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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Planlegging Gjennomføring Vurdering/dokumentasjon 

   

 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Nedsetting av 2 kummer med rørlegging mellom kummene og gjenfylling og oppbygging av 
vei, omfatter hovedområdene; Planlegging, stikking og oppmåling, Bygging og vedlikehold 
og Maskiner og utstyr. 
HMS er gjennomgående under hele fagprøven. 

• Planlegge, og begrunne, arbeidet etter tegninger og beskrivelser (del 1). Oppgaven må 
inneholde material- og utstyrsliste, HMS liste, fremdriftsplan, og om det er behov for 
hjelpemann. 

• Varsle om arbeid og sikre og sperre av byggeplasser og anleggsområde etter gjeldende 
regelverk 

• Dokumentere og vurdere eget arbeid. 
 
 
Momenter ved prøven som kandidaten må beherske: 

o Bruk av måleutstyr – nivelleringskikkert og laser 
o Dybde på grøft   
o Korrekt høyde på kummer 
o Korrekt fall på rør inn og ut av kum 
o Singelpute for rør – riktig høyde 
o Igjenfylling og komprimering av grøft med riktige masser 
o Bruke maskiner i henhold til gjeldende regelverk 

 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                    
https://sokeresultat.udir.no/finn-

lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift 

 

 

 

https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=vg3%20oppl%C3%A6ring%20i%20bedrift


4)Vurderingsgrunnlag, kriterier og kjennetegn på måloppnåelse: 

Kandidaten skal kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid, og 

prøvenemnda vil legge vekt på: 

✓ HMS og risikovurdering 
✓ Planlegging av arbeider etter tegninger og beskrivelser 
✓ Oppbygging, fundamentering og komprimering av vei 
✓ Grunnarbeid og kommunaltekniske anlegg 
✓ Legging av rør og kabler og montering av kummer 

 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

HMS er nøye vurdert. 

Bedriftens 

internkontrollsystem er 

systematisk dokumentert. 

Planleggingen er godt 

gjennomarbeidet og 

strukturert med en realistisk 

framdriftsplan.  

Ryddig og gjennomtenkt 

varsling, sikring og sperring av 

arbeidsplass etter gjeldende 

regelverk. 

Arbeidsoppgavene er utført 
raskt, grundig og med 
forståelse. Godt planlagt med 
alt nødvendig materiell og 
utstyr til stede. 
 
Meget gode kunnskaper i 
oppbygging og 
fundamentering og god til å 
gjennomføre og dokumenterer 
dette. 
 
Meget god innsikt i stikking og 
nivellering også ved bruk av 
elektroniske hjelpemidler. God 
dokumentasjon. 
 
Kandidaten viser god innsikt i 
faget, kommuniserer faglige 
løsninger og utfordringer og 
begrunner endringer godt. 
 

Nødvendig hensyn til HMS og 

bedriftens 

internkontrollsystem er 

ivaretatt. 

Det er utarbeidet en grei 

arbeidsplan der tidsbruk og 

materialforbruk, samt valg av 

utstyr og metoder inngår.  

Tilstrekkelig varsling, sikring og 

sperring som dekker gjeldende 

regelverk. 

 

Klarer å utføre 

arbeidsoppgavene innenfor 

tidsfristen med en kvalitet som 

tilfredsstiller gjeldende krav. 

 
Kan gjøre rede for prinsipper 
for oppbygging og 
fundamentering av vei. 
 
 
Kan kontrollere høyder, 
retninger og fall selvstendig. 
 
 
 
God innsikt i og oversikt over 
faget. Behersker 
fagterminologien og gir 
dekkende forklaringer på 
endringer  

Det er ikke tatt nødvendig 

hensyn til HMS og bedriftens 

internkontrollsystem. 

 

Planleggingen er uklar eller 

mangelfull.  

 

Dårlig sikring av arbeidsplass. 

Utydelig varsling og ikke 

tilstrekkelig sperring, som er i 

henhold til gjeldende 

regelverk. 

Svak utførelse og mye tidsbruk 
på oppgaven. Utførelsen 
tilfredsstiller ikke gjeldende 
krav. 
 
Liten forståelse for prinsipper 
når det gjelder oppbygging og 
fundamentering av vei. 
 
 
Liten forståelse for bruk av 
kikkert og laser. Ingen 
dokumentasjon. 
 
 
Har manglende forståelse for 
grunnleggende prinsipper i 
faget. Kan ikke gjøre rede for 
årsak til endringer.  
 



Kontroll og dokumentasjon er 
tydelig utfylt i henhold til 
kundens krav og bedriftens 
internkontrollsystem.  
 

 
Dokumentasjon utfylt på en 
måte som tilfredsstiller 
kundens krav og bedriftens 
internkontrollsystem. 
 

 
Dokumentasjonsdelen av 
fagprøven er uklar eller 
mangelfull. 
 

 

6)Bekreftelse på at oppgaven er gjennomgått 

Kandidaten har fått utlevert oppgaven til fag- 
svenne- kompetanseprøven av prøvenemnda 

SETT X 

Oppgaven har blitt gjennomgått av 
prøvenemnda. Kandidaten har forstått 
oppgaven og fått stille spørsmål til oppgaven 

 

Kandidaten har fremvist legitimasjon til 
prøvenemnda 

 

 

 

 

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 

     

 

 

 

 


