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Velkommen til fagprøve i matrosfaget. Ta deg litt tid til å lese gjennom denne 
informasjonen, før du begynner på selve oppgaven.  
 

Gjennomføring:  
Fagprøven gjennomføres over to dager. Den består av en skriftlig del der planlegging 
inngår, og en praktisk del. I tillegg skal du dokumentere og vurdere eget arbeid. På 
den skriftlige delen har du 2,5 time til rådighet. Etter den skriftlige delen blir det 
praktisk prøve. 
Prøvenemnda skal etter prøven gjennomgå den enkeltes besvarelse. Der vil nemda 
om nødvendig be om en mer utfyllende redegjørelse. 
Oppgavene er basert på kompetansemålene i læreplanen. 
 

Dersom du har lese- eller skrivevansker, gi beskjed slik at vi kan 
tilrettelegge prøven for deg. 

  
Hjelpemidler:  
Du kan bruke egne notater og alle tilgjengelige verktøy og hjelpemidler.  
  
Vurdering:  
Det vil bli foretatt en helhetlig vurdering av kandidatens prestasjoner under 
fagprøven. Basert på nemdas observasjoner settes karakter.  
Det er tre mulige karakterer:  
 

• Ikke bestått -  
Kandidaten har ikke den nødvendige kjennskap til skipets prosedyrer for sikkert 
arbeid, manglende evne til selvstendig arbeid samt arbeidsplanlegging. 
Følger ikke lover, forskrifter eller retningslinjer for HMS. 
Arbeidet er tilfeldig og ustrukturert og kandidaten kan ikke begrunne det som er 
gjort. Holder ikke tidsskjema og er unøyaktig. 

  
• Bestått -  
Kandidaten behersker faget og viser god kjennskap til prosedyrer og regler. 
Følger lover og forskrifter. Følger HMS-forskrifter. Har en framdriftsplan og 
følger den. Gjør jobben i henhold til prosedyrer og rutiner. Er nøyaktig og holder 
tidsplanen.  

  
• Bestått meget godt -  
Kandidaten har meget god kjennskap til alle sider av faget, så vel teoretisk som 
praktisk. 
Følger lover og forskrifter. Har et bevisst forhold til HMS. God og grundig 
planlegging og funksjonell framdriftsplan. Behandler verktøy skikkelig. Gjør all 



risikovurdering og kan begrunne og forklare de valg som tas. Har stor grad av 
nøyaktighet og selvstendighet i arbeidet og holder tidsplanen. 

  
Du vil få beskjed om hvilken karakter du har fått før du reiser hjem fra prøven.  
  
NB! Dersom det er et spørsmål i oppgaven som er uklart, ikke nøl med å spørre en 
av sensorene. Vi er der for å hjelpe dere med gjennomføring av fagprøven. Et lite 
tips, les gjennom hele prøven før du setter i gang. Begynn med de oppgavene du 
føler deg sikker på. Det pleier å løsne etter hvert ... 
 

Og til slutt, lykke til. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oppgave 1 – Sikring av last  
  

a. Hva menes med stempling av last eller løse gjenstander?  
b. Hva menes med surring av last?  
c. Hva er en strekkfisk?  
d. Hvorfor er alle bommer og kraner merket med SWL, og en angitt vekt?  
e. Hva står forkortelsen SWL for?  
f. Hvilke andre steder kan du forvente å finne SWL merking?  
g. Hva slags utstyr merkes med årets farge?  
h. Hva er et datablad og hvilken informasjon finner du her?  
i. Hvor finner du databladet til et produkt om bord?  

  
  
  

Oppgave 2 – Vakthold/rorkommando/IALA  
  

Hva er utkikkens oppgaver?  
  

Beskriv IALA-systemet (kardinalsystemet) og lag en skisse.  
(International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse)  
  
  
  

Oppgave 3 – Forurensning/SOPEP  
  

Hva er SOPEP og hva omhandler dette?  
  

Nevn utstyr som er en nødvendig del av SOPEP-beredskapen.  
  
  

  

Oppgave 4 – Ankring  
  

Hvor mange meter er ett lås/en sjakkel?  
  
Hva menes med «bitter end»?  
  
Hva brukes ved merking av hver sjakkel?  
  
 
 

  



Oppgave 5 – Grunning og overflatebehandling  
  

Nevn kort fremgangsmåten dersom du får beskjed om å male pullere på 
poopdekket.  
 
Du skal male i radarmasta. Hvordan vil du gå fram? Arbeidet forventes å være ferdig 
kl. 17:00. Du skal utføre jobben sammen med matros Tore Ås. Sett opp de forskjellige 
elementene du må ta hensyn til og fyll ut arbeidstillatelse (vedlagt siste side) 
 
  

  

Oppgave 6 – Brannvern og slukkemidler  
  

Nevn de forskjellige slukkemidler som finnes om bord på din båt og hva de best er 
egnet til.  
  

Ved brann i f.eks. maskinrom og pumperom brukes ofte fast CO2-anlegg.  
Hvilke forholdsregler må tas før dette brukes? Hvem gir ordre om bruk av CO2?  
  
  
  

Oppgave 7 – HMS  
  

Hvor er skipets beredskapsplaner beskrevet?  
  

Hvorfor er det så viktig med et HMS-system?  
  

Hva er en avviksmelding?  

  
  
Oppgave 8 – Fortøyning  
  

Lag en fortøyningsplan og tegn inn spring, brest, akter- og baugtrosse.  
Lag en skisse.  
  
Hva er viktig å huske på når trosser fra to forskjellige skip skal festes på en puller i 
land?  
  

Hvordan skal gangveien/landgangen rigges, hva er viktig å huske på?  
  

Hva er en rotteskjerm og hvor festes disse?  



Oppgave 9 – Lanterneføring  
  

Tegn lanterneføringen til et skip som er over 50 meter langt og er underveis.  
Angi lanternenes lysåpning i grader, samt farge.  
Bruk et eget ark og lag skisse.  
  
  
  

Oppgave 10 – Sikkerhetsfamiliarisering 
 

Hva betyr følgende forkortelser, og hva er hensikten med disse? 

- ISPS  
- SOLAS  
- STCW  
  
  
  

Oppgave 11 – Stabilitet  
  

Hva menes med stabilitet?  
  

Hvordan kan ballasttanker, bunkerstanker, plassering av last med mer, påvirke 
stabiliteten?  
  
  
  

Oppgave 12 – Blackout  
  

Hva er et nødstrømanlegg eller nødgenerator?  
  

Hvilket utstyr får strøm fra nødtavlen?  
  
  
  

Oppgave 13 – Sikkerhetskoder  
  

Hva betyr forkortelsene: IMO, ISM og SMS  
  

Hvilke krav stiller IMO til skip og rederi gjennom ISM-koden?  
  
  



Oppgave 14 – Oversett til engelsk  
  

Forut    

Akterut    

Styrbord    

Babord    

Losleider    

«Lett til fem»    

Hiveline    

Fangline    

Redningsvest    

Redningsflåte    

Nødpeilesender    

Redningsaksjon    

Livbåtdekk    

Mønstringsstasjon    

Nødutgang    

Rømningsvei    

Kjettingkasse (til anker)    

Vanntette dører    

Fallskjermrakett og håndbluss    

Branndør    

Nødbrannpumpe    

Brannslukningsapparat    

Røykdykkerutstyr    

Gangvei    

Bakken    

Rekkverk    

Malesjappa    

Styrhus (brua)    

Pass opp for propellen    

Lyskaster    

  



 

Arbeidstillatelse for arbeid i høyden eller på skutesiden 

Vedlikehold av skip og utstyr 

 Denne arbeidstillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet. Etter endt arbeid skal den arkiveres om bord i minst 1 år. 

1. Tillatelsen skal godkjennes av ansvarlig leder før arbeidet påbegynnes. 

Skip:  Dept: 

Dato:  Kl fra: til: 

Arbeidssted:  

Kort beskrivelse av 

arbeidsoperasjonen:  

 

Arbeidstillatelse for annet type arbeid nødvendig (hot work, lukkede rom eller på høyspent?): 

 

 Ja  Ja Nei 

Risikovurdering utført og gjennomgått?  Elektriske farer? ***   

Kompetent sikkerhetsvakt utpekt?  Evt. Isolering av utstyr utført? ***   

Prosedyren lest og forstått av alle?  Mekaniske farer?   

Utstyr sertifisert og funnet sikkert?  Kjemiske farer?   

Sikkerhetssele sjekket og ok?  Antennelseskilder?   

Bro/ECR informert?  Redningsutstyr tilgjengelig?   

Følgende sikkerhetstiltak og/eller ytterligere krav til personlig verneutstyr er påkrevd og/eller 

vurdert før arbeidsoperasjonen kan startes 

 

*** Der ja har blitt krysset av, hvilke tiltak er satt i verk for å redusere risiko og bygge barrierer? 

Andre farer? 

 

Navn og signatur(er) fra personen(e) som skal utføre arbeidsoperasjonen: 

Navn: Signatur: 

Arbeidsområdet er inspisert og funnet i samsvar med prosedyren og sjekklisten kl.: 

Ansvarlig leder: Navn: Signatur: 

 

Etter endt arbeid: Arbeidet er ferdig utført og alt utstyr er ryddet sikkert på plass kl.:  

Leder av arbeidet: Navn: Sign: 

Ansvarlig offiser:  Navn: Sign: 
 


