier 
 
Planlegging: 
• Kunnskap: 
− Planlegge arbeidsoppgaver ut i fra tegninger og arbeidsbeskrivelser 
− Planlegge arbeidsoppgaver ut i fra digitale prosjektverktøy og digitale tegninger 
− Planlegge arbeidet ut i fra gjeldende tekniske forskrifter, lover og standarder 
− Kunnskap om grunnleggende betongteknologi og bygningsfysikk 
− Forståelse for betongens støpelighet under utstøping samt betongens herdeprosess   
− Forståelse for hvordan krefter opptrer i en forskalingsform  
− Forståelse for armerings funksjon og oppgave i betongkonstruksjoner   
 
• Ferdigheter: 
− Utføre arbeid ut i fra tegninger og arbeidsbeskrivelser 
− Utføre arbeid ut i fra digitale prosjektverktøy og digitale tegninger 
− Utføre arbeidet ut i fra gjeldende tekniske forskrifter, lover og standarder 
− Planlegge arbeid ut i fra grunnleggende betongteknologi og bygningsfysikk 
 
Produksjon: 
• Kunnskap: 
− Ha kunnskap om forskaling og armering  
− Ha kunnskap om utstøping av betong 
− Ha kunnskap om produksjon av betongelementer  
− Ha kjennskap til betongrehabilitering  
− Ha tegning- og konstruksjonsforståelse 
− Utsetting av retninger, vinkler, høyder og lengder  
− Ha kunnskap om relevante maskiner og utstyr 
− Rigging og drift av byggeplass  

 
Ferdigheter: 

− Kunne lage forskaling 
− Kunne lage armering 
− Kunne utstøpe betong 
− Kunne montering av betongelementer 
− Kunne utføre rehabilitering av betong konstruksjoner 
− Kunne benytte og vedlikeholde relevante maskiner og utstyr 
− Kunne rigge og drifte en byggeplass 
 
Bransjelære: 
− Kjenne til fagets historikk og betydning i samfunnet 
− Kjenne til hvilke faktorer som påvirker bedriftens produktivitet, lønnsomhet og kvalitet  

Likheter og ulikheter i forhold til andre fag:  
Både dagens og fremtidens byggemetoder tilsier at betong vil være et av de prefererte byggemateriale i de fleste 
byggeprosjekt. Nye resepter og krav gjør betongen til et mer miljøvennlig valg i fremtiden. Betongfaget har likheter 
med de andre bygg- og anleggsfagene ut fra en grunnleggende, felles forståelse av konstruksjoner og samarbeid om 
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utførelsen av oppdrag. Fagutøvelsen i betongfaget krever derfor tett samarbeid med andre faggrupper i 
byggeprosessen.   
  
Byggenæringen har et stadig større fokus på bruk av digitale hjelpemidler og økende bruk av 3D- modeller, BIM, 
tegningsløse byggeplasser og robotisering gjør at dette er kompetanse som betongfagarbeideren må forholde seg til. 
De økende kravene til dokumentasjon under en byggeprosess så vel som sluttdokumentasjonen til byggherre gjør at 
betongfagarbeideren må kunne dokumentere sitt arbeid digitalt.  
 
 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Kjernen i byggdrifterens kompetanse er å sørge for, og forstå samspillet og harmonien mellom tekniske installasjoner i 
et bygg. Formålet er å unngå forringelse og å opprettholde levetid med så lave driftskostnader som mulig og at 
inneklima og komfort ivaretas på best mulig måte. Bygg som svømmehall, skoler, kontorbygg, ishaller, kjøpesenter er 
eksempler på bygg med en rekke driftsanlegg som må virke optimalt. 

Kunnskap: 
Byggdrifteren må ha tverrfaglig forståelse og kjennskap til bygg og til funksjonene til de tekniske anleggene.  
Det innebærer en grunnleggende forståelse av byggets og bygningskroppens oppbygning, kunnskap om fuktighet og 
isolasjon, hvordan ventilasjon fordeler luft og hvordan vann distribueres. 

Videre er det viktig med en forståelse for hvordan byggautomasjon grunnleggende er bygget opp slik at det kan være 
mulig å avdekke åpenbare feil i programmering eller paramentrering, samt hvordan man justerer inn temperatur og 
tider riktig. 

Den teknologiske utviklingen fører til at bygg har et stort behov for god drift. Alle tekniske løsninger og materialers 
oppbygginger skal virke samtidig og på den måten det er beskrevet. Byggdrifterens kunnskap skal ivareta dette. 

Ferdigheter: 
Byggdrifteren  vil være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og 
sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygget, miljø, inneklima og energioptimalisering. Faget setter store krav 
til selvstendighet og nysgjerrighet for fagets utvikling, spesielt med henblikk på ny teknologi.  

Tradisjonelt har vaktmesteren hatt ansvaret for drift og vedlikehold av bygninger og tilliggende uteområder. 
Byggdrifterfaget skal ha en avgrensing til utvendige tekniske anlegg som naturlig hører til bygningen. 

Vg3 Byggdrifterfaget 
Yrkesbetegnelse: Byggdrifter 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Byggdrifter i et samfunnsperspektiv 

Samfunnet investerer store verdier i bygg.  Arkitektur, konstruksjon og vedlikehold av bygg har alltid 
vært viktig for alle samfunn. Allerede i antikken ble drift og vedlikehold av bygninger og anlegg ansett 
for viktig. Byggdrifterens tekniske prinsippforståelse er svært viktig i dagens mer og mer kompliserte 
bygg, der ulike system og installasjoner er avhengige av hverandre for å fungere.  I dagens samfunn er 
bygningene så sammensatte og med så mange integrerte systemer, at det kreves fagfolk med bred 
kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet. 
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Byggdrifteren er en nøkkelperson for byggets eiere og brukere. Dag-til-dag funksjoner skal sjekkes og dokumenteres. 
Tidlig oppdagelse av feil eller sammenbrudd er viktig og ivaretar Livsløpskostnader (LCC) og levetid. Grunnleggende 
kjennskap til internkontroll, oppbygging og framskaffelse av gode FDV rutiner er helt nødvendig. Byggdrifteren må 
kunne identifisere feil, løse feil eller rekvirere riktig fagkompetanse for reparasjon/endring. 

Kunne lese byggetegninger og topologiskisser er en viktig kjerneoppgave for Byggdrifteren. 

Byggdrifterfaget er utviklet på grunn av nye krav til drift av bygninger og andre fag sine mangelfulle kunnskaper om 
drift. Som ett eksempel; En Byggdrifter skal kunne drifte (holde i god stand) kjøleanlegg, luftanlegg og fuktanlegg i en 
ishall. For å få til skøyteis med mulighet for verdensrekord, må anleggene virke som forutsatt slik at en som kan lage is 
har gode nok verktøy og systemer til nettopp det.  

Opplæringen skal blant annet bidra til å dekke behovet for 

• å oppnå trygge bygg for næring, oppvekst, omsorg og boliger som ivaretar folkehelsen 
• å ha kjennskap og nyskjerighet til å følge med på utviklingen innenfor byggautomasjon. Bli kjent med begrepet 

«Industri 4» 
• å tilfredsstille byggeieres behov for dokumentasjon som følge av krav i lover og forskrifter 
• å oppnå optimal energibruk og miljøvennlig drift og bidra til et bærekraftig og ressursbesparende samfunn 
• å bevare byggverkenes verdi i livssyklusen gjennom korrekt drift og vedlikehold 

Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og fremme egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som 
utføres i bygget.  Når Byggdrifteren utfører arbeid på tekniske anlegg kan det føre til elektriske kortslutninger og 
strømgjennomgang, avkutting og klemfare, lekkasje av gasser og kjemikalier og fallulykker i forbindelse med 
høydearbeid. Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og forståelse for kundeservice og 
kommunikasjon med samarbeidspartnere i andre fag. Arbeidet byggdrifteren gjør, skal utføres i samsvar med gjeldende 
regelverk for helse, miljø og sikkerhet og i samsvar med relevante lover, forskrifter og standarder. 

Avgrensing til andre fag: 
Det er ikke meningen at en byggdrifter skal være en byggautomatiker, det et grensesnitt mot en annen faggruppe. 
Park, plen, blomster, trær (anleggsgartnerfaget) er det andre fagområder som har ansvar for.  
Byggdrifteren har også i varierende grad grensesnitt mot en del andre tekniske fag som kan jobbe i bygningen som 
elektriker, rørlegger, tømrer osv. 

 

Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 

 
 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Sentrale arbeidsområder i byggmontasjefaget er montasje av store, bærende elementer i tre, stål og betong. Med 
elementer menes konstruksjonsdeler som er prefabrikkert, og som utgjør bære- og avstivningssystemet i bygg og 
anlegg (råbygget, som regel i bolig, kontor- og næringsbygg, brokonstruksjoner o.l)   
 
Sentral kunnskap i faget er statikk, avstivning av bygget i permanent og midlertidig fase, kraftoverføring i forbindelser 
og materialkunnskap. Byggmontøren skal kunne utføre knutepunkter mellom elementer ved hjelp av bolting, liming, 
skruing, dybler, sveis og gysing.   
 
Noen av arbeidsoppgavene som er særegen for byggmontører, til forskjell fra øvrige fag i byggenæringen:   

• Logistikk, håndtering og lagring av store, bærende konstruksjonselementer  
• Utførelse av forbindelser mellom konstruksjonselementer  
• Ivareta særskilte HMS forhold ved byggmontasjearbeider  

 
Faget skal gi nødvendige ferdigheter og kunnskaper for montasje av store konstruktive elementer og forbindelser. Faget 
skal gi nødvendig konstruksjonsforståelse om bærende elementer av tre, stål og betong i det statiske systemet, samt 
materialkunnskap for hvert av de tre materialgruppene. Faget skal gi forståelse for faremomenter ved arbeid i høyden 
og andre risikoforhold i forbindelse med montasjeoppdrag, samt metoder for å redusere risiko. Faget skal også gi 
kompetanse om krefter som overføres i forbindelsene, i dette ligger også grunnleggende kompetanse om hvordan 
krefter føres gjennom knutepunkter og hvordan krefter distribueres i bæresystemet (typisk fagverk, skive etc.).    
 
Byggmontøren skal kunne bidra i planlegging av logistikken på byggeplass og montasjefront for å skape en trygg og 
effektiv montasjeplass. Byggmontøren skal kunne bruke digitale verktøy i planleggingen av montasjeoppdrag, ved 
oppfølging og dokumentasjon av montasjen og ved kommunikasjon med eksterne aktører i byggeprosjektet. 
Byggmontøren skal kunne anvende gjeldende standarder for å planlegge og dokumentere arbeidet. Byggmontøren skal 
kunne anvende riktig tilkomstteknikk og sikringsutstyr under montasje, samt kunne beskrive og håndtere 
risikomoment.   
 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager 

Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 

Vg3 Byggmontasjefaget (søkes opprettet) 
Yrkesbetegnelse: Byggmontør 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 2018 
Fageiere: KS, Fagforbundet. Andre interessenter er Feiermesternes landsforening,  
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap v/Norges brannskole 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Feieren gjennomfører og dokumenterer brannforebyggende tilsyn og kontroll/feiing av fyringsanlegg i henhold til 
gjeldende lov- og forskrift. Feieren planlegger, gjennomfører og dokumenterer brannforebyggende veilednings- og 
informasjonsarbeid. Feieren sikrer seg selv og omgivelsene for farer og planlegger, utfører og dokumenterer eget arbeid 
i henhold til gjeldende lov- og forskrift for helse, miljø og sikkerhet. Feieren evaluerer eget og andres arbeid for læring og 
kunnskapsutvikling. 
 
Feieren har kunnskap om: 

• bruk og vedlikehold av fyringsanlegg  
• de miljømessige konsekvensene feil fyring medfører  
• inneklima, boligventilasjon og fyringsanlegg (SIV)  
• årsak til og konsekvens av brann  
• personsikkerhet vedrørende brann  
• brannforebyggende og brannbegrensende tiltak 
• regelverket som omfatter oppgaven  

Vg3 Feierfaget 
Yrkesbetegnelse: Feier 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Feieren i et samfunnsperspektiv 

De fleste feiere er ansatt i brann- og redningstjenesten hvor de er tilknyttet brannforebyggende avdeling – her er 
det flere karrieremuligheter. Som feier kan man også arbeide med rådgivning og undervisning i både private og 
offentlige virksomheter.  

Brannforebyggende arbeid er et nasjonalt satsingsområde hvor feieren er en viktig ressurs. Både gjennom tilsyn, 
kontroll og feiing av fyringsanlegg i boliger, og gjennom veilednings- og informasjonsarbeid i møte med publikum 
bidrar feieren til å forhindre at brann oppstår. Dette gjenspeiles i brannstatistikken – det brenner sjeldnere og færre 
dør i brann.  

Feierfaget er et tradisjonsrikt fag som har utviklet og tilpasset seg tidens krav. Utfasing av oljefyrer, krav om 
rentbrennende vedovner, innføring av ny oppvarmingsteknologi som luft-til-luft varmepumper og en overgang fra 
intervallbasert til behovsprøvd feiing har redusert behovet for den tradisjonelle feiingen. Den moderne feierens 
rolle som brannforebygger har derfor hatt en utvikling hvor feierens arbeidsoppgaver knyttet til tilsyn og 
veilednings- og informasjonsarbeid stadig har blitt mer sentrale.  Dette er en utvikling som er forventet å fortsette 
i framtiden. 
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Feieren har ferdigheter til: 
• å veilede og formidle kunnskap  
• å gjennomføre prosjektarbeid, kampanjer og fagdager  
• å kartlegge, analysere og håndtere risiko  
• saksbehandling med anvendelse, fortolkning og håndheving av gjeldende lov- og forskrift  
• tverrfaglig forståelse  
• samarbeid  
• problemløsning  
• kommunikasjon 
• å identifisere av farer tilknyttet oppgaven  
• å iverksette, dokumentere og revidere tiltak for å redusere fare  
• å utarbeide rapporter og statistikk  
• å hente ut relevant informasjon fra rapporter og statistikk  

 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Fjell- og bergverksarbeideren har kompetanse til å foreta boring, sprenging og arbeid i berggrunnen ved bygging av 
veier, tunneler, bygningsanlegg og mineraluttak i berggrunn.  
 
Fagarbeideren kan planlegge og utføre manuelt og maskinelt fjellarbeid. Kompetansen omfatter fjellrensking og 
fjellsikring. Montering av ventilasjonsanlegg i fjellanlegg inngår også. Bruk av bore- og sprengningsplaner, kart, 
tegninger, beskrivelser, måleutstyr og digitalt verktøy er en del av fjell- og bergverksfaget. Fagarbeideren har kunnskap 
om regelverk for arbeidsvarsling. Fagarbeideren har kunnskap om egenskaper ved ulike typer mineraler og bergarter og 
kan velge ut, bruke og vedlikeholde maskiner og utstyr i arbeidet. Fagarbeideren kan kvalitetssikre og dokumentere 
fjell- og bergverksarbeidet. Fagarbeideren kan gjennomføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø 
og sikkerhet.  
 
Arbeidsområder med tilhørende kunnskaper og ferdigheter:  
 
Helse, miljø, sikkerhet  

• Kunnskap om gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet 
• gjennomføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, Innen følgende 

områder: 
o Sikker bruk av sprengstoff 
o Sikring av berg 
o Arbeid i høyden 
o Bruk av maskiner og utstyr 

 

Vg3 Fjell- og bergverksfaget 
Yrkesbetegnelse: Fjell- og bergverksarbeider  

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Fjell- og bergverksarbeideren i et samfunnsperspektiv 

Faget utøves i store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet som utfører ulike oppgaver. 
Fagutførelsen kan variere fra manuelt arbeid til bruk av meget avanserte maskiner.  
Hensynet til natur, miljø og ressurser er viktig i faget. Faget fører til store inngrep i naturen og skal bidra 
til en bevisst holdning til miljø- og ressursspørsmål. Faget utgjør en svært viktig basis for andre 
virksomheter, både for industriell videreforedling, annen bygge- og anleggsvirksomhet, og for 
transportsektoren. Gjennom sin plass i utbygging av infrastruktur og utnyttelse av naturressurser 
forvalter faget store verdier.  
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Boring, sprengning og sikring 

Kunnskap  
• Planlegge arbeidsoppgaver ut fra digitale prosjektverktøy og digitale tegninger 
• Kjenne til gjeldende forskrifter og bransjestandarder  
• Kjenne til hvilke faktorer som påvirker bedriftens produktivitet, lønnsomhet og kvalitet 
• kunne utføre risikovurdering. 
• kunnskap om egenskaper ved ulike typer mineraler og bergarter.  
• Kunnskap om bruk og produksjon av pukk og grus. 
• Kunnskap om regelverk for arbeidsvarsling 
• håndtering av kjemikalier og avfall 

Ferdigheter:  
• Utføre tildelte arbeidsoppgaver ut fra digitale prosjektverktøy og digitale tegninger 
• Utføre relevante stikking, oppmåling arbeider i forhold til faget. 
• Utføre boring iht planer og tegninger.  
• Utføre ladearbeid. 
• Lage salveplan og dokumentere bergsprengningsarbeid. 
• Kunne montere fjellsikring utstyr som f eks bolter, band og nett. 
• Kunne montere innredninger på fjell som f. eks tunnelinnredning, pumpeledninger, stiger skilt.  
• Utføre relevant arbeid ved mineralutak samt annet anleggs- og grunnarbeid  
• Utføre overvannshåndtering  
• Utføre arbeidet med rigging og drift av anlegg 
• Utføre kvalitetssikring og dokumentasjon 
• bruke digitale dokumentasjons- og styringssystemer 
• Utføre arbeidsvarsling? 

 
Maskiner og utstyr 

• Bruke og vedlikehold av maskiner og utstyr 

Kunnskap: 
• Kunnskap om bruk og egenskaper på borerigger og masseforflytningsmaskiner.  
• Kunnskap om riktig vedlikehold for å ivareta funksjonalitet og levetid på maskiner og utstyr 

Ferdigheter: 
• Kunne velge riktig maskiner og utstyr i forhold til arbeidsoppgave 
• Kunne utføre daglig og ukentlig vedlikehold. 
• Kunne benytte borerigg og masseforflyttingsmaskin i praktisk arbeide. 

 

Omfang av fag- eller svenneprøven 

3 dager. 

 
 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Glassfagarbeideren vil etter endt utdanning ha kompetanse innen tradisjonelt håndverk, moderne industriell 
produksjon, bearbeiding, monteringssystemer og montasje av glass, dører, vinduer, fasader, skråstilte konstruksjoner 
og utvendig solskjerming.  
 
Fagarbeideren i glassfaget vil ha kunnskap om egenskaper, funksjoner og bruksområder for glass og materialer til bil og 
transportmidler, i byggverk og innramming. Glassfagarbeideren kan gi kunden råd, velge, planlegge, produsere, 
reparere og montere glass innenfor disse bruksområdene. Dokumentasjon av produkter og utførelse, samt oppfyllelse 
av lover, forskrifter og krav inngår i kompetansen.  
 
Montering av og service på låser og beslag, samt kunnskap om elektronisk og digital styring av disse, inngår også i 
glassfaget. Bruk av glass i energiproduksjon med solceller og solfangere, samt kommunikasjon med glass som bærende 
element vil få en fremtredende plass i glassfaget. Disse bruksområdene for glass må vies plass i utdanningen, 
fortrinnsvis som eget fordypningsområde.  
 
Glassfagarbeideren skal planlegge, dokumentere planleggingen, gjennomføre, dokumentere gjennomføringen, vurdere 
og dokumentere vurderingen av: 

• kartlegging/avdekking, veiledning og informasjon om aktuelle løsninger i glassfaget basert på kundenes ønsker 
og behov 

• tradisjonelt håndverksmessig og industriell  
− produksjon 
− bearbeiding (skjæring, behandling, sliping, polering, herding, laminering), CNC 
− montering 
− sammenføying, innfesting, liming og fuging 
− service på og vedlikehold av glass, glasskonstruksjoner (f. eks dører, vinduer, fasader og skråstilte 

konstruksjoner) plast, aluminium og andre metaller og bygningsmaterialer til bygg (interiør/eksteriør), 
transportmidler og innramming (f. eks fotografier, kunst og andre objekter). 

Vg3 Glassfaget  
Yrkesbetegnelse: Glassfagarbeider 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Glassfagarbeideren i et samfunnsperspektiv 

Glassfaget har sin forankring i en håndverkstradisjon. Industrialisering, produkt-, produksjons- og 
prosessutvikling gjennom de siste tiårene har medført at faget nå spenner over et bredt spekter av 
produkter og tjenester.  
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Å kunne bruke og forstå tegninger, beskrivelser, kalkulasjons- og dimensjoneringsprogrammer, samt digitale verktøy for 
planlegging, kontroll, produksjon og utførelse, vil være en del av fagarbeiderens hverdag. Kommunikasjon med kunder, 
oppdragsgivere og premissgivere vil skje via medier og plattformer som er under stadig utvikling. Relevante 
sertifiseringer, som for eksempel valg av riktige produkter til trygghet og sikkerhet, bruk av lift og høydeutstyr, samt 
utførelse av varme arbeider, bør inngå i utdannelsen. 
 
Faget vil preges av digitalisering, nye teknologier for produksjon og produktutvikling, endrede tjenesteformer, utvidede 
bruksområder, økte krav og forventninger fra brukere sammen med lover og regler som til enhver tid skal speile 
tekniske nivåer og sikre bærekraftige, miljø- og klimavennlige, økonomiske, trygge og fremtidsrettede løsninger. 
Diagnose, feilsøking og kalibrering vil prege deler av faget.  
 
HMS har, og vil få en enda mer fremtredende plass i faget. I dette inngår bruk av verne- og sikkerhetsutstyr, sikker bruk 
av maskiner og utstyr, samt rett håndtering av kapp og avfall med tanke på at dette er en ressurs for gjenbruk og 
gjenvinning. God forståelse for håndtering og behandling av avfall, som også innebefatter farlig avfall, vil være en del av 
fagarbeiderens hverdag. 
 
Faget utføres med kunnskaper og ferdigheter som følger: 
 
Kunnskap 

• fagets historie og plass i samfunnet og etiske retningslinjer for faget 
• muntlig og skriftlig kommunikasjon med kunder og andre samarbeidspartnere 
• digitale kommunikasjonsverktøy ovenfor kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere 
• digitale verktøy generelt 
• dimensjonering av glassløsninger (bruk av tabeller)  
• utregning og beregning av energisparing 
• beregning av høyder og vinkler 
• aktuelle lover herunder HMS, forskrifter, veiledning, standarder og regelverk 
• preaksepterte løsninger (bransjeveiledninger)  

Ferdigheter 
• måltaking 
• skisser og tegninger 
• håndtering av avfall 
• bruk og vedlikehold av produksjonsverktøy og maskiner 
• maskiner, redskaper og utstyr 
• helse-, miljø- og sikkerhet 
• bedriftens kvalitetssikringssystem 
• risikoanalyse (SJA) 
• bruk av verne- og sikkerhetsutstyr 
• kvalitetssikring 
• dokumentasjon av gjennomført kurs i varmearbeider 
• stillas, trapper og stiger 
• produkter 
• produksjonsutstyr 
• sammensetning av bly- og messinginnfatning 
• egenskapene til materialer som glass, plast, metaller, lim og fugemasser og for deres funksjons- og 

bruksområder og kompatibilitetsegenskap 

Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 

Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, 2018 

Fageiere: Korrosjons- Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening, KIS 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Den faglærte operatøren i Industrimalerfaget skal ha en tverrfaglig kompetanse innen ulike typer materialer benyttet 
for korrosjonsbeskyttelse, riktig valg av utstyr og påføringsteknikker innen industri, terminalanlegg, kraftverk, skipsverft 
og offshore installasjoner. Industrimaleren skal kunne planlegge og utføre arbeid der helse, miljø og sikkerhet blir 
ivaretatt. En industrimaler skal kunne benytte digitale verktøy i forbindelse med planlegging, dokumentasjon, 
gjennomføring og kommunikasjon. Den faglærte operatøren i Industrimalerfaget skal ha kunnskaper og ferdigheter om; 

• kunne vurdere behov for- og utføre forbehandling på ulike underlag.
• kunne velge riktig utstyr for å oppnå spesifiserte krav for rustgrader, renhetsgrader og ruhetsgrader
• kunne bruke ulike typer påføringsutstyr, for ulike typer maling og belegg.

Vg3 Industrimalerfaget 
Yrkesbetegnelse: Industrimaler 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Industrimaleren i et samfunnsperspektiv 

Industrimalerfaget representer store verdier i samfunnet. Faget utøves i små og store bedrifter over 
hele landet. Industrimalerfaget har stor betydning for funksjon og levetiden til installasjoner innen 
industri, bygg- og anlegg, terminalanlegg, kraftverk, skipsverft og offshore. Særlig oppsving fikk faget 
på 1970-tallet i forbindelse med oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Faget omfatter forbehandling og 
oppbygging av korrosjonshindrende og brannsbeskyttende belegg på stålkonstruksjoner og metaller. 

Faget skal ivareta samfunnsmessige, økonomiske og estetiske verdier og bidra til å dekke behov for 
kompetanse innen overflatebehandling. Fagarbeideren utfører arbeid som innebærer vurdering og 
bruk av ulike kjemikalier, og har et spesielt ansvar for å bidra til et godt miljø. Det er viktig at 
fagarbeideren har forståelse for viktigheten av korrosjonsbeskyttelse, vern av verdier og kjennskap til 
hvilken effekt og konsekvenser disse oppgavene har for samfunnet og miljøet.  

Faget inneholder en rekke materialer, prosesser og metoder som er i en rask endring og kontinuerlig 
utvikling. Digitalisering og robotisering er nye prosesser som industrimaleren må forholde seg til. 
Derfor må industrimaleren videreutvikle sine fagkunnskaper og ferdigheter i et livslangt perspektiv. 
Samtidig er det viktig å ha et godt tverrfaglig samarbeid, i den daglige utførelsen og i utviklingen av ny 
teknologi.
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• kunne planlegge og utføre arbeidet for å unngå skader på mennesker, materiell og miljø, i henhold til 
gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet 

• kunne vurdere bruk av termisk sprøyting og duplex systemer 
• kunne utføre egenkontroll og dokumentasjon av utført arbeid ved bruk av digitale hjelpemiddel 
• kunne lese og forstå ISO tegninger 
• kunne bruke relevante standarder, spesifikasjoner og prosedyrer 
• kunne utføre tildekking og maskering i forbindelse med forbehandling og påføring 
• ha kunnskap om endring av det klimatiske miljø ved hjelp av, avfukting, ventilasjon og bruk av habitat 
• kunne gjenkjenne malingsfeil, forstå årsaker, kunne forebygging og utbedre 
• kunne utføre beregninger ved hjelp av analogt og digitalt utstyr 
• kunne dimensjonere anlegg og utstyr, samt vedlikeholde og utføre reparasjoner på forbehandlings- og 

påføringsutstyr 
• kunne arealberegning og materialforbruk 
• bruk av arbeidsplattformer og stillas 
• kunne gjennomføre kalibrering av utstyr 
• kunne vurdere om underlaget tilfredsstiller gjeldende krav, før påføring av maling og annet belegg 
• vite hvordan ulike kjemikalier og belegg opptrer i forhold til hverandre og kjenne de ulike prosessene for 

tørking/herding 
• ha grunnleggende ferdigheter i bruk av robotteknologi innen overflatebehandling 
• kunne forstå farene for brann og eksplosjon ved bruk mekanisk verktøy og løsemiddel holdige produkter 
• bruke digitale dokumentasjons- og styringssystemer 
• kjenne til krav til sertifisering av utstyr, pusteluft og slanger 
• bruke og vedlikeholde personlig verneutstyr og utføre førstehjelp 
• ha kunnskap om ulike fargesystemer  
• ha kunnskap om entring av tanker og trange rom 
• ha kunnskap om produkters egenskaper og funksjonsmåter. 
• ha grunnleggende ferdigheter i bruk av robotteknologi innen overflatebehandling 
• kjenne til ulike former for Passiv Brann Beskyttelse 
• kjenne til forskrifter om håndtering av kjemikalier og substitusjonsplikten  
• kunne utføre arbeidet på en sikker og økonomisk måte, der en har fokus på verdiskapning, prosesser og 

bedriftens etiske retnings linjer 
• kunne gjenkjenne ulike korrosjonsformer og forstå årsaker, kunne forebygging og utbedre disse 
• kjenne til betongkorrosjon og rehabilitering 

 
 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 

 
 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Fagarbeideren skal i hovedsak kunne utføre isoleringsarbeid og produksjon og montering av overflatebeskyttelse. 
Fagarbeideren skal: 
 

• Planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med isolering og overflatebeskyttelse  
• Ha forståelse for hvorfor materialvalget er tatt og hensikt med oppbygging og funksjon av ferdig produkt 
• Ha kunnskap om isolasjonsmateriell og overflatebeskyttelse som er i markedet 
• Gjøre rede for egenskapene til materialer som brukes i dagens produksjon 
• Kjenne til gjeldende regelverk for faget (eks. NORSOK, prosjekt- og spesifikke for selskap) 
• Velge ut og montere isolasjons- og brannsikringsprodukter mot varme, kulde, brann og lyd  
• Velge branntettingsmetode og utføre ulike typer passiv brannbeskyttelse innen bygg, industri, på skip og 

offshore  
• Montere ulike typer isolasjon og overflatebeskyttelse på rør, ventiler, beholdere og tankanlegg  
• Bruke ulike typer tynnplatemetaller. Kunne tegne, utfolde, lage og montere overflatebeskyttelse til rør, 

ventiler, beholdere og tankanlegg  
• Kjenne til og ha jobbet med ikke-metalliske overflatebeskyttelsesmaterialer som er i markedet  
• Lage og montere isolasjonsputer  
• Dokumentere gjennomført kurs i varme arbeider  
• Velge ut og bruke riktig type verktøy og utstyr  
• Kjenne til teknologisk utvikling av maskiner og programvare for prefabrikasjon 
• Foreta målinger og utarbeide skisser for prefabrikkering i samsvar med tegninger, skjemaer og standarder  
• Ha forståelse for miljø og økonomi ved valg av materialer  

Vg3 Isolatørfaget 
Yrkesbetegnelse: Isolatør 
 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Isolatøren i et samfunnsperspektiv 

Isolatørfaget omfatter hovedsakelig isolering av rør, tanker, ståldekk og stålvegger mot varme, kulde, 
lyd og brann. Faget skal bidra til å oppfylle de strenge kvalitetskravene som stilles til isolasjon i 
bygninger, på skip og innen kjemisk, olje- og gassbasert industri. Manglende isolering kan få alvorlige 
økonomiske konsekvenser og skade miljøet. Ved effektiv ressursutnyttelse, som tar hensyn til natur 
og miljø, kan derfor isolatørfaget medvirke til å sikre betydelige samfunnsmessige verdier og bidra til 
bærekraftig utvikling. 
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• utføre arbeid i henhold til gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet  
• Ha god kunnskap om HMS og vernearbeid med spesielt fokus på faremomenter innen faget.  
• Kunne utføre enkel HVAC montering og forstå prinsipper og oppbygging av HVAC anlegg  
• Kunne pinning/studbolting. Oppmåling, merking, sliping og touch up etter pinning/bolting av struktur  
• Kunne termisk og brannisolering av struktur 
• Kunne underkonstruksjon og plating av struktur, skott/dekk 
• Ha inngående kunnskap på tegningslesing av; Isotegning, P&iD, GA og byggtegninger  
• Ha kunnskap om de forskjellige brann- og eksplosjonskrav, testing og beskyttelse på olje og gassinstallasjoner.  
• Ha kunnskap om støyreduserende tiltak.  

 
 
Målet for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

• gjøre rede for fagets opprinnelse og plass i samfunnet  
• lese og bruke tegninger, beskrivelser og monteringsanvisninger  
• utarbeide skisser etter målestokk  
• følge bedriftens kvalitetssikringssystem  
• veilede kunder om materialer som ivaretar hensyn til miljø og økonomi  
• beregne materialforbruk knyttet til ulike arbeidsoppgaver  
• Kjennskap til nye materialer som er kommet inn i faget  

 
 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 

 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, 2018 

Fageiere: Norsk Trevare, NTNU Wood, Fellesforbundet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Fagarbeideren innen Limtreproduksjonsfaget arbeider med å produsere konstruksjoner og komponenter i limtre som 
kan inngå i bygninger, broer, trapper, høyspentmaster, møbler, vinduer eller andre produkter. Arbeidet består av 
planlegging, produksjon, kontroll og dokumentasjon fra råmateriale, gjennom produksjonsprosessen og til det ferdige 
limtreproduktet. Arbeidet skal utføres med fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Ved de fleste bedriftene vil 
fagarbeideren samarbeide med andre fag for å bidra med sin kunnskap, kompetanse og ferdigheter til å produsere 
sammensatte bygningsdeler eller andre produkter. Det er viktig med gode arbeidsvaner, fokus på samarbeid og 
kommunikasjon, både i bedriften og med kunder.  

Limtreproduksjonsfaget handler i det daglige om ulike prosesser fra mottak og kontroll av råmaterialer til skjøting og 
høvling av lameller og påføring av lim, pressing og herding. Det omfatter også vurdering av råstoffkvalitet, 
fingerskjøting, bearbeiding av limingsflate og sammenliming av lameller. Limtyper, limingsmetoder og andre faktorer 
som påvirker limingskvaliteten inngår i limtrearbeiderens kompetanseområde. Ved hjelp av spesifikasjoner, tegninger, 
beskrivelser eller digitalt grunnlag skal limtrearbeideren bruke maskiner og utstyr i produksjon og systematisk arbeid 
med registrering og utførelse av kontrollprøver.  

Vg3 Limtreproduksjonsfaget 
Yrkesbetegnelse: Limtrearbeider 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Limtrearbeideren i et samfunnsperspektiv 

Limtreproduksjonsfaget er en av yrkene i en tverrfaglig norsk treindustri, der limtrearbeideren deltar med 
god kompetanse på råvarer, produksjonsprosess og produktkvalitet på et miljøvennlig og framtidsrettet 
produkt. Limtre blir i hovedsak brukt i bygninger og byggverk, der den er egnet til mange oppgaver på 
grunn av sine gode tekniske, mekaniske og miljømessige egenskaper.   

Økt bruk av tre i bygninger blir av flere sett på som en del av løsningen i arbeidet mot økte klimagassutslipp 
i verden. Gjennom å erstatte mer energikrevende materialer og ved å lagre karbon under bygningens 
levetid vil limtre kunne bidra til mer miljøvennlige bygninger. Samtidig er limtre en del av et omfattende 
spekter av produkter som produseres av skog, der samspill mellom biologiske prosesser, bedrifter, 
produksjon og samfunnet rundt bidrar til et viktig verdikjede i Norge og Norden.  

Limtreproduksjonsfaget deltar i og blir påvirket av verdens teknologiutvikling. Digitale verktøy, 
automatisering, robotisering og samspillet mellom disse verktøyene og arbeidstakerne i produksjonen 
krever at limtrearbeideren også behersker både dagens løsninger, men også evner å utvikle sitt fag 
gjennom hele livet.  
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Krav til kunnskaper og ferdigheter   
Generell kompetanse Vg1 bygg og anleggsteknikk: 
• planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid (F)
• Være kjent med fare og risikofaktorer i eget arbeid og utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for helse,

miljø og sikkerhet, herunder systematisk rapportering av farlige forhold, nestenulykker og skader. (K)
• utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper (F)
• Være kjent med gjeldende lover og forskrifter i bygg og anleggsnæringen. (K)
• Kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk og være kjent med prinsipper for reduksjon av avfall,

gjenbruk og ombruk. (K)
• Være kjent med håndtering og lagring av bygningselementer før og under montering. (K)
• gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet (K)
• Være kjent med grunnleggende kundebehandling. (K)
• drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen (K)
• Gjøre rede for klima og miljøaspekter ved byggeindustrien. (K)
• Gjøre rede for bransjens bruk av teknologi og samspillet mellom ulike teknologiske og digitale løsninger,

arbeidstakere og produksjon. (K)
• Kjenne til sentrale prinsipper i læring og metoder for egenlæring. (K)
• Være kjent med klima og miljøaspekter ved eget fag og bransjen som helhet. (K)
• Være kjent med grunnleggende prinsipper for prosjektbasert arbeid. (K)

Overlapp også med trevare og bygginnredningsfaget og limtreproduksjonsfaget i felles Vg2: 
• Kunne utføre og dokumentere arbeid ut fra spesifikasjoner, beskrivelser, tegninger eller digitalt grunnlag. (F)
• Utføre mottakskontroll, håndtere og lagre råmaterialer ut fra krav, kvalitet, miljø og økonomi. (F)
• Lagre, emballere, håndtere og klargjøre ferdige produkter for transport. (F)
• Være kjent med forsvarlig håndtering og lagring av kjemikalier. (K)
• Vurdere kvaliteten i ulike råmaterialer og velge materiale til ulike produkter og produksjonsprosesser. (K)
• velge, stille inn og bruke verktøy, maskiner og tilhørende sikkerhetsutstyr (F)
• vurdere behov og utføre enkelt vedlikehold og daglig ettersyn av verktøy, maskiner og utstyr (F)
• Bruke digitale verktøy i kommunikasjon, programmering, produksjon og dokumentasjon. (F)
• Kjenne til egenskapene og beskrive bruksområdene til ulike treprodukter. (K)
• Måle fuktighet i relevante trematerialer, kjenne til feilkilder og redegjøre for betydningen av fuktinnhold i

materialet med tanke på ulike sluttprodukter. (F)
• Gjøre rede for egenskaper og bruk av det eller de typer råstoff som inngår i produksjonen, og redegjøre for

råstoffets/råstoffenes livssyklus og eventuell gjenbruk. (K)
• Gjøre rede for trevirkets fysiske og mekaniske egenskaper og anvendelsesområder (K)
• utføre og dokumentere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystem (F)

Spesielt for Vg3: 
• Teste og foreta en faglig vurdering av prøvestykker og fingerskjøt. (F)
• betjene maskiner for bearbeiding av overflaten på limtreprodukter (F)
• betjene fingerskjøteanlegg og kontrollere fingergeometri og liming (F)
• høvle og bearbeide limingsflater etter gjeldende produktkrav (F)
• betjene limpresse og gjøre rede for krav til presstrykk og presstid for ulike produkter (F)
• stille inn limeanlegget med riktig påføringsmengde og blandeforhold for ulike limtyper (F)
• Utføre utbedring av limtreoverflater etter produksjon til beskrevet kvalitet og bruk av bøting eller smeltelim. (F)
• Kjenne til egenskapene og produsere bedriftens produkter (K)

Det presiseres at selv om et læringsmål påbegynnes i VG1, så vil den i mange tilfeller fortsette i VG2 og VG3 

Omfang av fag- eller svenneprøven 

3 dager. 

Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst)
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, 2018 

Fageiere: Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund 
 og Fellesforbundet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Sentrale arbeidsoppgaver i malerfaget handler om vurdering, beskyttelse, vedlikehold og fargesetting av ulike typer 
overflater. Faget skal bidra til å sikre bygg og installasjoner mot vær og vind og medvirke til et godt inneklima. Det 
omfatter forbehandling og påføring av ulike gulv-, tapet-, og malingssystemer og bruk av ulike påføringsteknikker. 
Maleren skal ha god kjennskap til ulike typer materialer og valg av verktøy, maskiner og utstyr til forbehandling og 
påføring. Maleren skal kunne planlegge og utføre tildelte arbeidsoppgaver ut fra digitale prosjektverktøy og digitale 
tegninger, herunder BIM, samt bruke digitale dokumentasjons- og styringssystemer.  

En ferdig utdannet maler skal selvstendig være i stand til å: 

Kunnskap 
• Vurdere og redegjøre for om overflaten tilfredsstiller gjeldende krav før påføring. Her inngår overflatens

egenskaper, tilstand, beliggenhet og klima, samt krav til ferdig flate 
• Redegjøre for valg og bruk av materialer og behandling i forhold til overflatens beliggenhet, klimatiske forhold,

fagets historie og teknologisk utvikling i faget 
• Forklare grunnleggende fargelære og kjenne til ulike fargesystemer
• Forklare oppbygging av bransjens standard fargesystem, NCS (Natural Color System) og redegjøre for bruk av

fargekoder
• Kunne finne og sette sammen ulike farger ut fra NCS-systemet.

Vg3 Malerfaget 
Yrkesbetegnelse: Maler 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Maleren i et samfunnsperspektiv 

Malerfaget utøves i små og store bedrifter over hele landet. Faget bidrar til utvikling av samfunnet 
gjennom å verne overflater og dets underlag i hele byggets/ anleggets levetid. Malerfaget er et 
tradisjonsrikt fag som i også bidrar til samfunnets utvikling gjennom estetikk, bygningsvern og dekor på så 
vel nybygg som eksisterende bygningsmasse, herunder historiske bygg. Dette krever gode kunnskaper og 
ferdigheter i faget. I de største byene, er bedriftene gjerne mer spesialiserte innen ett fagområde, f.eks. 
restaurering- og dekorasjonsarbeider og gulvarbeider. 

Fagarbeideren utfører arbeid som innebærer vurdering og bruk av ulike kjemikalier, og har et spesielt 
ansvar for å bidra til et godt indre og ytre miljø. En ferdig utdannet maler må ha forståelse for effekt og 
konsekvenser for samfunnet og miljøet. Faget inneholder en rekke materialer, prosesser og metoder som 
er i rask endring og kontinuerlig utvikling. Derfor må maleren videreutvikle sine fagkunnskaper og 
ferdigheter i et livslangt perspektiv.  
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• Kjenne til hvordan de ulike stoffene opptrer i forhold til hverandre og kjenne prosessen knyttet til 
tørking/herding av de ulike produktene og malingssystemene man bruker  

• Kjenne til gjeldende forskrifter og bransjestandarder   
• Kjenne til hvilke faktorer som påvirker bedriftens produktivitet, lønnsomhet og kvalitet  
• Beherske enkel oppmåling av overflater og beregne volum  
• Kartlegge helse, -miljø og sikkerhetsaspekter, samt håndtering av kjemikalier og avfall i utøvelsen av faget 
• Kjenne til hvordan kjemikalier påvirker miljøet og til substitusjonsplikten  

 
Ferdigheter 

• Beskytte, vedlikeholde og fargesette nye ubehandlede og tidligere behandlede overflater i tre, metall, betong, 
mur/puss, gips og andre overflater  

• Påføre beskrevet sparkel-, beis-, olje-, lakk-, og malingssystem  
• Bruke ulikt påføringsutstyr og ulike påføringsteknikker  
• Velge, bruke og vedlikeholde verktøy, maskiner og utstyr   
• Bruke grunnleggende robotteknologi innen overflatebehandling  
• Kunne sette opp duk, glassfiber, tapet og overmalingsprodukter  
• Kunne bruke eldre malingsteknikker i forbindelse med restaurering og dekorering  
• Kunne utføre sandblåsing og andre relevante forbehandlingsmetoder  
• Bruke lim, mørtel, sparkel- og avretningsmasser samt flytende belegg  
• Kunne legge tepper, klikkvinyl, vinyl og linoleum   
• Kunne påføre folie-, og smøremembran og legge gulv i våtrom 
• Kunne slipe og lakkere tregulv og parkett.  

 
Likheter og ulikheter i forhold til andre fag: 
Malerarbeidet foregår i samarbeid med oppdragsgiver og andre faggrupper. Faget har store likhetstrekk med 
industrimalerfaget. Malerfaget grenser mot tømrerfaget der maleren behandler overflater i tre og gips som er satt opp 
av tømreren. Faget grenser også mot murerfaget der maleren behandler overflater av mur/ puss og betong som er 
murt opp av en murer.  
 
 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 

 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, 2018 
 
Fageiere: Norske Murmestres Landsforening og Fellesforbundet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Sentrale arbeidsområder for murerfaget omfatter muring av nytt murverk, samt rehabilitering og restaurering av 
gammelt murverk. Bygging og rehabilitering av baderom, dusjanlegg og svømmebassenger. I Mur- og flisleggerfaget 
skal en kunne kommunisere med kunder og kolleger, og kunne planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid innenfor 
alle fagets områder. Mur- og flisleggeren skal kunne utføre vernearbeid og ivareta nødvendig sikkerhet for seg selv og 
andre i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (HMS). Mur- og flisleggeren skal kjenne til hvilke faktorer som 
påvirker bedriftens produktivitet, lønnsomhet og arbeidets kvalitet, kunne risikovurdere og håndtere kjemikalier og 
avfall. 
 

Vg3 Murerfaget 
Yrkesbetegnelse: Murer 
Fageierne ønsker å endre fagbenevnelse fra Murerfaget til Mur- og flisleggerfaget. Inntil videre omtales 
faget som murerfaget. 
 
Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Mureren i et samfunnsperspektiv 

Mur- og fliseleggerfaget er et tradisjonsrikt fag i kontinuerlig utvikling. Mur- og flisleggerfaget har flere 
tusen års tradisjoner. Tradisjonelle håndverksmetoder dominerer fortsatt faget. I nyere tid blir stadig nye 
moderne teknikker og hjelpemidler tatt i bruk. Mur- og flisleggeren må derfor kontinuerlig utvikle sine 
praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskap.  

Gjennom høringsrunder lovfestes nye forskrifter og krav, dette må mur- og flisleggeren tilegne seg. For å  
kunne bidra i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt bærekraftig miljø, må den faglærte mur- og flislegger 
kontinuerlig tilegne seg ny kunnskap. 
  
Mur- og flisleggerfaget omfatter alt fra murmesterbedrifter med hundre ansatte, til små bedrifter fordelt 
over hele landet. Noen bedrifter tilbyr alle tjenester innen mur- og flisleggerfaget, mens andre 
spesialiserer seg innen smalere områder som f. eks. teglstein og blokkmuring, skifer og 
natursteinsmuring, puss og overflatebehandling, muring og montering av ildsteder med skorstein, 
rehabilitering av eldre bygg.  
 
Det er også vanlig at personer med bred bakgrunn i mur- og flisleggerfaget videreutvikler seg og går over i 
mer administrative stillinger f. eks. prosjektleder, rådgivere, takstmenn og mange andre forskjellige fag.  
Uten faglærte mur- og flisleggere i det norske samfunnet, vil antallet feil og mangler på bygningene øke 
dramatisk. Konsekvensene kan bli omfattende spesielt med tanke på klima, fukt- og vannskader, 
frostsprengninger av fasader med dårligere funksjonalitet og kortere levetid. Med tanke på det store 
antallet eksisterende bygninger som skal vedlikeholdes og rehabiliteres, samt alle nybyggene som skal 
føres opp i fremtiden, fyller Mur- og flisleggerfaget et svært viktig samfunnsbehov. 
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Kjerneelementer i murerfaget  

1. teglsteinsmuring  
2. blokkmuring  
3. flislegging/våtromsarbeider/smøremembraner  
4. skifer/natursteinmuring  
5. puss og overflatebehandling  
6. muring og montering av ildsteder  
7. muring og montering av skorsteiner/elementer  
8. kunne rehabilitere, bevare og istandsette forskjellige typer murverk.  
9. helse, miljø og sikkerhet  
10. Kunne bruke digitale hjelpemidler  
11. Forskrifter og bransjestandarder  

 
Kunnskap i murerfaget  

• Skal ha teoretisk kunnskap om mur og flis konstruksjoner og kjenne til de mest sentrale produktene innen mur 
puss og flis.  

• Skal ha kunnskap om hvordan egne arbeider kan planlegges, vurderes og dokumenteres med hensyn til 
effektivitet, kvalitetskrav, HMS og SHA.  

• Skal kunne planlegge arbeidsstedet, samt bruken av materialer og utstyr på en rasjonell måte slik at det ikke 
brukes unødvendig mye tid.  

• Skal ha kunnskap om organisering av egen bedrift og byggeprosjekter.  
• Skal kjenne til partenes rolle i arbeidslivet, samt offentlige myndigheters roller og oppgaver innen 

byggenæringen. 
• Skal ha kunnskap om bedriftens styringssystem, og hvordan dette brukes i forbindelse med 

prosjektgjennomføring og dokumentasjon.  
• Skal kunne planlegge tildelte arbeidsoppgaver ut fra digitalt prosjektverktøy. 
• Skal kjenne til gjeldende byggeforskrifter, aktuelle Norske Standarder og bransjenormer.  
• Skal kjenne til hvilke faktorer som påvirker bedriftens produktivitet, lønnsomhet og kvalitet.  
• Skal kunne risikovurdere arbeider som omfatter håndtering av kjemikalier og farlig avfall.  

 
Ferdigheter i murerfaget 

• Kunne utføre egne arbeider på faglig godt vis. Byggeforskriftene utgjør myndighetenes minimumskrav, mens 
bransjenormene viser hvordan kravene kan oppfylles i praksis.  

• Kunne utføre teglsteinsmuring og blokkmuring med ulike forbandsløsninger, buekonstruksjoner og 
overdekningsmetoder, kunne isolere, drenere og forankre.  

• Kunne utføre arbeider i våtrom, utføre membranarbeider på basis av smøremembran og kunne flislegge 
vegger og gulv. Bygge/ rehabilitere bad og våtrom riktig i forhold til gjeldene forskrifter.  

• Kunne mure /legge skifer og naturstein i mørtel, lim og andre festemidler. 
• Kunne utføre puss / puss-systemer og overflatebehandling på ulike underlag, som tilfredsstiller krav til 

håndverksmessig utførelse og gjeldende regler.  
• Kunne mure og montere ildsteder etter gjeldene lover og forskrifter.  
• Kunne mure og montere / rehabilitere skorsteiner etter gjeldene lover og forskrifter.  
• Mur- og flisleggeren må kunne utføre arbeidet på en sikker og rasjonell måte som tilfredsstiller krav til helse, 

miljø og sikkerhet og kunne risikovurdering og riktig håndtering av avfall og kjemikaler. 
• Kunne lese og forstå digitale tegninger, samt å kunne navigere seg i forskjellige prosjekteringsverktøy.  
• Kjenne til gjeldene tekniske forskrifter og bransjestandarder og kjenne til hvilke faktorer som påvirker 

bedriftens produktivitet, lønnsomhet.  
 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Renholdsoperatører skal bidra til ivaretakelse og vedlikehold av overflater i ulike typer bygg, anlegg og transportmidler. 
Faget er et forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsfag. Renholdsoperatørfaget skal søke å sikre et godt innemiljø og 
hygiene, samt hindre smittespredning. Renholdsoperatøren er viktig for å ivareta og vedlikeholde verdier og renhold 
utgjør den største enkeltkostnaden i en bygnings levetid. Faget skal bidra til økt kunnskap om bruk av kjemikalier, 
metoder, materialer og miljøvennlige produkter. Dette innebærer digital teknologi, sensorteknologi og korrekt bruk og 
vedlikehold av maskiner og utstyr.  

Opplæringen skal gi kompetanse på regelmessig og periodisk renhold og spesialrenhold i ulike typer bygg og 
transportmidler. Videre skal opplæringen vektlegge rengjøring og vedlikehold av vegger, himling, gulv og inventar. 
Renholderen forventes å ha kunnskap om godkjente renholdsstandarder, for eksempel NS-INSTA 800.   

Vg3 Renholdsoperatørfaget 
Yrkesbetegnelse: Renholdsoperatør 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Renholdsoperatøren i et samfunnsperspektiv 

Renholdsoperatøren utøver sitt fag i offentlige og private virksomheter, i tillegg til private hjem. Godt 
renhold er avgjørende for ivaretagelse verdier og bygningsmasse, i tillegg til å spille en stor rolle for 
inneklima og ivaretagelse av helse for brukerne. Samfunnet investerer store verdier i bygninger, og 
arkitektur, konstruksjon og vedlikehold av bygg har alltid vært viktig. I dagens samfunn er bygninger 
svært sammensatte og det kreves gode kunnskaper og ferdigheter for å ivareta drift og vedlikehold av 
disse.   

I løpet av et byggs levetid utgjør renhold den største største posten på vedlikeholdsbudsjettet. Renhold 
er således en viktig tjeneste som er med på å ivareta verdier. Renholdet påvirker og ivaretar et godt 
inneklima, noe som igjen påvirker trivsel og sykefravær.  

Fremtidens renhold vil i større grad være påvirket av digitale løsninger gjennom sensorer, roboter og 
digitale kommunikasjonsløsninger. Hva dette vil bety i den store sammenhengen vet vi foreløpig for lite 
om. Vi antar at teknologien vil kunne avlaste Renholdsoperatøren på de store gulvarealene ved bruk av 
rengjøringsroboter. Videre vil man kunne få en mer brukerorientert renholdsleveranse som i større grad 
baserer seg på byggets bruk og belastning, samt et tettere samspill mellom renholdsoperatør og bruker 
av bygget. På denne måten vil man kunne optimalisere leveransen, redusere kostnadene og levere en 
jevnere renholdskvalitet. Renhold er en av de viktigste faktorene som forlenger et byggs levetid og som 
bidrar til å ta vare på verdier. 
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Opplæringen skal legge vekt på kravene til estetikk, økonomi, hygiene og innemiljø. Videre skal opplæringen bidra til å 
fremme gode arbeidsvaner og forståelse for kundeservice og kommunikasjon med samarbeidspartnere i andre fag. Et 
godt samarbeid med andre yrkesgrupper som byggdrifter, vil forlenge et byggs levetid og sørge for helhetlige tjenester 
som kommer fellesskapet til gode. 

Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og fremme egen og andres sikkerhet i alle typer aktiviteter som 
utføres i bygget.   

Etter fullført og bestått opplæring og avlagt skriftlig eksamen, så fører dette videre til å kunne gå opp til fagbrev. 
Yrkestittelen blir da renholdsoperatør. 

Renholdsoperatøren skal: 
 
HMS: 
• Kunnskaper: 
− Ha kjennskap til relevante lover og forskrifter som omhandler arbeidsmiljø 
− Ha kjennskap til kjemi og avfallshåndtering, herunder spesialavfall 
− Kjenne til ergonomiske prinsipper 
− Ha kjennskap til risikovurdering og sikker jobb analyse 
− Ha kjennskap til datablader 
− Ha kjennskap til relevant verneutstyr 

 
• Ferdigheter 
− Kunne redegjøre for farer ved bruk av vanlige kjemikalier i et HMS-perspektiv 
− Kunne utføre forsvarlig avfallshåndtering 
− Utføre arbeid og valg av utstyr etter ergonomiske prinsipper 
− Kunne velge og benytte riktig verneutstyr 
 
Planlegging: 
• Kunnskaper: 
− Planlegge og kalkulere arbeid etter tegninger og beskrivelser, herunder standarder 
− Ha kjennskap til digitale verktøy i planlegging og utførelse av arbeid 
− Vurdere renholdsbehov, bruk av kjemi og metoder etter type overflater, arealer og smussgrupper 
− Utarbeide renholdsplaner og arbeidsomfang 

 
• Ferdigheter: 
− Utarbeide renholdsplaner og arbeidsomfang 
− Kunne velge riktig kjemi, maskiner, utstyr og metoder etter arbeidets art, overflater og smussgrupper 
− Kunne bruke tegninger, arbeidsbeskrivelser, relevante standarder og digitale verktøy 
− Kunne kvalitetssikre og dokumentere arbeidet 
 
Produksjon: 
• Kunnskaper:  
− Kjennskap til arbeidsmetoder, utstyr, maskiner og kjemi i utførelse av regelmessig og periodisk renhold 
− Kjenne til krav om renhold i næringsmiddelindustri og ved smittefare, herunder renhold på sykehus 
− Kjenne til renhold etter skadesanering 
− Kjenne til utvendig og innvendig spesialrenhold 
− Kunnskap om ulike typer overflatebehandling 
− Kunnskap om kvalitet og estetikk  
− Kunnskap om renhold av tekstiler 
− Kunnskap om renhold og vedlikehold av maskiner og utstyr 
− Kjenne til måleinstrumenter og digitale verktøy for å dokumentere eget arbeid og kvalitet 
− Kjenne til avvik og avvikshåndtering 
 
• Ferdigheter: 
− Utføre manuelt og maskinelt regelmessig og periodisk renhold, herunder benytte riktig kjemi, utstyr, maskiner og 

metoder  
− Kunne utføre spesialrenhold 
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− Kunne utføre smitte – og næringsmiddelrenhold 
− Kunne utføre renhold etter skadesanering 
− Kunne utføre renhold av tekstiler 
− Kunne utføre enkelt vedlikehold av maskiner og utstyr 
− Kunne benytte måleinstrumenter og digitale verktøy for å dokumentere kvalitet og eget arbeid 
− Kunne registrere og følge opp avvik 
 
Bransjelære: 
• Kunnskaper: 
− Kjennskap til fagets plass i samfunnet 
− Kjennskap til fagets betydning for innemiljø, hygiene, helse og trivsel 
− Kjennskap til fagets betydning for ivaretakelse av verdier 
− Kjennskap til estetikk og kvalitet 
− Kjennskap til kunde-/brukerbehandling og service 
− Kjenne til betydningen av samhandling på arbeidsplassen 

 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

3 dager. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 

 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, 2018 
 
Fageiere: Rørentreprenørene Norge, Fellesforbundet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 
En rørlegger planlegger, forbereder og utfører tekniske rørinstallasjoner innenfor sanitær-, energi og 
slukkeinstallasjoner. Rørleggerens kjernekompetansen består i tillegg av kvalitetssikring av utførelse, igangkjøring og 
sluttkontroll av rørtekniske anlegg. Rørleggeren skal også sikre at hensyn til helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en god 
og forsvarlig måte i de ulike faser av installasjonen. 

Bransjelære  
Rørleggeren skal ha kunnskap om: 

• Kundebehandling, yrkesetikk, kulturforståelse og flerspråklige byggeplasser.   
• Forskjellen på Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  
• Miljøsertifisering, Breeam- og Lean krav  
• Bedriftsøkonomi, fellesoverenskomst for byggebransjen og akkordtariff for rørleggerfaget  
• Dokumentasjonskrav: Før- under og etter VVS-installasjonen  
• Ulike fag og ha tverrfaglig forståelse 

Vg3 Rørleggerfaget 
Yrkesbetegnelse: Rørlegger 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Rørleggeren i et samfunnsperspektiv 
Rørleggerfaget har en lang- og stolt tradisjon som faglig bidragsyter i bygg- og anleggsnæringen og faget vil 
fortsette å spille en stor rolle i hvordan Norges infrastruktur vil se ut i fremtiden. 
 
Reint drikkevann og rensing av avløpsvann har mye å si for hygienen og miljøet i et moderne samfunn. 
Arbeidsoppgavene til rørleggeren varierer fra enkle reparasjoner i boliger til kompliserte rørinstallasjoner 
med automatisk styring der arbeidet blir utført etter tegninger og beskrivelser. Faget favner også om 
miljøvennlig energiinstallasjoner hvor naturressursene benyttes som bidragsyter til oppvarming og kjøling 
av bygg, noe som igjen er miljøvennlig og ressurssparende. Rørleggerfaget installasjoner av automatiske 
slukkeanlegg bidrar til menneskers sikkerhet i bygg.  
 
Opplæringen vil i et samfunn i rask teknologisk endring, både gi muligheten til å være med på videre 
utvikling og sikring av materielle verdier, samt bidra til bærekraftig bruk av naturressurser. Ny teknologi, 
digitalisering, prosesser, modulbygging, nye byggemetoder, nye maskiner, og økt grad av globalisering er 
pådrivere for at faget stadig må endre og tilpasse seg fremtidens kompetansebehov.  
 
Fagkompetansen i byggenæringen vil samtidig måtte ha en fot både i fremtidens og fortidens byggeskikker 
for å sikre innovasjon i nybygg, men også at vi ivaretar kulturarven som finnes i eksisterende 
bygningsmasse. Dette er på et tverrfaglig nivå med på å sikre en bærekraftig utvikling både i ny og 
eksisterende bygningsmasse. 
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Rørleggeren skal ha ferdigheter og kunne anvende 
• Digitale hjelpemidler for kvalitetssikring, avvikshandtering og dokumentasjon  
• Og utføre enkle beregninger, regne ut fall, dimensjonering og kunne installere rørinstallasjoner etter tegninger 

og beskrivelser.  
• Ulike materialer og verktøy.  
 

Sanitærinstallasjoner: Planlegge og gjennomføre en sanitærinstallasjon for en enebolig/enkelt forretningsbygg: 
  
Rørleggeren skal ha kunnskap om: 

• Tilkoblingsregler for kommunale anlegg, private anlegg, hydroforanlegg, avløpsanlegg etc.  
• Aktuelt regelverk i form av teknisk forskrift, preaksepterte ytelser, aktuelle normer og standarder 
• Planlegging, aktuelle dokumentasjonskrav i utførelses- og avslutningsfase 

Rørleggeren skal ha ferdigheter og kunne utføre 
• Utvendige stikkledninger for spillvann, overvann og vann fra hovedledning til bolig  
• Innvendig installasjoner bunnledninger, ledningsnett, utstyrsmontering, lekkasjesikring  
• Trykkprøving, sluttkontroll og igangsetting   

 
Energiinstallasjoner: Planlegge og gjennomføre en energiinstallasjon for en enebolig/enkelt forretningsbygg:   
Rørleggeren skal ha kunnskap om: 

• Oppbygging av vannbårne varmeanlegg med ulike energikilder som varmepumper, solvarme, ulike kjeltyper 
etc. 

• Planlegging, aktuelle dokumentasjonskrav i utførelses- og avslutningsfasen 
• Ha systemforståelse og ha kjennskap til aktuelt regelverk i form av teknisk forskrift, preaksepterte ytelser, 

aktuelle normer og standarder 
Rørleggeren skal ha ferdigheter og kunne utføre 

• Installasjoner og tilkobling av radiatoranlegg, gulvvarmeanlegg, ventilasjonsaggregat, varmevekslere etc.  
• Installasjoner av vannbårne kjøleanlegg med installering av ledningsnett og ditto komponenter.  
• Trykkprøving, sluttkontroll og igangsetting    

  
Energigassanlegg:  
Rørleggeren skal ha kunnskap om: 
• Oppbygging og virkemåte på eksisterende energigassanlegg.  

 
Brannsikring og slukkeinstallasjoner: Kjenne til brannsikring og oppbygging av en slukkeinstallasjon for en 
enebolig/enkelt forretningsbygg: 
 
Rørleggeren skal ha kunnskap om: 

• Planlegging, aktuelle dokumentasjonskrav i utførelses- og avslutningsfasen 
• Systemforståelse og oppbygging av enkle manuelle- og automatiske vannbårne slukkeinstallasjoner.  
• Branntetting av rørledninger gjennom brannskiller 

Rørleggeren skal ha ferdigheter og kunne utføre 
• Branntetting av rørledninger gjennom brannskiller  
• Enkle manuelle- og automatiske vannbårne slukkeinstallasjoner.  
• Trykkprøving, sluttkontroll og igangsetting av enkle installasjoner 

 
Sammenføyningsmetoder:  
Rørleggeren skal ha kunnskap om: 

• Ulike materialer og sammenføyningsmetoder som benyttes i VVS-installasjoner og hvilke som er egnet for de 
ulike anlegg.  

Rørleggeren skal ha ferdigheter og kunne utføre 
• Sammenføyning av de mest vanlige sammenføyningsmetoder i rørbransjen.   
 

 

Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 
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Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 

 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, 2018 
 
Fageiere: Korrosjons- Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening, KIS 
og Stillas Entreprenørenes Forening, SEF 
 

1 
 

 
 
En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Den faglærte stillasbyggeren har kompetanse til å montere ulike typer stillaser, atkomster, arbeidsplattformer, 
inndekking og andre midlertidige konstruksjoner. Den faglærte stillasbyggeren arbeider i industrien, offshore og innen 
bygg- og anleggsindustrien. 
 
Den faglærte stillasbyggeren skal kunne planlegge, montere og dokumentere stillaser som: fasadestillaser, stillaser 
festet til konstruksjoner, frittstående stillaser, rullestillas, knektestillas og hengende stillaser. 
 
Kunnskaper: 

• Ha kunnskaper til å bruke tegninger og arbeidsbeskrivelser som en del av stillasbygging.  
• Ha kunnskaper om lover, forskrifter, standarder samt gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet 
• Ha kunnskaper til å velge ut og bruke egnede materialer og verktøy i arbeidet. 
• Ha kunnskaper til å utføre risikovurderinger.  
• Ha kunnskaper om grunnleggende statikk.  
• Ha kunnskaper til å planlegge og dokumentere hvilke belastninger konstruksjonen kan utsettes for.  
• Ha kunnskaper om pakking, transport, lagring og mellomlagring av utstyr.  
• Ha kunnskaper om ulike metoder og teknikker for sikkert arbeid i høyden. 

 
Ferdigheter: 

• Ha ferdigheter til å utføre arbeid sikkert i høyden. 
• Ha ferdigheter til montere inndekking av konstruksjoner.  
• Ha ferdigheter til å bruke rør og koblinger ved stillasbygging.  
• Ha ferdigheter til å rigge, stroppe og dirigere kraner.  

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Stillasbyggeren i et samfunnsperspektiv 

Mange av arbeidsulykkene på bygg- og anleggsplasser skyldes dårlig sikring av arbeidsplassene og 
mangel på stillaser. Stillasbyggeren er derfor viktig i arbeidet med å forebygge ulykker. Gode stillaser 
gjør at også andre yrkesgrupper kan arbeide mer effektivt og bidra til økt verdiskaping. Bruken av 
materialer har endret seg fra tre til stål til aluminium. Dagens samfunnsutvikling og krav til bygg og 
installasjoner, gjør at stillasbygging er blitt mer og mer komplisert. Dette øker kravet til 
stillasmontørens kompetanse med hensyn til både teknikk, fagkunnskaper og helse, miljø og 
sikkerhet. Bransjen håper å øke kvinneandelen i faget i årene som kommer. 

 

    

 

Vg3 Stillasbyggerfaget 
Yrkesbetegnelse: Stillasbygger 
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• Ha ferdigheter til å montere ulike typer stillas, arbeidsplattformer, atkomster og andre midlertidige 
konstruksjoner 

• Ha ferdigheter til å montere stillas, etter tegning, til bruk som understøttelse.  
• Ha ferdigheter til å montere stillas, etter tegning, til bruk som scene konstruksjoner, tribuner m.m.  
• Ha ferdigheter til å utføre egenredning, kameratredning og førstehjelp 

 
 

Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 

 
 
 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, 2018 
Fageiere: Takentreprenørenes forening, TEF 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Sentrale arbeidsoppgaver i tak og membrantekkerfaget omfatter tekking på nye konstruksjoner, rehabilitering, service 
og reparasjoner. Arbeidet foregår på boligblokker, småhus, ulike typer industribygg, idrettshaller, terrasser, 
jorddekkede konstruksjoner, tunneler og veier. Bredden i faget vises ved at det tekkes med mange forskjellige 
materialer, som for eksempel takfolier, asfalt-takbelegg i ett eller flere lag, takstein, skifer, plater, takshingel og torv. 
Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.  
 
 
Faget kan deles inn i følgende arbeidsoppgaver 

• Bygge tak fra oppstart på byggeplass til overlevering  
• Lese tegninger og beskrivelser, samt utføre etter tegninger og beskrivelse  
• Kunne bruke digitale hjelpemidler som PC, smarttelefon og nettbrett til å lese tegninger og beskrivelse og 

bruke sjekklister som: KS-systemer, timeregistrering, HMS-plan, arbeidsinstruks for varme arbeider   
• Vurdering av underlaget og sjekke at alt er som beskrevet/avtalt og at materialer er levert i henhold til 

bestilling og tegninger.   
• Enten utføre sikring eller sjekke at nødvendig sikring er utført før arbeidet starter opp.  
• Diffusjonstetting med det materialet som er beskrevet til prosjektet. Skjøting og detaljer utføres etter 

beskrivelse.  
• Isolering, med og uten falloppbygging, samt brannseksjonering med alle aktuelle materialtyper.  
• Tekking av flate-, skrå- og buetak -  med ett eller to lag med alle aktuelle materialtyper.  
• Tekking av flate-, skrå- og buede membraner -  med ett eller to lag med alle aktuelle materialtyper.  

Vg3 Tak- og membrantekkerfaget 
Yrkesbetegnelse: Tak- og membrantekker 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Tak og membrantekkeren i et samfunnsperspektiv 

Taktekkeren skal sørge for at taket blir tekket slik at taket verner verdiene i det enkelte byggverk, 
samtidig som taktekkingen gir minst mulig belastning på miljøet i et livsløpsperspektiv. Dette gjør 
taktekkeren gjennom oppbygningen av ulike takkonstruksjoner som er brannsikre, hindrer fuktskader, 
tåler klimapåkjenninger og klimavariasjoner, og bidrar til annen funksjonalitet. Taktekkeren bidrar på 
denne måten til å ivareta det indre og ytre miljø.  
 
Taktekkerfaget er i stadig utvikling både når det gjelder estetikk, valg av materialer, verktøy/redskaper 
og tekkemetoder. Taktekkeren må derfor kunne tilegne seg nye kunnskaper fra materialleverandører, 
arbeidsgiver og andre.  
 
Taktekkeren skal gjennom sin daglige adferd bidra til å gi faget og yrket et godt omdømme, blant annet 
ved å være ryddig, positiv, serviceinnstilt og oppdatert på faget.  
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• Tekking av skrå og buede tak av bitumen, tegl, betong, stein eller metall med omleggsskjøter, samt tilhørende 
detaljer.   

• Mekanisk forankring med – med vakuum, stripe/helklebing eller innfesting med skruer/stifter, samt 
ballastering.  

• Sveising og klebing av skjøter og omlegg ved hjelp av vulkanisering, varmluft, åpen flamme, kald eller 
varmklebing.  

• Utføre detaljer med prefabrikkerte elementer og bygd på plass.  
• Utføre enkle beslagsarbeider med prefabrikkerte beslagselementer.  
• Helse, miljø og sikkerhet.  
• Kvalitetssikring.  

 
Kunnskap 

• Taktekkeren skal ha god kunnskap om helse miljø og sikkerhet og forstå viktigheten av at dette under 
planleggingen av jobben. 

• Forståelse om hvorfor kvalitetssystemene er bygget opp slik de er, og viktigheten av god planlegging og 
kontroll av utført arbeid. 

• Taktekkeren skal, ved hjelp av tegninger og beskrivelser selvstendig kunne vurdere og planlegge arbeide på de 
hovedområdene som er nevnt ovenfor. Taktekkeren må ha kjennskap til grunnleggende bygningsfysikk og ytre 
påkjenninger på bygget som til eksempel vindlaster. Samtidig som krav i lover, forskrifter og bedriftsinterne 
kvalitetsstyringssystemer overholdes.  

• En taktekker skal ha godt innblikk i samarbeidende fag på byggeplassen og ha tilegnet seg nødvendig kunnskap 
om disse, slik at grensesnitt blir ivaretatt.  

• For å sikre god kvalitet på taktekkingen kreves det at taktekkeren har gode materialkunnskaper i alt fra 
bærekonstruksjon, dampsperrer, isolasjon, metoder for innfesting og tekkematerialer.    

• Taktekkeren skal ha kunnskap om alle typer verktøy som trengs for å bearbeide de materialene som skal 
benyttes, slik at valget av metode og materialer til den spesifikke jobben blir til kundens beste 

• Taktekkeren skal ha kunnskaper om nye og eldre byggeskikker og konstruksjonsprinsipper 
 
Ferdigheter 

• Taktekkeren skal utføre alle planlagte HMS og KS tiltak. Dette for å sikre egen og andres sikkerhet på 
byggeplassen samt sikre at kvaliteten på utført arbeid er i henhold til hva som er prosjektert. 

• Taktekkeren skal kunne utføre arbeid på de hovedområdene som er nevnt ovenfor. Arbeidet skal utføres faglig 
og rasjonelt, samt i samsvar til lover, forskrifter og bedriftsinterne kvalitetsstyringssystemer overholdes.  

• For å sikre god kvalitet på taktekkingen kreves det at taktekkeren har erfaring med et bredt spekter av 
materialer.    

• Taktekkeren vil normalt være i virksomhet i kort tid på hver byggeplass. Det er derfor viktig å ha gode evner til 
samarbeid med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere.  

• En taktekker skal ta hensyn til andre fagarbeideres yrkesutøvelse på byggeplassen og bidra til godt samarbeid 
mellom yrkesutøverne.  

• Taktekkeren skal kunne bruke alle typer verktøy som trengs for å bearbeide de materialene som skal benyttes. 
Arbeid med og vedlikehold av verktøyet må derfor ha høy prioritet.  

 
 
 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

Ikke kommentert av fageierne. 

 
 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 

 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, 2018 
 
Fageiere: Norsk Trevare, NTNU Wood, Fellesforbundet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Daglig arbeid  
Fagarbeideren innen trelastfaget arbeider med produksjon av trematerialer til bygg og anlegg, samt til videreforedling i 
trevarefabrikker. Arbeidet består av planlegging, produksjon, kontroll og dokumentasjon fra råmateriale, gjennom 
produksjonsprosessen med saging, tørking og høvling og fram til ferdig trelast. Arbeidet skal utføres med fokus på 
helse, miljø og sikkerhet (HMS). Trelastarbeideren bidrar til at skogen kan brukes som en fornybar ressurs til bruk i en 
bærekraftig samfunn rundt oss. Ved de fleste bedriftene vil fagarbeideren samarbeide med andre fag for å bidra med 
sin kunnskap, kompetanse og ferdigheter til å produsere både et bredt spekter treprodukter og råvarer til flere andre 
produksjonsprosesser. Det er viktig med gode arbeidsvaner, fokus på samarbeid og kommunikasjon, både i bedriften og 
med kunder. Kvalitet står sentralt i hverdagen til en trelastarbeider.  
 
Krav til kunnskaper og ferdigheter   
Generell kompetanse Vg1 bygg og anleggsteknikk: 
• planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid (F) 

Vg3 Trelastfaget 
Yrkesbetegnelse: Fagoperatør i trelastfaget 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Trelastfaget i et samfunnsperspektiv 

Trelastfaget er en av yrkene i en tverrfaglig norsk treindustri, der trelastarbeideren deltar med god 
kompetanse på råvarer, produksjonsprosess og produktkvalitet til å lage grunnlaget for mange ulike, 
miljøvennlige produkter.   
 
Økt bruk av tre i bygninger blir av flere sett på som en del av løsningen i arbeidet mot økte 
klimagassutslipp i verden. Gjennom å erstatte mer energikrevende materialer og ved å lagre karbon 
under bygningens levetid vil tre kunne bidra til mer miljøvennlige bygninger. Samtidig er trelast en del 
av et omfattende spekter av produkter som produseres av skog, der samspill mellom biologiske 
prosesser, bedrifter, produksjon og samfunnet rundt bidrar til et viktig verdikjede i Norge og Norden. 
Trelastarbeideren bidrar til at samfunnet kan utnytte skogen som råstoff på beste mulige måte.  
 
Trelastfaget deltar i og blir påvirket av verdens teknologiutvikling. Digitale verktøy, automatisering, 
robotisering og samspillet mellom disse verktøyene og arbeidstakerne i produksjonen krever at 
trelastarbeideren også behersker både dagens løsninger, men også evner å utvikle sitt fag gjennom hele 
livet. I tillegg produserer trelastarbeideren råmateriale til stadig flere prosesser der treverk blir brukt til 
å utvikle nye produkter innen kjemisk prosessindustri.  
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• Være kjent med fare og risikofaktorer i eget arbeid og utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for helse, 
miljø og sikkerhet, herunder systematisk rapportering av farlige forhold, nestenulykker og skader. (K) 

• utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper (F) 
• Være kjent med gjeldende lover og forskrifter i bygg og anleggsnæringen. (K) 
• Kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk og være kjent med prinsipper for reduksjon av avfall, 

gjenbruk og ombruk. (K) 
• Være kjent med håndtering og lagring av bygningselementer før og under montering. (K) 
• gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet (K) 
• Være kjent med grunnleggende kundebehandling. (K) 
• drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen (K) 
• Gjøre rede for klima og miljøaspekter ved byggeindustrien. (K) 
• Gjøre rede for bransjens bruk av teknologi og samspillet mellom ulike teknologiske og digitale løsninger, 

arbeidstakere og produksjon. (K) 
• Kjenne til sentrale prinsipper i læring og metoder for egenlæring. (K) 
• Være kjent med klima og miljøaspekter ved eget fag og bransjen som helhet. (K) 
• Være kjent med grunnleggende prinsipper for prosjektbasert arbeid. (K) 
  
Overlapp også med trevare og bygginnredningsfaget og limtreproduksjonsfaget i felles Vg2: 
• Kunne utføre og dokumentere arbeid ut fra spesifikasjoner, beskrivelser, tegninger eller digitalt grunnlag. (F) 
• Utføre mottakskontroll, håndtere og lagre råmaterialer ut fra krav, kvalitet, miljø og økonomi. (F) 
• Lagre, emballere, håndtere og klargjøre ferdige produkter for transport. (F) 
• Være kjent med forsvarlig håndtering og lagring av kjemikalier. (K) 
• Vurdere kvaliteten i ulike råmaterialer og velge materiale til ulike produkter og produksjonsprosesser. (K) 
• velge, stille inn og bruke verktøy, maskiner og tilhørende sikkerhetsutstyr (F) 
• vurdere behov og utføre enkelt vedlikehold og daglig ettersyn av verktøy, maskiner og utstyr (F) 
• Bruke digitale verktøy i kommunikasjon, programmering, produksjon og dokumentasjon. (F) 
• Kjenne til egenskapene og beskrive bruksområdene til ulike treprodukter. (K) 
• Måle fuktighet i relevante trematerialer, kjenne til feilkilder og redegjøre for betydningen av fuktinnhold i 

materialet med tanke på ulike sluttprodukter. (F) 
• Gjøre rede for egenskaper og bruk av det eller de typer råstoff som inngår i produksjonen, og redegjøre for 

råstoffets/råstoffenes livssyklus og eventuell gjenbruk. (K) 
• Gjøre rede for trevirkets fysiske og mekaniske egenskaper og anvendelsesområder (K) 
• utføre og dokumentere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystem (F) 
  
Spesielt for Vg3: 
• organisere og kvalitetssikre tørkeprosessen fram til ferdig produkt (F) 
• Kjenne til egenskapene og produsere bedriftens produkter (K) 
 
Det presiseres at selv om et læringsmål påbegynnes i Vg1, så vil den i mange tilfeller fortsette i Vg2 og Vg3 
 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

14 dager. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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Fageiere: Norsk Trevare, Fellesforbundet 
 

1 
*) note 1: Vg2 Treteknikk og Vg3 Trevare og bygginnredningsfaget foreslås å skifte navn til hhv. Snekker og 
snekkerfaget. Yrkesbetegnelse foreslås endret fra Trevaresnekker til Snekker. Inntil videre omtales faget med 
nåværende titler 
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Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Fagarbeideren innen snekkerfaget har sin arbeidsplass i så vel små, mellomstore og store produksjonsbedrifter. 
Arbeidsplassen er i hovedsak på et fast produksjonssted, enkelte bedrifter har monteringsoppdrag ute på byggeplass. 
På grunn av utstrakt spesialisering innen faget, så må man velge blant følgende fordypningsområder innen faget: 

• produksjon av vinduer 
• produksjon av dører 
• produksjon av trapper 
• produksjon av innredninger 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Trevaresnekkeren i et samfunnsperspektiv 

Snekkerfaget har lange tradisjoner helt tilbake til oldtiden. Bransjen produserer stort sett artikler som 
brukes i forbindelse med bygg, som vinduer, dører og trapper, og forskjellige faste innredninger som skap, 
kjøkken- og baderoms innredninger og lignende. Bedriftene er i dag spesialiserte, slik at de produserer 
bare vinduer, dører, trapper eller innredninger.  

Nye datastyrte maskiner (CNC-maskiner), og en høy grad av automatisering, har blitt hverdagen i flere og 
flere bedrifter, også de mindre bedriftene. Dette medfører et behov for en ny og annerledes kompetanse i 
mange bedrifter. Datakunnskaper blir viktigere og viktigere for å kunne utnytte dette produksjonsutstyret 
optimalt. Bransjen ser og en økende konkurranse fra utlandet, som synliggjør behovet for å ta i bruk ny 
teknologi, ytterligere. Grunnleggende materialkunnskapet og forståelse, blir og i framtiden viktig for å 
kunne nyttiggjøre ny teknologi, og ikke minst finne nye bruksområder / produkter som kan sikre bransjen 
en solid posisjon i en tid hvor produkter, materialer og markeder skifter raskere enn noen gang. Design og 
produktutvikling er sentralt for fagets utvikling. 

Faget var tidligere et typisk håndverksfag, men utviklingen mot utstrakt bruk av maskiner og avansert 
utstyr, gjør at den maskinelle siden av faget etter hvert er langt mer framtredende en den 
håndverksmessige siden. 

Faget skal og i framtiden ha en sentral plass i den verdiskapning som skjer i forbindelse med bolig- og 
næringsbygg, rehabilitering etc., og er og skal fortsatt være en viktig del av dette markedet. 

 
 

 

Vg3 Trevare- og bygginnredningsfaget *note 1 
Yrkesbetegnelse: Trevaresnekker 
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Felles arbeidsområder uansett fordypning vil være: 

• HMS 
o Kunnskapspunkter: Kjenne bedriftens HMS krav og rutiner. 
o Ferdighetspunkter: Kunne foreta risikovurdering av maskiner, utstyr og eget arbeid. 

• Material og råvarehåndtering 
o Kunnskapspunkter: Kjenne bedriftens krav til kvalitet (sprekk, kvist, farge), beslag, glass, lim etc., 

fuktighetesområdet i treverket, bruksområdet, velge riktig i henhold til ordren 
o Ferdighetspunkter: motta, lagre og håndtere 

• Maskinering, bearbeiding 
o Kunnskapspunkter: hms, verktøykunnskap og maskinkunnskap, 
o Ferdighetspunkter: kunne velge, bruke og foreta grunnleggende (operatør) vedlikehold av verktøy og 

maskiner i henhold til bedriftens rutiner. 
• Sammensettings- og monteringsarbeider 

o Kunnskapspunkter: kjenne til bedriftens regler og prosedyrer for sammensetting og monteringsarbeid. 
o Ferdighetspunkter: sammensette og montere i henhold til bedriftens regler og prosedyrer. 

• Overflatebehandling 
o Kunnskapspunkter: kjenne bedriftens kvalitetskrav på materiale før overflatebehandling, 

overflatebehandlingsmetode og utstyr, overflatebehandlingsmiddel og bedriftens krav til 
sluttresultat/finnish. 

o Ferdighetspunkter: Utføre overflatebehandling med bedriftens utstyr og metoder. 
• Tegningsforståelse/oppdragsforståelse og planlegging 

o Kunnskapspunkter: kjennskap til bedriftens produkter, kunne lese tegninger og produksjonsordre, 
planlegge eget arbeid 

o Ferdighetspunkter: kunne forstå tegning og produksjonsunderlag, planlegge, produsere i henhold til 
oppdraget, behersker produktets oppbygging 

• Dokumentasjon og kvalitetssikring av eget arbeid 
o Kunnskapspunkter: Kjenne bedriftens rutiner for dokumentasjon og kvalitetssikring 
o Ferdighetspunkter: Vurdere og dokumentere eget arbeid i henhold til bedriftens rutiner. 

 
Fordypningsområder: 

En lærling som får opplæring basert på en av disse fordypningsområder må i tillegg ha kunnskap og ferdigheter som 
følger: 

Vindu 
• Tetthet, U-verdi, (råte), brann, innbruddsikkerhet, fasade, rømningsvei, vedlikehold, type glass (lyd, lys, vask), 

automatikk (åpne/lukke, låse, solskjerming osv), hengslingssystemer, utvendige bekledningssystemer 

Dør 
• Tetthet, U-verdi, (råte), brann, innbruddsikkerhet, fasade, rømningsvei, vedlikehold, type glass (lyd, lys, vask), 

automatikk (åpne/lukke, låse, solskjerming osv), hengslingssystemer, utvendige bekledningssystemer 

Trapp 
• Trappeformelen, terminologi, forskrifter og regler, målta, tegne, konstruere, montering 

Innredning 
• Målta, tegne, konstruere, bruke forskjellige plantematerialer som corian, MDF, laminerte plater, glass etc., 

forskjellige hengslesystemer, skuffebeslag og monteringsbeslag for kjøkken, montering 

 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

Ikke kommentert av fageierne. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Daglig arbeid:  
Kjernekompetansen i tømrerfaget kan deles inn i to hovedområder:  

• Trekonstruksjoner – som er læren om hvordan krefter virker inn og fordeler seg gjennom en trekonstruksjon, 
og hvordan man bygger den på en slik måte at den beholder sin styrke, stivhet og stabilitet, uten at det 
oppstår skadelige eller uønskede deformasjoner. Kreftene som virker på tak, vegger, etasjeskillere og 
fundamenter, stammer først og fremst fra egen-, nytte-, snø- og vindlast. 

• Bygningsfysikk – som er læren om de fysiske prosessene knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning. 
Herunder også fuktmekanikk, som er læren om hvordan ulike materialer tar opp og transporterer fuktighet. 

 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Tømreren i et samfunnsperspektiv 

Tømrerfaget er et tradisjonsrikt fag i kontinuerlig utvikling. Eksempler på saker som påvirker fagets utvikling 
kan være teknologisk utvikling, økende energibruk, miljøbelastning og global oppvarming, men også 
befolkningsvekst og behov for flere tilpassede og universelt utformede bygninger. Gjennom høringsrunder 
lovfestes nye og innskjerpede krav som igjen fører til økt produktutvikling, nye detaljløsninger og 
byggemetoder, men også stor risiko for dårlig inneklima og fuktskader dersom arbeidene utføres av 
ufaglærte.  
 
Tømrerfagets utøvere omfatter alt fra store entreprenørbedrifter med flere tusen ansatte, til små 
håndverksbedrifter fordelt over hele landet. Noen bedrifter tilbyr alle tjenester innen tømrerfaget, mens 
andre spesialiserer seg innen smalere områder som f. eks. oppføring av nye hus og hytter, innredning av 
næringsbygg, rehabilitering eller restauring. Det er også vanlig at personer med bred bakgrunn i 
tømrerfaget videreutvikler seg og går over i jobber med mer ansvar som f. eks. å lede drift av byggeplasser 
med mange forskjellige fag.     
 
Tømrerfaget er et stort lærefag i bygg- og anleggsteknikk og utgjør en svært viktig samfunnsressurs. 
Gjennom utbygging, vedlikehold, drift, koordinering og modernisering av Norges bygningsmasse, bidrar 
faget med en stor verdiskapning hvert år. Med tanke på det store antallet eksisterende bygninger og andre 
trekonstruksjoner som skal vedlikeholdes og rehabiliteres, samt alle nybyggene som skal føres opp i 
fremtiden, fyller tømrerfaget et svært stort samfunnsbehov.  

Vg3 Tømrerfaget 
Yrkesbetegnelse: Tømrer 
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Sentrale arbeidsoppgaver i tømrerfaget er oppføring av ulike typer trekonstruksjoner. Faget omfatter konstruksjons- og 
innredningsarbeid, rehabilitering, samt produksjon og montering av elementer og moduler. Utøvelsen av tømrerfaget 
er basert på krav i lover, forskrifter og standarder på det tekniske, sikkerhetsmessige og miljømessige området. 
 
Arbeidsområder er:  
• oppføring av bygninger i tre og andre konstruksjoner  
• innredningsarbeider i bygninger av tre, mur, betong og stål  
• produksjon av elementer og moduler  
• montering av elementer, moduler, innredninger og produkter  
• rehabilitering, vedlikehold og vern av bygninger  
• produktvalg, materialsortering og fuktkontroll  
• tegnings- og konstruksjonsforståelse  
• bruk av digitale modelleringsverktøy, hjelpemidler og oppslagsverk  
• utmåling av retninger, vinkler, høyder og lengder  
• arbeidsplanlegging  
• helse, miljø og sikkerhet  

 
Tømrerfaget har stor bredde og allsidighet, og skiller seg ut fra de aller fleste fagene i Norge ved at det er underlagt et 
omfattende byggeteknisk lovverk som bl. a. stiller krav til konstruksjon, energibruk, brann, lyd, planløsninger, mv. 
Kunnskapen om både konstruksjon og bygningsfysikk gjør også at tømreren har god oversikt over både bygget som 
helhet og byggeplassen. Dermed legges et godt grunnlag for å kunne samordne andre smalere yrkesgrupper i 
byggeprosjekter.  
 
Kunnskap  
• Tømreren skal ha kunnskap om hva som bør inngå i et komplett produksjonsunderlag. 
• Tømreren skal ha teoretisk kunnskap om trekonstruksjoner og bygningsfysikk, herunder fuktmekanikk og de mest 

vanlige byggevareproduktenes egenskaper. 
• Tømreren skal kunnskap om hvordan egne arbeider kan planlegges, vurderes og dokumenteres med hensyn til 

effektivitet, kvalitetskrav, HMS og SHA. 
• Tømreren skal kunne planlegge arbeidsstedet, samt bruken av materialer og utstyr på en rasjonell måte slik at det 

ikke brukes unødvendig mye tid eller stopper opp. 
• Tømreren skal ha kunnskap om organisering av egen bedrift og byggeprosjekter. 
• Tømreren skal kjenne til partenes rolle i arbeidslivet, samt offentlige myndigheters roller og oppgaver innen 

byggenæringen. 
• Tømreren skal ha kunnskap om bedriftens styringssystem, og hvordan dette brukes i forbindelse med 

prosjektgjennomføring og dokumentasjon. 
• Tømreren skal kunne planlegge tildelte arbeidsoppgaver ut fra digitalt produksjonsunderlag og prosjektverktøy. 
• Tømreren skal kjenne til gjeldende byggeforskrifter, aktuelle Norske Standarder og bransjenormer. 
• Tømreren skal kjenne til hvilke faktorer som påvirker bedriftens produktivitet, lønnsomhet og kvalitet. 
• Tømreren skal kunne risikovurdere arbeider som omfatter håndtering av kjemikalier og farlig avfall. 
 
Ferdigheter 
• Tømreren skal kunne arbeide ut fra produksjonsunderlag som f. eks. rutiner, tegninger, BIM og arbeidsbeskrivelser 

som er i henhold til gjeldende lovverk, aktuelle standarder og avtaler. 
• Tømreren skal kunne bygge trehus og andre trekonstruksjoner, samt velge robuste detaljløsninger med 

utgangspunkt i klima, miljø og krefter, og utføre disse med egnede og bestandige produkter. 
• Tømreren skal kunne utføre egne arbeider på faglig godt vis. Byggeforskriftene utgjør myndighetenes 

minimumskrav, mens bransjenormene viser hvordan kravene kan oppfylles i praksis. Faglig godt vis kan også være 
toleranser i Norsk Standard eller kundens bestilling. 

• Tømreren skal kunne utføre egne arbeider på en sikker og nøyaktig måte, som tilfredsstiller krav til effektivitet, 
kvalitet, HMS og SHA. 

• Tømreren skal kunne arbeide selvstendig eller i samarbeid med andre og under ledelse. 
• Tømreren skal kunne utføre tildelte arbeidsoppgaver ut fra digitalt produksjonsunderlag og prosjektverktøy. 
• Tømreren skal kunne håndtere kjemikalier og farlig avfall iht. risikovurderingen. 
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Historikk, likheter og ulikheter i forhold til andre fag  
Når det gjelder tømrerfagets kobling til andre fag, er mange av dem avhengig av at bærekonstruksjonen eller 
overflatene er på plass før de kan utføre sine arbeider. I mange tilfeller må også tømreren tilbake avslutningsvis for å 
legge siste hånd på verket, f. eks. for å montere innredning og belistning. Normalen er derfor at tømrerfagets leveranse 
i en trekonstruksjon er desidert størst både med tanke på kontrakten, arealet og volumet.  
 
Det ser også ut til at digitalisering i økende grad gjør sitt inntog i byggenæringen gjennom økt bruk av digitale 
oppslagsverk, BIM, robotisering osv. Noe som vil kreve en økende grad av digital kompetanse hos fremtidens tømrere. 
Parallelt med dette ser vi også en økende interesse for den mer tradisjonelle delen av tømrerfaget, som går på 
treanatomi, materialkunnskap og gamle byggeteknikker til bruk i bl. a. lafting og restaurering.   
 
Omfang av fag- eller svenneprøven 

Ikke kommentert av fageierne. 

 
 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Sentrale arbeidsområder i vei- og anleggsfaget er veiarbeid, grunnarbeid, masseforflytning og noe arbeid med 
kommunaltekniske anlegg. Kunnskap om fundamentering og komprimering av ulike typer masser er vesentlig. 
Kunnskaper om sprengningsarbeid inngår også. I tillegg skal vei- og anleggsfagarbeideren kunne utføre enklere 
stikkings- og oppmålingsarbeider og kunne utføre enkelt betongarbeid, som støping av rør-kanaler, fundamenter og 
forankringsklosser. Vei- og anleggsfagarbeideren skal ha kunnskap om bygging og vedlikehold av ulike typer veirekkverk 
og midtdelere. Vei- og anleggsfagarbeideren har inngående kunnskap om regelverk for arbeidsvarsling og HMS.  
  
Arbeidsområder med tilhørende kunnskap (k) og ferdigheter (f): 
 
HMS  

• Kjenne til bedriftens HMS-rutiner, herunder Sikker Jobb Analyse, Risikovurdering og rutiner for rapportering av 
uønskede hendelser. (k) 

• Ergonomiske prinsipper (k) 
• Kunne utføre arbeid iht. gjeldende HMS-krav. (f) 
• Kunne jobbe etter ergonomiske prinsipper (f) 

 
Digitale kunnskaper og ferdigheter  

• Planlegge og utføre tildelte arbeidsoppgaver ut fra digitale prosjektverktøy og digitale tegninger (k) 
• Forstå viktighet med det å kalibrere utstyret (k) 
• Kjenne til eventuelle feilkilder (k) 
• Kunne bruke digitale dokumentasjons- og styringssystemer (f) 
• Kunne forstå og bruke GPS- og maskinstyringssystemer (f) 

 
Kvalitetssikring og dokumentasjon  

• Forstå viktigheten av god dokumentasjon (k) 
• Kunne planlegge og dokumentere eget arbeid ved bruk av digitale dokumentasjonssystemer (f) 

 

Vg3 Vei- og anleggsfaget 
Yrkesbetegnelse: Vei- og veianleggsfagarbeider 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Vei- og anleggsfagarbeideren i et samfunnsperspektiv 

Vei- og anleggsfagarbeideren spiller en viktig rolle i samfunnet med å sikre samfunnets behov for 
utbygging og vedlikehold av infrastrukturen. Veiarbeid, grunnarbeid, tunnelinnredning, oppsett og 
montering av veirekkverk, samt overvannshåndtering, er arbeidsoppgaver hvor vei- og 
anleggsfagarbeideren har en avgjørende rolle. 
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Arbeidsvarsling  
• Kan bestille nødvendig sikrings materiell og skilt ut fra en skiltplan (k) 
• Forstå viktighet og verdien av arbeidsvarsling (k) 
• Kan utføre skilting/merking ut fra en skiltplan (f) 

Stikking og oppmåling  
• Må kunne grunnleggende stikking og oppmåling (k) 
• Kan sette ut hjørner på en anleggsplass ut i fra tegninger (f) 
• Kan sjekke og flytte høyder (f) 

 
Rigging og drift av anlegg 

• Må kunne lese og forstå en riggplan (k) 
• Kan forklare en riggplan (f) 

 
Fundamentering og komprimering 

• Ha inngående kunnskap om ulike massetyper og deres egenskaper (k) 
• Har meget gode kunnskaper i fundamentering og komprimering. God til å gjennomføre og dokumentere dette. 

(f) 
 
Sertifisert sikkerhetsopplæring på minst 3 ulike masseforflytningsmaskiner 

• Gjennomført praktisk og teoretisk opplæring (k) 
• Kan mestre minimum tre maskintyper (f) 

 
Bygging, drift og vedlikehold av veger  

• Forstå viktigheten av riktig bruk av forskjellige massetyper (k) 
• Geologi – veikroppens oppbygging (k) 
• Kan bygge opp veikroppen etter tegninger, beskrivelser og gjeldende regelverk (f) 

 
Tunnelinnredning  

• Ha inngående kunnskap legging av ulike typer rør, nedsetting av vann- og kabelkummer og når det er behov for 
bolting. (k) 

• Kan fundamentere og komprimere for prefab betongfundamenter til tunnelveggelementer (f) 
• Kan montere tunnelveggelementer (f) 
• Kan utføre nødvendig bolting (f) 

 
Sprengningskunnskap 

• Har kunnskap om boring, sprenging og arbeid i berggrunnen (k) 
• Kan bruke ulike typer sprengstoff og tennmidler (f) 

 
Montere og vedlikeholde veirekkverk og midtdeler 

• Vurdere sikkerhet og risiko med hensyn til arbeidsoppgaver og trafikkavvikling (k) 
• Vurdere og velge relevante rekkverksløsninger (k) 
• Vurdere grunnforhold, ta hensyn til eksisterende kabler og annet som har betydning for utførelsen av arbeidet 

(k) 
• kunne utføre nyanlegg, utskifting og vedlikehold av rekkverk og midtdelere i ulike materialer med tanke på (f) 
• best mulig trafikksikkerhet (f) 

 
Enkle betongarbeider og natursteinsmurer 

• ha kunnskap om ulike betongkvaliteter, forskalingsmetoder og armering, og kan velge ut og bruke (k) 
• hensiktsmessige materialer og verktøy i arbeidet (k) 
• Kunne utføre enkle forskalings-, armerings- og støpearbeider (f) 
• Kunne sette opp og montere natursteinsmurer (f) 

 
Naturmangfold, herunder fremmede arter og organismer 
 
Kommunalteknikk  

• Har kunnskap om Overvannshåndtering og lokal overvannsdisponering (k) 
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• ADK-kunnskap (k) 
• Kan utføre overvannshåndtering og lokal overvannsdisponering (f) 
• Kan utføre vann- og spillvannshåndtering (f) 

 
Tekniske forskrifter og bransjestandarder 

• Kjenne til regelverk for håndtering av kjemikalier og avfall, herunder substitusjon. (k) 
• Kjenne til NS 3420, Plan- og bygningsloven, Sentral godkjenning og Byggteknisk forskrift (TEK17) (k) 
• Kunne risikovurdering og håndtering av kjemikalier og avfall (f) 
• Kunne utføre arbeid etter gjeldende lover og forskrifter (f) 

 
Bedriftslære 

• Kjenne til hvilke faktorer som påvirker bedriftens produktivitet, lønnsomhet og kvalitet (k) 
• Kan utføre jobben raskt og grundig med alt nødvendig materiell og utstyr til stede. (f) 

 
Førstehjelp 

• God kunnskap om hjerte- og lungeredning (k) 
• Gjennomført førstehjelpskurs (k) 
• Kan utføre førstehjelp og hjerte- og lungeredning (f) 

 
 
Bør ut av Vg3-læreplanen: Gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder 
kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang 
 

Omfang av fag- eller svenneprøven 

3 dager. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 

 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, 2018 
 
Fageiere: EBA, MEF og NAF 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Sentrale arbeidsområder i Veidrift- og veivedlikeholdsfaget er arbeid med drift og vedlikehold av offentlige og private 
veger. I tillegg skal veidrift- og veivedlikeholdsoperatøren kunne utføre vedlikehold på fasiliteter tilhørende vegnettet 
lokalt og nasjonalt, og bruke nødvendig maskinelt utstyr.  
 
Sentralt står arbeidsplanlegging, bruk av masseforflytningsmaskiner, vinterdrift, vegetasjonsrydding, renhold av 
veinettet og VA-arbeid. God utførelse er avgjørende for fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Arbeidsoppgavene 
utføres i sterkt trafikkerte områder, slik at personlig sikkerhet og sikkerhet overfor 3. person vektlegges.  
Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.  
  
Veidrift- og veivedlikeholdsoperatøren skal ha kjennskap til de viktigste drift- og vedlikeholdsoppgavene, hensiktene 
med disse og hvordan de påvirker hverandre. De må kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å 
planlegge og gjennomføre eget arbeid. Fagarbeideren skal arbeide på selvstendig grunnlag ut i fra planer, beskrivelser 
og meteorologiske forhold. Fagarbeideren må ha god kjennskap til ulike kontraktstyper og krav til oppfølging og 
dokumentasjon. Veidrift- og veivedlikeholdsoperatøren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i 
arbeidsfellesskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at fagarbeideren har forståelse for 
viktigheten av drift og vedlikehold og kjennskap til hvilken effekt og konsekvenser disse oppgavene har for samfunnet.  
 
HMS 
Kunnskap: 

• Regelverk for sikring og sperring av anleggsområde 
• Bruk av verne- og sikkerhetsutstyr: 
• Ergonomiske prinsipper, risikovurderinger og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet 
• Avfallshåndtering og kildesortering 
• Trafikksikkerhet og ytre miljø 

Ferdigheter:  
• Varsle om arbeid og sikre og sperre av anleggsområde etter gjeldende regelverk 
• Bruke egnet verne- og sikkerhetsutstyr 

Vg3 Veidrift- og veivedlikeholdsfaget 
Yrkesbetegnelse: Veidrift og veivedlikeholdsarbeider/operatør 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 

Veidrift- og veivedlikeholdsarbeideren i et samfunnsperspektiv 

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget har hovedfokus på drift og vedlikehold av offentlige og private veger. 
Faget skal sikre samfunnets behov for drift og vedlikehold av de statlige og kommunale veier i Norge. 
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• Utføre arbeid i samsvar med krav til dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring 
• Utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp 
• Foreta risikovurdering og utføre arbeid i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet 
• Kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk 
• Ivareta sikkerhet ved arbeid på sterkt trafikkerte veier 
• Ivareta hensyn til trafikksikkerhet og ytre miljø (se bransjelære) 

o Siktsoner 
o Plassering av maskiner og utstyr 
o Snø og vegetasjon 
o Ta hensyn til og legge til rette for myke trafikanter 

Planlegging, forberedende arbeider og dokumentasjon  
Kunnskap 

• Bruk av tegninger og beskrivelser for planlegging av arbeidsoppgaver, fremdriftsplaner og materiellbestilling 
• Kontroll, vurdering og dokumentasjon av arbeidet 
• Digitale måleverktøy, nivellerings- og oppmålingsutstyr 
• Utstyr og maskiner 
• Arbeidsplanlegging 

− Ha kjennskap til krav til utførelse i henhold til beskrivelse 
− Ha kjennskap til håndbøker og standarder som er relevant for faget 
− Ha kunnskap om inspeksjonsrutiner og når det skal iverksettes tiltak 
− Ha kunnskap om meteorologi og meteorologiske forhold  

• Arbeidsvarsling  
− Skilting og føring av skiltlogg 
− Varsle og sikre egne ansatte og trafikanter 
− Inneha kompetanse tilsvarende «Ansvarshavende» 

Ferdigheter 
• Planlegge arbeidsoppgaver etter tegninger og beskrivelser 
• Utarbeide fremdriftsplaner for arbeidet og bestille materialer i samsvar med tegninger og beskrivelser 
• Kunne vurdere behov for egnet utstyr og maskiner 
• Bruke digitale måleverktøy, nivellerings- og oppmålingsutstyr 
• Kontrollere, dokumentere og vurdere arbeidet 
• Kunne ivareta trafikkberedskap og fremkommelighet  
• Gjennomføre arbeidsvarslingvarsling og sikring i vegarbeidsområder 

Drift og vedlikehold 
• Vinterdrift av veg, (herunder snø- og isrydding, salting, strøing og øvrig vinterarbeid) 

o Ha kunnskap om de viktigste metoder og utstyr  
o Kjennskap til drift av høyfjellsoverganger (rasproblematikk, kolonnekjøring) 
o Kunne utføre snø- og isrydding 
o Kunne utføre salting og strøing 

Friksjon, grunnleggende kunnskap 
• Kunnskap om betydning for trafikksikkerhet og fremkommelighet 
• Kunnskap om friksjonskoeffisient og målemetoder 
• Kunnskap om krav til friksjon og friksjonsforbedrende tiltak  
• Kjenne til håndbok opplæring i vinterdrift for operatører 
• Kunne utføre friksjonsmålinger 

Drift og vedlikehold av veidekker (asfalt og grus) 
• Ha kjennskap til høvling av grusdekker 
• Kjennskap til telehiv problematikk og hvordan man håndterer dette. 
• Metoder for sprekketetting. 
• Legge ut og komprimere kalde og varme masser 
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• Utføre vedlikehold av faste dekker (lapping) 
• Utføre støvdemping av grusdekker 
• Utføre lapping av grusdekker 

Renhold av vei og veiområder 
• Kunnskap om feiing, vasking og drift og vedlikehold av publikumsområder 
• Utføre feiing og vasking 
• Utføre drift og vedlikehold av publikumsområder (rasteplasser, parker), leskur. 

Drift og vedlikehold av grøntarealer (kantslått, rydding av skog, busker og kratt, grasbakke og grasplen) 
• Kunnskap til ulike maskiner til bruk til kantslått, vegens frie rom, rydding av skog, busker og kratt og klipping av 

grasbakke og grasplen 
• Kjennskap til drift av parklike arealer 
• Kunnskap om uønskede arter og bekjempelse av disse. 

Drift og vedlikehold av dreneringsgrøfter, overvannsgrøfter og terrenggrøfter 
• Kunnskap om grøfting, spyling og rensk  
• Kunnskap om drensgrøfter 
• Kunne utføre grøfting, spyling og rensk 
• Kunne utføre etablering, rensk, staking, spyling og tining av drensgrøfter 

Drift og vedlikehold av kulverter, stikkrenner, kummer, sandfang 
• Kjennskap til drift av sedimentbasseng. 
• Kjennskap til drift av pumper i  kulverter el. 
• Kjennskap til oljeutskillere og håndtering ved utslipp.  
• Kunne utføre utskifting (håndbok N200), tining og rensk av stikkrenner 

Drift av tunneler 
• Kunnskap om maskiner, utstyr og metoder til vask av tunneler 

Kunne utføre visuell inspeksjon av tunneler for å avdekke skader som har betydning for konstruksjonen og 
sikkerheten og behov for vedlikehold.   

• Kunne utføre rensk av is og stein i tunneler 

Drift av bruer 
• Kunnskap om maskiner og metoder til vask av bruer 
• Kunne utføre visuell inspeksjon av bruer for å avdekke skader som har betydning for konstruksjon og sikkerhet 

Drift av andre konstruksjoner 
• Kunnskap om drift av murer  
• Kunnskap om drift av gjerder  
• Kunnskap om stabilitetssikring av fjellskjæringer 

Bruk av maskiner og utstyr til helårsdrifting av vegnettet 
• Ha kunnskap om ulike typer utstyr som brukes til drift og vedlikehold av vegnettet ha kjennskap til ulike typer 

utstyr som brukes til drift og vedlikehold av vegnettet 

Drift- og vedlikehold av skilt og fundament  
• Kjennskap til håndbok N300 trafikkskilt. 
• Montere ulike typer skilt  
• Oppretting av skilt 
• Utføre skiltvask  

Drift og vedlikehold av veirekkverk 
• Kunne montere stål- og betongrekkverk 
• Kunne bytte stålrekkverk 
• Kunne vurdere eksisterende fundament og utbedre disse i samsvar med gjeldende regelverk 
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Kvalitetssikring og bedriftslære 
• Se bransjelære 
• Vedlikehold av maskiner og utstyr 

Bransjelære 
• Gjøre rede for historien og utviklingen til faget, og drøfte hvilken plass faget har i samfunnet. 
• Gjøre rede for hva drift og vedlikehold innebærer  
• Gjøre rede for hvilke krav som gjelder for drift og vedlikehold av vegnettet 
• Dokumentere arbeidet ut ifra bedriftens kvalitetssikringssystem  
• Gjøre rede for innholdet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk, standarder og normer 
• Drøfte etiske retningslinjer i faget 
• Forstå betydningen av hvor viktig samhandling er på arbeidsplassen 
• Gjøre rede for utviklingen av HMS i faget og viktigheten av denne. 
• Kjenne til de digitale verktøyene som er mulig å bruke og hva de kan brukes til for å lette hverdagen. 

 

Omfang av fag- eller svenneprøven 

5 dager. 

 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 

 



Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, 2018 
 
Fageiere: Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund 
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En beskrivelse av det sentrale  
innholdet i lærefaget 

 

 

 

 

 

 

 

Det sentrale innholdet i faget: sluttkompetansen 

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget er et tradisjonshåndverk som i takt med den teknologiske utviklingen, nye 
myndighetskrav, og etterspørsel i markedet, har tatt opp i seg moderne teknikker, produksjonsmetoder og produkter.  
 
Ventilasjons- og blikkenslagerfagets hovedoppgaver er   
 

1. å hindre vanninntrenging på byggets ytre klimaskjerm 
Faget er avgjørende for å sikre et bygg mot vær og vind ved tekking av tak og fasader, med tilhørende belag og 
detaljer, og samtidig ivareta estetiske og arkitektoniske uttrykk.  

 
2. å sikre god ventilasjon i bygget  

Faget er avgjørende for et godt inneklima med minimalt energiforbruk, ved å sikre energieffektive kanalnett i 
ventilasjonsanlegg med korrekte og presise løsninger og montasje. 

 
Dokumentasjon av produkter og utførelse, samt oppfyllelse av lover, forskrifter og krav er deler av dette. Opplæringen 
skal bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre 
samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise fagets bredde som tradisjonelt håndverk. Opplæringen skal gi 
kompetanse på digitale verktøy som er relevante for utførelsen av faget. Opplæringen i faget skal ivareta kravene til 
helse, miljø og sikkerhet. 

 
Arbeidsområder for ventilasjon- og blikkenslagersvenn, med tilhørende kompetanse og ferdigheter: 

ARBEIDSOMRÅDE TAK OG FASADE  
En ventilasjon- og blikkenslagersvenn skal: 

- Kunne falseteknikker, herunder båndtekking, skivetekking, rutetekking, paneler Ferdighet 
- Kunne utføre beslagsarbeid, herunder totrinnstetting og skjult innfesting Ferdighet 
- Kunne ivareta estetikk i utførelsen av tak og fasadearbeider Ferdighet 
- Kunne vurdere og bruke nødvendig festemateriell og metoder for innfesting Ferdighet  
- Kunne utføre lodding og andre skjøtemetoder Ferdighet 
- Kunne vurdere underlag i forhold til materialbruk og løsninger, samt utføre utlekting som underlag for eget 

arbeid Ferdighet  
- Kunne utføre taktekking med eksempelvis metaller, skifer og takstein Ferdighet 
- Kunne montere taksikring i henhold til krav Ferdighet + kunnskap 

Vg3 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget 
Yrkesbetegnelse: Blikkenslager 

Samfunnsperspektiv 

Se felles tekst for bygg- og anleggsteknikkfagene 
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- Gjøre rede for kondensproblematikk Kunnskap 
- Gjøre rede for funksjon og prinsipper for vindsperre Kunnskap 
- Gjøre rede for materialtyper og deres egenskaper og bruksområder, herunder: Kunnskap 

o Spenningsrekke 
o Ekspansjon 
o Korrosjon og patinering 
o Edle metaller, legering og kompositt 

- Gjøre rede for ulike prefabrikkerte løsninger og vurdere hensiktsmessig og korrekt bruk av disse Kunnskap 
- Gjøre rede for bruk av løsninger for interiør og utsmykning Kunnskap 
- Kjenne til produkter og løsninger for fornybar energiproduksjon, for eksempel solcelleløsninger som monteres 

på tak/fasade, eller som er integrert i tak-/fasadeprodukter Kunnskap 
- Kjenne til produkter og løsninger for passiv kjøling, for eksempel solskjerming Kunnskap 

 

ARBEIDSOMRÅDE VENTILASJON 
En ventilasjons- og blikkenslagersvenn skal: 

- Kunne bygge komplette kanalanlegg Ferdighet  
- Kunne montere inn lufttekniske komponenter Ferdighet 
- Kunne ta mål, tegne og utfolde, samt produsere deler med geid skjøtesystem Ferdighet 
- Kunne ta mål, tegne og utfolde, samt produsere kasser, lydfeller og overganger til  

aggregatrom Ferdighet 
- Kunne ta mål, tegne og utfolde spesialprodukter som kjøkkenhetter, rister og takhatter Ferdighet 
- Kunne utføre gjennomføringer på tak og vegg som hindrer innsig av fukt Ferdighet  
- Brannsikre og branntette gjennomføringer for kanalanlegg Ferdighet 
- Kunne bruke ulike isolasjonstyper mot kulde, varme og lyd Kunnskap 
- Kunne utføre kapsling Ferdighet 
- Kunne bruke korrekt oppheng/festemateriell Ferdighet  
- Gjøre rede for dimensjonering, igangsetting og drift av et boligventilasjonsanlegg Kunnskap 
- Gjøre rede for hva som innebærer et godt og sunt inneklima Kunnskap 
- Gjøre rede for ulike ventilasjonssystemer, som for eksempel mekanisk, balansert, naturlig, vindusventilasjon 

osv. Kunnskap 
- Gjøre rede for komponenters funksjon i ventilasjonssystemer Kunnskap 
- Kjenne til brannkrav Kunnskap 
- Kjenne til lydproblematikk Kunnskap 
- Kjenne til prinsipper for innregulering Kunnskap 
- Kjenne til dimensjonering for ventilasjonsanlegg i større bygg Kunnskap 
- Kjenne til prinsipper for energisparing/ENØK Kunnskap 

 
 

BRANSJELÆRE 
En ventilasjon- og blikkenslagersvenn skal: 

- Kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid Ferdighet +Kunnskap 
- Kunne designe, utvikle og produsere detaljer og løsninger på verksted Ferdighet +Kunnskap 
- Kunne velge riktig materialer, løsninger og verktøy til arbeidet Ferdighet +Kunnskap 
- Kunne arbeide etter tegning og beskrivelse Ferdighet  
- Kunne bruke digitale verktøy i alle deler av arbeidsprosessen Ferdighet  
- Kunne bruke maskiner og verktøy som er nødvendige for utførelsen av faget Ferdighet 
- Kunne utbedre prefabrikkerte produkter med spesialtilpassede stedsbygde løsninger. Ferdighet 
- Kunne drifte og vedlikeholde et verksted Ferdighet 
- Kunne transportere, lagre og oppbevare materialer på en måte som ikke skader disse Ferdighet Kunne utnytte 

materialer for å minimere svinn og avfall Ferdighet 
- Kunne utføre arbeid i tråd med ergonomiske prinsipper Ferdighet  
- Kunne utføre arbeid i tråd med yrkesetiske retningslinjer Ferdighet  
- Gjøre rede for krav til kildesortering Kunnskap 
- Gjøre rede for HMS-krav Kunnskap 
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- Gjøre rede for hva et kvalitetssikringssystem er Kunnskap 
- Gjøre rede for god samhandling på byggeplassen Kunnskap 
- Gjøre rede for god kundebehandling og mersalg Kunnskap 
- Gjøre rede for hvordan farlige stoffer blir oppbevart, behandlet og destruert Kunnskap 
- Kjenne til byggteknikk, herunder prinsipper for bærende konstruksjoner Kunnskap 
- Kjenne til teknisk forskrift, håndverksloven Kunnskap 
- Kjenne til bruken av stoffkartotek Kunnskap 
- Kjenne til fagets historie Kunnskap 
- Kjenne til viktigheten av skriftlige avtaler og avviksrapporter samt FDV Kunnskap 
- Skal ha gjennomført kurs i varmt arbeid, arbeid i høyden og liftkurs. Kunnskap 

 
 
Vedlegg som er felles for alle fag: 

1. Bygg- og anleggsteknikkfagene i et samfunnsperspektiv (felles tekst) 
2. Om progresjonen i utdanningsprogrammet 
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