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

1) Tidsramme og leveringsfrister for oppgaven  

Start dato:    kl. 

Evaluering dato:   kl. 

Prøvens varighet antall dager: 

2)Oppgaven – en beskrivelse av innhold og omfang:  

Oppgaven består av tegning: 

 

 

Beskrivelse: 

 

 

 

Fagprøven skal hvis mulig tas fra den normale produksjon i bedriften. 

Hvis bedriften ikke har tilstrekkelig produksjon som kan godkjennes som oppgave, kan oppgaven tas 

på en sveise «dummy» og prøveplater. 

Eksempel på en fagprøve som ikke er tatt fra bedriftens produksjon: 

• Sveising av dummy tegningnr.108403 

• Sveising av 2 plateprøver tegningnr.108394 (eller rør tegningnr.108464 hvis ønskelig) 

Prøven skal inneholde 2 forskjellige valgfrie materialer og 2 valgfrie sveisemetoder på dummy 

og/eller plateprøver. Plateprøvene skal sveises ensidig, og skal inneholde stopp/start. 

Kandidaten skal selv lage (skrive) WPS-sveiseprosedyre for sveis av plateprøvene. Dette sendes (e-

post) prøvenemda før oppstart av sveis på sveiseprøvene.  

Sveise-dummy og plateprøvene skal være ferdig montert før fagprøven starter. Sveiser og/eller 

sårkanter skal ikke slipes på ferdig prøve. Brikker på plateprøver fjernes.  

Prøvenemda velger ut en plateprøve som det skal tas volumetrisk kontroll av, røntgenkontroll eller 

ultralydkontroll. 

  



 

3)Oppgaven er basert på følgende kompetansemål:                                                   
Planlegging og forberedelser 

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

• planlegge arbeidsprosessen i tråd med tegningsgrunnlag, prosedyrer, arbeidstillatelsessystem og 

gjeldende regelverk  

• utføre sikker jobb-analyse  

• planlegge sveiserekkefølge  

• gjøre rede for krav til sveisesertifikat   

• gjøre rede for NDT-metoder og bruksområder 

• velge materialer, verktøy, utstyr og tilsatsmaterialer tilpasset arbeidsoppgaven 

• gjøre rede for bedriftens organisasjonsstruktur og egen plassering og funksjon 

• gjøre rede for faktorer som påvirker lønnsomheten 

• utføre arbeidet i tråd med styringssystemer for produksjon og kvalitet 

• vurdere økonomiske konsekvenser av metode- og materialvalg  

• drøfte og samarbeide om faglige løsninger 

• utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med gjeldende regelverk 

 

Sveiseteknikk 

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

• utføre arbeidet i tråd med arbeidsinstruksjoner, WPS- sveiseprosedyrer og gjeldende standarder 

• bruke automatiserte sveisemetoder etter gjeldende standard  

• gjøre rede for hvilke muligheter den aktuelle sveisemetoden har for mekanisering  

• behandle sveise tilsett i tråd med instruks fra leverandør 

• feil søke på og vedlikeholde sveiseutstyr 

• sveise etter tegninger, sveiseprosedyrer, spesifikasjoner og instrukser  

• utføre kullbuemeisling 

• beregne og tolke parameterer for varmetilførsel 

• gjøre rede for hvilken betydning beskyttelsesgasser har for sveiseresultatet 

• gjøre rede for fordeler og ulemper ved valg av sveisemetode 

• måle forvarmings- og mellomlagstemperatur og beregne varmetilførsel  

 

Egenkontroll og dokumentasjon 

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne 

• utføre visuell kontroll av sveisearbeidet  

• vurdere kvaliteten på eget arbeid i henhold til tegninger, spesifikasjoner og gjeldende standarder 

• kontrollere sporbarhet og signere for utførte sveiseoppgaver 

• rapportere avvik og foreslå korrigerende tiltak 

• dokumentere utført arbeid i tråd med gjeldende styringssystem  

• ferdigstille og rengjøre produktet for videre behandling  

• gjøre rede for ulike metoder for overflatebehandling av ferdige produkter. 

 

  



4) Sett inn kriterier og kjennetegn for oppgaven (vurderingsgrunnlaget): 

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

prøvenemnda vil legge vekt på: 

✓ a- mål 
✓ Sårkant 
✓ Overflateporer 
✓ Deformasjoner 
✓ Reingjøring 
✓ HMS 
✓ Tidsbruk 

Vurderingskriterier ref. NS-EN ISO 5817:2014 

Dette kjennetegner en: 

Bestått meget godt Bestått Ikke bestått 

5817:2014 kvalitetsnivå B 5817:2014 kvalitetsnivå C  

Korrekt a- mål +/- 0.5mm 

 

a- mål vurderes i forhold 
til tegning og 
platetykkelse 

Ufullstendig sveis 

Uten sårkant Minimalt med sårkant Gjennomgående sårkant 

Uten porer Sporadiske porer Full av porer 

Uten deformasjoner Deformasjoner 

innenfor toleransen  

Deformasjoner utenfor 

toleransen 

Sveis fri for slagg og sprut Noe / litt sprut og slagg Glemt å fjerne slagg og sprut 

Forklart og vurdert diverse 

HMS tiltak og gjort en sikker 

jobb analyse 

Benyttet seg av 

påkrevd verneutstyr 

Glemt verneutstyr 

Brukt den tiden som ble 

planlagt 

Brukt litt for mye tid Brukt for mye tid 

 

  



 

5)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 

 

Prøven skal avholdes innenfor rammene av en normalarbeidstid hvis ikke 

annet er avtalt 

Kandidaten bekrefter på epost at prøvenemnda har tilrettelagt prøven i 

henhold til vedlagt dokumentasjon 

 

 

Sted/ dato: 

_________________________ 

 

Kandidat signatur:     Prøvenemndsleder signatur: 

 

___________________________   ___________________________ 
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