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Innhold i den praktiske fag- svenne- og kompetanse prøven: 

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

        Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentas

jon 

0,5-1 dag 1,5-2 dager 0,5 dag 

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang 

 

Daglig- ukentlig- mnd- årlig driftsrutiner, kontroll, vedlikehold og ettersyn. 

Oppgave 1.  

Beskriv hvordan du håndterer …………………med tilliggende styringer i tråd med 

overskriften, –driftsrutiner, kontroll, vedlikehold og ettersyn. 

Under dette oppdraget oppdager du en feil. Du bestemmer selv feilen, men 

konsekvensen må være at anlegget stopper. Beskriv feilen – Beskriv mulige 

konsekvenser – Beskriv hva du gjør for rette den. 

Oppgave 2.  

Utføre ……………………… og tilliggende utstyr …………………………… 

Oppgaven vil bli utført på stedet. Bruk utstyr og nødvendig verktøy i tråd med 

overskriften - Daglig drift, rutiner, kontroll, vedlikehold og ettersyn. 

Utførelse av prøven  

Dag 1, 2: 

Planlegging: 

Tenk gjennom oppgavene og lag en skriftlig arbeidsplan som omfatter valg av: 

rekkefølge, metoder, materialer, verktøy, verneutstyr osv. for oppgave 1 og 2. 

Gjennomføring: 

Utarbeide et dokument som beskriver hva arbeidsoppgavene er og hvordan 

det gjennomføres for oppgave 1.  



Legg ved vedlegg og henvis til viktige styringsdokumenter (internkontroll og -

rutiner, forskrifter for HMS, kvalitetssikring, kommunikasjon/ bestilling, 

kostnadsoverslag, bilder og annet som kan knyttes til FDV) 

Egenvurdering: 

Dokumenter egenvurdering av deg selv på utførelsen av prøven og oppgavenes 

innehold og vanskelighetsgrad. 

Dag 3 

Utføre hele eller deler av oppgave 2 med nemd til stede. 

Avsluttende samtale mellom nemd og kandidat. 

 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:  
Se hele her: https://www.udir.no/kl06/BDR3-01 
Grunnleggende ferdigheter 
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. Grunnleggende 

ferdigheter forstås slik:  

Muntlige ferdigheter og å kunne uttrykke seg skriftlig i byggdrifterfaget innebærer å kommunisere med eier, brukere og eksterne 

tjenestetilbydere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeid som ligger under fagets ansvarsområde. Videre vil det si å kunne 

drøfte og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.  
Å kunne lese i byggdrifterfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå 

innholdet i og bruke spesifikasjoner, SD- og FDV- dokumentasjon, tegninger og produkt- og arbeidsbeskrivelser.  
Å kunne regne i byggdrifterfaget innebærer å kunne regne ut forbruk og kostnader til strøm, andre energibærere og vann, samt beregning 

av masser og materialer til vedlikehold. I dette inngår også å ha kjennskap til og å kunne regne med enkle formler innenfor berørte fagfelt.  
Digitale ferdigheter i byggdrifterfaget innebærer å drifte SD-anlegg (sentral driftskontroll), bruke databaserte FDV-programmer og 

programmer som støtter dokumentasjon, rapportering, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også å bruke digitale verktøy til 

måling, beregning, bildebehandling og tegning.  

Drift og vedlikehold 

Oppgaven tar utgangspunkt i følgende mål i læreplanen: 

• planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid 

• utføre enkle reparasjoner og vedlikehold som ikke krever annen fagkompetanse  

• kartlegge drifts- og vedlikeholdsbehov og foreta daglig ettersyn av bygg og uteanlegg etter gjeldende regelverk  

• kontrollere og rengjøre pumpeanlegg for grunnvann og avløp 

• forebygge vannskader fra vann- og avløpsinstallasjoner  

• utføre ettersyn, oppstart og nedstenging av varme- og kjøleanlegg  

• drifte og etterse ventilasjonsanlegg  

• utføre korrekt bytte av lyskilder på forskjellige typer armaturer og kunne beskrive de vanligste lysfarger og valg av lyskilder  

• forklare prinsipper for energiøkonomisering og energiovervåking og konsekvenser av driftsvalg på det ytre miljøet  

• beskrive hvordan installasjonene og bruken av bygget påvirker energiforbruk og utslipp 

• beskrive prinsipper for kildesortering og kostnader for ulike typer avfall (avfallsfraksjoner) og kunne betjene avfallssystemer 

• foreta primærhjelp ved heisstans og utføre en elementær driftskontroll for heiser i tråd med forskrifter  

• gjennomføre egenkontroll av sprinkleranlegg, brannsikringstiltak, rømningsveier og elektroinstallasjoner og kunne betjene 
brannvarslingsanlegg  

• forstå prinsipper for nødstrømsforsyning og kunne gjennomføre testkjøring uten last 

• lese systembilder fra SD-anlegg og redegjøre for alarmer og betydningen av avlesningsverdi 

• bruke verne- og sikkerhetsutstyr 

• utføre sikring mot fall og andre ulykker under arbeid i høyden 

• utføre arbeid på en ergonomisk riktig måte 
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• utføre enkel førstehjelp 

• samarbeide og kommunisere med kolleger, kunder og/eller brukere i utførelsen av arbeid 

• utføre arbeid i tråd med relevante lover, forskrifter og standarder 

Bransjelære 

• beskrive prinsippene i et kvalitetssikringssystem 

• arbeide ut fra estetiske hensyn 

• forklare vannkjemi, prøvetaking og kjemikaliehåndtering ved drift av basseng- og fonteneanlegg og foreta legionella-kontroll 

• kjenne til forskriftskrav og rutiner for adgangskontroll og kameraovervåking  

• beskrive rutiner for håndtering og lagring av farlige stoffer og farlig avfall etter gjeldende regelverk 

• rapportere og kommunisere med fagekspertise og eiere om avvik på funksjoner 

• drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen 

• gjøre rede for ulike ansvarsforhold mellom leietaker og byggeier 

• forklare sentrale ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning 

• kunne regne ut forbruk av strøm og andre energibærere og kunne regne med enkle formler innenfor berørte fagfelt  

• forklare sammenhengen mellom valg av løsninger og konsekvenser i forhold til livssykluskostnader  

• gjøre rede for energioppfølgingssystem (EOS), loggføringssystemer og FDV-systemer 

• bruke og forstå bygg- og installasjonstegninger og FDV-dokumentasjon  

• forklare funksjonen til de vanligste tekniske anleggene og samspillet mellom bygget og disse anleggene  

• forklare bygningers eventuelle vernestatus og ulike tidsepokers bruk av byggemetoder og materialer med hensyn til konsekvenser for 

drift og vedlikehold  

 

4) Kriterier for oppgavens/arbeidets vurderingsgrunnlag: 

✓ Kunne dokumentere i henhold til forskrifter og rutiner  
✓ Risiko-/sikkerhetsanalyse  
✓ HMS 
✓ Fagkunnskap og -kompetanse i henhold til læreplanen for faget 
✓ Kunne betjene tekniske anlegg 
✓ Være bevisst energi og miljø 
✓ Kjenne FDV-dokumentasjonen for bygget 
✓ Forståelse for faget og evne til å se sammenheng mellom drift i eget fag og aktiviteten i 

bygget 
✓ Evne til å kommunisere med brukerne av bygget og prioritere arbeidsoppgaver i henhold til 

bedriftens behov 
✓ Egenvurdering, refleksjon og evne til å begrunne valg 

 

5)Oppgavens kjennetegn på måloppnåelse  

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

Bruker og fyller ut 

dokumentasjon og 

kvalitetskrav uoppfordret og 

har en gjennomtenkt og 

begrunnet plan for arbeidet; 

Kjenner til og kan bruke 

dokumentasjon og 

kvalitetskrav og planlegger 

tilfredsstillende; 

 

Har vesentlig manglende 

kunnskap om dokumentasjon 

og kvalitetskrav og har en plan 

det er vanskelig å følge; 
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Viser svært god innsikt i sikker 

jobbutførelse og kan knytte 

dette til HMS, 

Ser helheten i faget og kan 

knytte det til læreplanmålene.   

Har særdeles god forståelse 

for tekniske anlegg og betjener 

bedriftens anlegg på en 

profesjonell måte; 

 

Har et bevisst forhold til energi 

og miljø; 

 

Har god kjennskap til og 

redegjør ryddig for FDV-

dokumentasjon;  

 

Kan utføre vedlikehold iht 

rutiner og er proaktiv i forhold 

til vedlikehold. Forstår sitt 

arbeid i lys av aktiviteten i 

bygge 

 

Prioriterer sitt arbeid bevisst 

og til beste for bedriften; 

 

Er reflektert, ser alternative 

løsninger og tar 

velbegrunnede valg 

Har en sikker jobbutførelse og 

følger fagets HMS, 

Kjenner læreplanen og ser 

sammenhenger mellom mål,  

 

Har forståelse for tekniske 

anlegg og kan betjene 

bedriftens anlegg på en 

tilfredsstillende måte; 

 

Følger bedriftens rutiner når 

det gjelder energi og miljø; 

 

Kjenner bedriftens FDV-

dokumentasjon; 

 

Kjenner til vedlikeholds-

rutiner og utfører nødvendig 

vedlikehold; Tilpasser 

arbeidet til aktiviteten i 

bygget. 

 

Kan til en viss grad prioritere 

arbeidsoppgaver slik at det 

gagner ansatte og 

produksjon; 

 

Kan begrunne sine valg 

Har klare brudd på sikker 

jobbutførelse og manglende 

forståelse for viktigheten av 

HMS 

Ser i liten grad sammenheng og 

helhet i faget, 

Har manglende forståelse for 

tekniske anlegg og kan ikke 

betjene bedriftens anlegg 

tilfredsstillende;  

 

Dårlig kjennskap til energi og 

miljø; 

 

Kjenner i liten grad bedriftens 

FDV-dokumentasjon; 

 

Manglende kunnskap om 

vedlikeholdsrutiner og slurver 

med vedlikehold; klarer i liten 

grad å til tilpasse arbeidet til 

aktiviteten i bygget; 

 

Prioriterer arbeidsoppgaver 

tilfeldig og uten å samarbeide 

 

Kan i liten grad begrunne valg 

og ser ikke alternativer. 

 

Vurderingsskjema: Bestått meget 

godt 

Bestått Ikke bestått 

Kandidaten har et bevist forhold til HMS og bruker 

det i sitt arbeid. (Viser det i oppgaven) 

   

Viser til utført risiko og sikkerhetsanalyse    

Kan forklare og vise til betjening tekniske anlegg    



Forståelse for faget og evne til å se sammenheng 

mellom drift i eget fag og aktiviteten i bygget 

   

Kan utføre vedlikehold iht rutiner og er proaktiv i 

forhold til vedlikehold.  

   

Har et bevisst forhold til energi og miljø ved å vise 

til enkle kostnadsbilder når feil oppstår. 

   

Har god kjennskap til og viser til FDV-

dokumentasjon 

   

Er reflektert, ser alternative løsninger og tar 

velbegrunnede valg 

   

Bruker bedriftens rutiner for dokumentasjon    

Ved eventuelt manglende rutiner fra bedriften 

viser kandidaten til egne dokumentasjons rutiner 

   

 

Kandidaten bekrefter på epost at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i 

henhold til vedlagt dokumentasjon 
Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

Avsluttende 

vurdering 

    

IB B BM Sted Dato 
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