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Forord



Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all opplæring under

	lov om videregående opplæring 
	lov om fagopplæring i arbeidslivet



Læreplanverket består av to deler:

1.	Læreplan, generell del, for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
	Generell del angir overordnede mål og retningslinjer for den samlede virksomheten i grunnskolen og videregående opplæring.

2.	Læreplaner for videregående opplæring.



Denne læreplanen omfatter opplæring i bedrift for banemontørfaget.


Læreplanene for hele opplæringsløpet vil senere bli satt sammen til én læreplan for hvert løp. 
Det innebærer at det må foretas enkelte justeringer i kapittel 1 og i vedlegg. I denne forbindelse vil det også bli vurdert om det er elementer i læreplanene som overlapper hverandre. Språklig gjennomgang vil bli foretatt når den endelige planen foreligger. Oversikt over opplæringstilbud og annen informasjon om videregående opplæring vil bli utgitt separat.


Denne læreplanen er midlertidig fastsatt fram til den endelige læreplan for det enkelte
opplæringsløp i studieretningen foreligger.






Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, 19. august 1996.
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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

Det første jernbanesporet som ble bygd i Norge, var strekningen mellom Oslo og Eidsvoll. Sporet stod ferdig 1. september 1854. Den første hestesporvogn som vi kjenner til i Norge kom 6. oktober 1875, mens den første elektriske sporvognen finner vi i rute fra Majorstua via Øst-banen til Skillebekk, datoen er 2. mars 1894. I dag er det ca. 4200 kilometer spor i Norge (NSB). Oslo Sporveier (trikk og T-baner) har til sammenligning 140 km, mens noen større bedrifter som Norsk Hydro og andre, har egne interne spor og sporområder.

Etter rallar-perioden i norsk jernbanehistorie som begynte ca. 1850 og fram til dagens jernbane-byggere, har fagbetegnelsen variert fra banevokter til banereparatør, til dagens banemontør. Banereparatøren fikk endret sin status fra 1. januar 1983, da man fikk et internt fagbrev i NSB etter en endret. Banemontørfaget ble lagt inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet 2. januar 1996.

Antall sysselsatte har variert med utbyggingsperiodene. I 1870- årene var det ca. 6000 personer eller rallare sysselsatt med jernbanebygging. I 1950-årene var det ca. 4500 ansatte i linjetjenesten og i dag arbeider det ca. 1600 personer innen banemontørfaget i NSB. I Oslo Sporveier er det i dag ca. 107 personer ansatt innen banearbeid. I tillegg til disse kommer ansatte i andre bedrifter som driver med banearbeid.

Bakgrunnen for nedgangen i antall sysselsatte skyldes hovedsaklig teknologiske nyvinninger, men fortsatt vil en god del av arbeidet omfatte kroppsarbeid og annet manuelt arbeid. Arbeidet foregår i dag vesentlig ute i friluft, og er organisert som lagarbeid.

Banemontørens arbeidsoppgaver krever en stor grad av ansvarsbevissthet og faglig innsikt for å kunne fungere i et arbeidslag eller på selvstendige oppdrag. Typiske arbeidsoppgaver for dagens banemontører vil være vedlikehold og nybygging av jernbanespor, sporkomponenter og alle slags tilhørende anlegg i forbindelse med jernbanedrift.

1.2	Inntakskrav

For å kunne inngå lærekontrakt i banemontørfaget må søkeren normalt ha bestått videregående kurs I anlegg og bergverk eller tilsvarende. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

1.3	Samlet læretid i bedrift (opplæringstid og verdiskapningstid)

Opplæringen i bedrift er normalt ett års heltidsopplæring. Opplæringen i bedrift for banemontør-faget skal normalt kombineres med en verdiskapningstid på ett år. 


1.4	Kompetanse

Fagbrev
Etter endt læretid kan lærlingen avlegge fagprøve i banemontørfaget.
Etter bestått fagprøve utstedes fagbrev. 
Yrkesbetegnelse:	banemontør.
Fagbetegnelse: 	banemontørfaget.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for gjennomgått modul (eller i særskilte tilfeller del av en modul).

Generell studiekompetanse
Kravet til generell studiekompetanse er fullført og bestått 3-årig videregående opplæring med grunnkurs, videregående kurs I og videregående kurs II, fagbrev eller svennebrev. 
Dessuten kreves det kunnskaper tilsvarende et bestemt nivå i de felles allmenne fagene. 
De felles allmenne fagene fra grunnkurs og videregående kurs I på alle studieretninger gir del-kompetanse i forhold til generell studiekompetanse. 
For dem som har fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse, vil det normalt gjenstå et visst antall timer for å oppnå generell studiekompetanse. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dette.

Felles allmenne 
fag
Generell studiekompetanse
- totalt timetall
Timetall i grunn-kurs og VKI
Gjenstående timetall
Norsk
523 timer
150 timer
373 timer
Engelsk
187 timer
150 timer
37 timer
Samfunnslære
75 timer
75 timer
0 timer
Nyere historie
150 timer
0 timer
150 timer
Matematikk
187 timer
112 timer
75 timer
Naturfag
187 timer 
75 timer
112 timer
Til sammen
1309 timer
562 timer
747 timer

Ved gjennomgang av læreplanene for hele utdanningsløpet (jfr. forordet) vil departementet vurdere ekvivalering av allmennfaglige komponenter innenfor studieretningsfagene. Dette kan innebære at gjenstående timetall etter grunnkurs og VKI for enkelte fag kan reduseres.





Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for opplæringen i bedrift for banemontørfaget

Lærlingene skal

	kunne velge, bruke og vedlikeholde maskiner 

	kunne velge materialer, verktøy og utstyr som er tilpasset arbeidsoppgavene som skal utføres, og kunne begrunne sine valg

	kunne arbeide effektivt og kunne tilpasse tempo i forhold til arbeidsoppgavene

	kunne bruke verneutstyr

	kunne utvise orden under utførelse av arbeidet

	kunne arbeide på en måte som tar hensyn til egen og andres sikkerhet og helse, og til det indre og ytre miljø

	kunne rapportere skriftlig og muntlig om gjennomførte arbeidsoppgaver 

	kunne arbeide selvstendig og planmessig, men også vise evne og vilje til å kunne samarbeide med andre

	kunne arbeide sammen med andre på tvers av faggrenser

	vise en atferd som fremmer likeverd og likestilling

	kunne utføre arbeidet grundig og nøyaktig, og med stolthet for faget

	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte kvalitetskrav

	kunne følge lover og forskrifter som gjelder for faget

	kunne arbeide i samsvar med etiske normer som gjelder for faget og bransjen, og den betydning dette har for fagets omdømme

	kunne yte god service overfor kunder

	kunne vise kreativitet i utførelsen av arbeidet

	vise evne til å ivareta fagets estetiske krav

	kunne ta ansvar for egen læring

	kjenne fagets tradisjoner, egenart og framtidige utviklingsmuligheter

	kjenne bransjens og fagets betydning i samfunnet

	ha kunnskaper om bedriftens oppgaver lokalt, nasjonalt og internasjonalt

	kjenne egen plassering og funksjon i bedriften

	kjenne til hvilke faktorer som kan påvirke bedriftens lønnsomhet og kvalitetskrav



2.2	Helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring


Mål 1
Lærlingene skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen ved å følge gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne arbeidsmiljøloven med forskrifter

1b	kjenne til hvordan bedriftens vernetjeneste er bygd opp og hvilke funksjoner de ulike deltakerne har i henhold til loven

1c	kunne følge helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter som er aktuelle for det daglige arbeidet i faget, og kunne gjøre rede for konsekvenser ved brudd på disse


Mål 2
Lærlingene skal kunne behandle utstyr og materiell riktig og kunne ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet under arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne velge riktig utstyr og materiell i forhold til gitte rutiner og arbeidsoppgaver og kunne kontrollere at verktøy og utstyr er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand før bruk

2b	kunne behandle verktøy, materiell og utstyr riktig i forhold til egen helse og sikkerhet

2c	kunne forklare følgene av uforsvarlig bruk, oppbevaring og forvaltning av verktøy, materiell og utstyr

2d	kunne sikre arbeidsplassen forsvarlig før arbeidet settes igang

2e	kunne velge og bruke personlig verneutstyr når dette er nødvendig


Mål 3
Lærlingene skal ha kunnskaper om ergonomi og arbeidet med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. De skal kunne iverksette tiltak og utføre arbeidet på en måte som reduserer sjansen for skader og ulykker

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	ha kjennskap til ergonomiske tiltak og kunne forebygge skade på egen helse ved å bruke riktige arbeidsstillinger og iverksette nødvendige tiltak

3b	ha kjennskap til hvordan utstyr og redskap kan tilpasses og kunne ta hensyn til enkeltmenneskets forutsetninger

3c	kunne drøfte hvordan hensyn til helse, miljø og sikkerhet best ivaretas på arbeidsplassen og kunne etterleve kravene i bedriftens system for internkontroll

3d	kunne behandle og oppbevare farlige stoffer og avfall på en forsvarlig måte

3e	kunne utføre arbeidet i samsvar med internasjonale miljøkrav

3f	kunne sette de fortrinn transportformen har i et miljømessig perspektiv

3g	kunne forebygge farlige situasjoner, skader og ulykker

3h	ha kunnskaper om strømmens virkninger på menneskekroppen og kjenne til skader som kan oppstå som følge av strømgjennomgang

3i	kunne bruke bedriftens varslings- og rapporteringssystem ved skader og uhell og kunne sikre arbeidsstedet

3j	kunne gi nødvendig førstehjelp

3k	kunne forebygge belastningsskader som kan oppstå i forbindelse med utøvelse av faget

3l	kunne varsle om utslipp av gasser og kunne slokke brann i ulike miljøer, og kunne bruke nødvendig utstyr









Mål 4
Lærlingene skal kjenne aktuelle kvalitetssikringssystemer og kunne kvalitetssikre eget arbeid i henhold til gitte krav

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne forklare hensikten med kvalitetssikring

4b	kjenne og kunne etterleve kravene i bedriftens system for kvalitetssikring

4c	kjenne til kvalitetssikringssystemer som er vanlige nasjonalt og internasjonalt

4d	kunne forklare hva som menes med et fagmessig godt arbeid og forstå de faglige og estetiske krav som stilles til sporområder



2.3	Sikkerhetstjeneste


Mål 1
Lærlingene skal kunne etterleve de regler og bestemmelser som gjelder for å utføre sikkerhets-/sikringsarbeid i henhold til bedriftens krav og rutiner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne etterleve de regler og bestemmelser som gjelder for sporskiftertjenesten og kunne utføre sporskifting i henhold til sikkerhetsreglementet

1b	kunne følge gjeldende bestemmelser og regler ved lasting og merking av vogner

1c	kunne ivareta sikkerhetsoppgaver ved vedlikehold og fornyelse av baneanlegg i og nær sporet

1d	kunne forstå de forskjellige signalapparaters og skilts betydning

1e	kunne etterleve bestemmelsene for midlertidig kjørehastighet

1f	kunne forebygge farlige situasjoner og kunne iverksette nødvendige tiltak ved avvik







2.4	Underbygning


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til og kunne tegne ulike typer planeringsprofiler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvordan en bane bygges opp i forhold til eksisterende terreng

1b	kunne tegne og forklare hvordan ulike planeringsprofiler utføres i jord og fjell

1c	kunne forklare hvordan planeringsprofiler utføres i forhold til spor med overhøyde og strekninger med flere spor


Mål 2
Lærlingene skal kjenne til de skader vann kan påføre banelegemet og kunne iverksette forebyggende tiltak

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forklare årsaken til frostsprengning og hvilke problemer dette kan medføre

2b	kunne forklare hva som menes med erosjon, og hvilke skader erosjon kan forårsake

2c	kjenne årsaken til tele og kunne forklare hva som menes med skadelig telehiving

2d	kunne forklare og bruke metoder som på en best mulig måte hindrer at vannet gjør skade


Mål 3
Lærlingene skal kjenne til og kunne kontrollere og vedlikeholde forskjellige grøfter og stikkrenner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne tegne opp en linjegrøft, kunne forklare linjegrøftens oppgave og kunne grave ut linjegrøfter i forhold til planeringsprofilet

3b	kjenne og etterleve de krav som stilles til vedlikehold av linjegrøfter

3c	kunne tegne opp og forklare hvordan overvannsgrøfter plasseres i terrenget og kunne unngå utgraving ved utforming av overvannsgrøfter


3d	kunne tegne og forklare hvordan stikkrenner utføres og kunne kontrollere og vedlikeholde disse

3e	kjenne til hvordan lukkede drensgrøfter utføres og kunne gjøre rede for deres hovedoppgave


Mål 4
Lærlingene skal kjenne til og kunne kontrollere og vedlikeholde støttemurer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne til hvordan ulike typer støttemurer fundamenteres, og hvordan vann- og teleskader unngås

4b	kunne foreta kontroll av støttemurer og kjenne de faresignaler som kan oppstå i støttemurer

4c	kunne forklare hva som menes med skråningsmur


Mål 5
Lærlingene skal kjenne til hvordan ulike typer bruer bygges og kunne vedlikeholde, visitere og kontrollere bruer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne skille mellom bruas over- og underbygning

5b	kjenne til ulike typer brukonstruksjoner

5c	kunne forklare hvordan et landkar må fundamenteres og bygges opp

5d	kjenne til ulike typer brulager og kunne forklare hvorfor bevegelige lagre benyttes

5e	kunne forklare virkemåten til bevegelige brulagre

5f	kunne foreta visitasjon av bruer og kjenne til de regler som gjelder for tilsyn av bruer

5g	kunne utføre enklere vedlikehold og kontroll av bruer







2.5	Bygging, innlegging og vedlikehold av sporveksler


Mål 1
Lærlingene skal kunne bygge og vedlikeholde sporveksler i samsvar med gjeldende krav og spesifikasjoner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til rekkefølger og temperaturbegrensninger ved sveising av skjøtene i en sporveksel

1b	kjenne til ulike typer sporveksler og hvilke kjøremuligheter disse har

1c	kunne bruke ulike metoder ved bygging av sporveksler

1d	kunne utføre ettersyn av sporveksler og kunne delta ved kontrollmåling og vedlikehold av sporveksler

1e	kjenne til ulike typer skinnefester som brukes i sporveksler

1f	kjenne til hvordan justering av drivanordning i sporveksler foretas

1g	kunne tegne opp og forklare den geometriske form i en sporveksel

1h	kunne bruke justeringsverktøy og utstyr ved bygging av sporveksler

1i	kunne foreta nødvendige justeringer på måleverktøy og kunne utføre nødvendig vedlikehold av dette


Mål 2
Lærlingene skal kjenne til og kunne bruke ulike metoder ved innlegging av sporveksler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne de regler som gjelder for plassering av sporet i forhold til resten av sporgeometrien

2b	kunne bruke ulike typer mekanisk og hydraulisk spesialutstyr

2c	kjenne til og kunne bruke ulike metoder for manuell innlegging ved hjelp av ruller, tømmerstokker o.l.

2d	kjenne til innlegging ved hjelp av mobilkran, hjullaster og lignende maskinelt utstyr

2e	kunne følge de sikkerhetsregler som gjelder for sporvekselinnlegging

2f	kunne følge de regler som gjelder for kontaktledningsanlegget og signalanlegget
2g	kunne utføre ballastering av sporveksler



2.6	Sporbygging (Overbygning)


Mål 1
Lærlingene skal ha kunnskaper om hvordan hjul og skinne bygges opp og tilpasses hverandre og kunne kontrollere hjulslitasje

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne hjulets utforming, kunne foreta kontroll av hjulslag og kunne avgjøre om vogna må tas ut av drift

1b	kunne forklare skinnenes stilling i sporet

1c	kunne forklare hvorfor og hvordan hjul og skinne tilpasses hverandre

1d	kunne gjøre rede for hvordan ulike typer vogner går på rettlinje og i skarpe kurver


Mål 2
Lærlingene skal kjenne til de krefter som virker i sporet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forklare hva som menes med loddrette krefter og hvordan kreftene føres ned i underbygningen

2b	kunne forklare hva som menes med langsgående krefter, og hvilke konsekvenser disse har for sporet

2c	kunne forklare hva som menes med sidekrefter og de metoder som fjerner virkningen av sidekreftene

2d	kunne forklare hvordan et helsveist spor opptar langsgående krafter på en måte som hindrer solslyng

2e	kunne forklare hva som menes med føringskraften mellom hjul og skinne





Mål 3
Lærlingene skal kjenne til forskjellige svilletyper og kunne velge og kontrollere svilletype i henhold til gjeldende regler 

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til ulike typer sviller som benyttes i jernbanespor og kunne velge riktig svilletype

3b	kunne forklare hvordan en betongsville er bygd opp

3c	kunne foreta kontroll og ettersyn av betongsviller ute i sporet

3d	kunne gjøre rede for ulike typer tresviller

3e	kunne foreta kontroll og ettersyn av tresviller ute i sporet

3f	kjenne de krav som legges til grunn for utbytting av en sville

3g	kjenne til svillens hovedoppgave og svilleavstandens funksjon

3h	kjenne til hvilke typer sviller som kan brukes på broer

3i	kjenne til rehabilitering av tresviller


Mål 4
Lærlingene skal kjenne til og kunne bruke ulike metoder ved legging av sviller

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne målene for svilleavstander

4b	kjenne virkemåten til ulike maskiner som benyttes ved svillelegging

4c	kunne følge de sikkerhetsregler som gjelder for svillelegging

4d	kunne gjøre rede for arbeidsmetoder som brukes ved høyde- og sidejustering av sporet

4e	kunne bruke manuelle metoder ved svillelegging og kjenne til aktuelle maskinelle metoder








Mål 5
Lærlingene skal kjenne til hvordan framstilling av skinner skjer og kunne kontrollere skinneslitasje i henhold til gjeldende krav og regler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kjenne til ulike profiler (typebetegnelser) som benyttes i sporet

5b	kjenne til hvilke legeringer som benyttes i skinnestålet

5c	kunne måle skinneslitasje ved bruk av aktuelt måleverktøy

5d	kunne forklare skinnestålets utvidelse i forhold til temperatursvingninger

5e	kjenne til hvordan skinnefeil og skinnebrudd klassifiseres


Mål 6
Lærlingene skal kunne kontrollere og vedlikeholde ulike typer skinnefester

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kjenne til og følge de krav som stilles til godkjent skinnefeste

6b	kunne forklare hvordan ulike skinnefester er bygd opp og vedlikeholdes og kunne foreta forebyggende og periodisk vedlikehold 

6c	kjenne til og kunne kontrollere skinnefester som er godkjent på helsveist spor

6d	kunne skille mellom direkte og indirekte skinnefeste

6e	kjenne til hvilke hjelpekonstruksjoner som finnes for skinnefeste

6f	kunne gjøre rede for og kontrollere de ulike skinnefester som brukes i forhold til bruas lengde og oppbygning


Mål 7
Lærlingene skal kjenne til og kunne bruke aktuelle metoder ved legging av skinner

Hovedmomenter
Lærlingene skal

7a	kjenne til hvordan skinner må behandles under transport og innlegging i sporet

7b	kjenne til de forkjellige maskinene som blir benyttet til legging av skinner

7c	kunne utføre manuell innlegging av skinner

7d	kunne bruke de metoder og følge de regler som gjelder for lasking av spor

7e	kunne følge de sikkerhetsregler som gjelder for skinnelegging

7f	kunne følge de forholdsregler som gjelder for kontaktledningsanlegget og signalanlegget


Mål 8
Lærlingene skal kunne bygge og kontrollere spor på bruer med og uten ballast

Hovedmomenter
Lærlingene skal

8a	kunne gjøre rede for og etterleve de krav som stilles til spor på bruer

8b	kunne bygge opp overhøyde i sporet på bruer

8c	kjenne til hvilke regler som gjelder for ledeskinner på bruer og kunne utføre arbeidet i samsvar med reglene

8d	kunne forklare hvordan en glideskjøt er bygd opp, og når en slik konstruksjon skal benyttes på bruer



2.7	Sveising og vedlikehold av helsveist spor


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til ulike sveisemetoder som benyttes ved sveising av spor og sporveksler

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til maskinelle og manuelle sveisemetoder

1b	kjenne til det hjelpeutstyr som benyttes ved sveising

1c	kjenne til klimatiske forholds innvirkning på sveiseresultatet og skinnetemperaturens betydning for resultatet og kvaliteten

1d	kunne følge de sikkerhetsbestemmelser som gjelder for sveisearbeider

1e	kunne følge bestemmelsene som gjelder for sveising i nærheten av kontaktanlegget og signalanlegget
1f	kjenne til de forskrifter og regler som gjelder med hensyn til brann- og eksplosjonsfare og kunne behandle brann- og eksplosjonsfarlig utstyr på forsvarlig måte


Mål 2
Lærlingene skal kjenne forutsetningene som er lagt til grunn for og kunne følge de bestemmelser og banetekniske krav som gjelder for bygging vedlikehold av helsveist spor

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne forklare hva som menes med helsveist spor

2b	kunne gjøre rede for ved hvilke temperaturer vedlikehold av sporet kan foretas

2c	kunne etterleve de krav som stilles til midlertidig og permanent utbedring av skinnebrudd

2d	kjenne og følge de krav som gjelder for skjøteåpninger i sporet

2e	kunne regne ut hvor mye en skinnelengde forandrer seg i forhold til temperaturpåvirkninger

2f	kjenne til hvilke krefter som oppstår i en skinne ved temperaturforandring

2g	kunne forklare hva som menes med nøytraltemperatur og nøytralteperaturområde

2h	kjenne de banetekniske krav som stilles til ballasten

2i	kunne gjøre rede for de banetekniske krav som stilles til tre- og betongsviller med skinnefester

2j	kunne gjøre rede for de banetekniske krav som stilles til skinner

2k	kunne gjøre rede for de banetekniske krav som stilles til kurveradier i helsveist spor

2l	kjenne til prosedyren for nøytralisering av skinner med strekkapparat og varmevogn













2.8	Sporets trasé


Mål 1
Lærlingene skal kunne kontrollere vindskjevheter i sporet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til årsaker og farer forbundet med vindskjevheter i sporet og kunne forebygge at farlige vindskjevheter oppstår

1b	kjenne til og kunne bruke de grenseverdier som er lagt til grunn for største tillatte vindskjevhet

1c	kunne vurdere redusering av togets hastighet i forhold til vindskjevhetens størrelse

1d	kunne utføre en midlertidig justering av et vindskjevt sporavsnitt og kunne bestemme behovet for redusert hastighet ved passering


Mål 2
Lærlingene skal kunne måle sporvidde på korrekt måte, kjenne til forholdet mellom hastighet og sporvidde, og hvilke krav som stilles til overbygningsklasser

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne vite hvilke mål som gjelder for sporvidder

2b	kunne måle sporvidden i henhold til gitte toleransegrenser

2c	vite hvilke krav som stilles til sporvidder i forhold til hastighet

2d	kjenne til de forskjellige sporvidder i sporveksler

2e	kjenne til de forskjellige regler som gjelder for sporvidder i kurver

2f	kjenne kravene som stilles til de forskjellige overbygningsklasser og kunne skille de ulike overbygningsklasser fra hverandre


Mål 3
Lærlingene skal kunne finne og rette feil i sporet i forhold til målevogndiagrammer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne forklare oppbygningen av et målevogndiagram
3b	kjenne til hvordan en målevogn er bygd opp

3c	kunne tolke ulike typer målevogndiagrammer og kunne påvise og utbedre feil i henhold til disse

3d	kunne delta som observatører under målevognskjøring


Mål 4
Lærlingene skal kunne kontrollere og bygge en overhøyderampe i sporet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kunne tegne og forklare hvordan en overhøyderampe skal bygges

4b	kjenne og følge de krav som stilles til bygging av en overhøyderampe

4c	kunne kontrollere at en overhøyderampe ute i sporet er justert i samsvar med gjeldende krav og i forhold til sporavsnittets løfteskjema

4d	kunne forklare hvordan overhøyderamper utføres i kontrakurver

4e	kunne forklare hvordan overhøyderamper utføres i kombinertkurver

4f	kjenne til hvordan kontrollutstyr justeres


Mål 5
Lærlingene skal kjenne de krav som stilles til bygging av kurver og kunne kontrollere byggingen i henhold til gjeldende regelverk

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	kunne tegne og forklare hvordan bygging av en horisontalkurve utføres

5b	kunne kontrollere en horisontalkurve ved bruk av løfteskjema

5c	kunne tegne og forklare hvordan byggingen av en vertikalkurve utføres
5d	kunne kontrollere en vertikalkurve ved bruk av løfteskjema

5e	kunne forklare hvordan en overgangskurve utføres og kunne gjøre rede for dens funksjon

5f	kjenne til hvordan en overgangskurve kontrolleres

5g	kjenne konsekvensene av å foreta en kurvekorrigering


5h	kunne tegne opp og forklare de forskjellige kurvesammensetningene som forekommer i horisontalplanet


Mål 6
Lærlingene skal kunne forstå hvorfor overhøyder benyttes i sporet og kjenne til forholdet mellom overhøyde og hastighet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kjenne til de regler som gjelder for overhøyder i horisontalkurver

6b	kjenne til ulike typer overhøyder 

6c	kunne velge riktig overhøyde ut fra krav til hastighet


Mål 7
Lærlingene skal kjenne til de metoder som brukes for varig utfesting av sporet og kunne foreta nødvendige kontroller

Hovedmomenter
Lærlingene skal

7a	kunne kontrollere sporets beliggenhet i forhold til VUL merkene (varig utfesting av linjen)

7b	kjenne til oppbygningen av og virkemåten til G.VUL (geodetisk system for varig utfesting av linjen)

7c	kunne kontrollere sporets beliggenhet i forbindelse med maskinell justering av spor

7d	kjenne til konsekvensene av feiljustering av spor i forhold til utfestingen

7e	kjenne betydningen av korrekt nøytralisering av sporet














2.9	Maskinelt vedlikehold og vedlikeholdsstrategier


Mål 1
Lærlingene skal kjenne til hvilken vedlikeholdsstrategi som benyttes på de forskjellige strekninger

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til hvordan sporjustering planlegges etter resultat fra målevognskjøring

1b	kunne delta ved planlegging av sporvekselvedlikehold etter årlig kontrollmåling

1c	kunne delta ved planlegging av enklere bruvedlikehold etter brukontroll og ettersyn

1d	kjenne til og kunne delta i planlegging av driftsaktiviteter på en gitt strekning


Mål 2
Lærlingene skal kunne delta i forbindelse med maskinell justering av spor og sporveksler, og kunne kontrollere utførelsen

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne gjøre rede for hvordan et løfteskjema er bygd opp

2b	kjenne til hvordan spor og sporveksler justeres ved hjelp av maskiner

2c	kjenne til bruk av løfteskjema ved maskinell justering

2d	kunne foreta etterkontroll av kabler og jordinger i forbindelse med bruk av justerings-maskiner, i samarbeid med fagpersonell med elektrokompetanse


Mål 3
Lærlingene skal kjenne hvilke krav som stilles til ballast i sporet og utførelse av ballastprofilering

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne etterleve de krav som gjelder for godkjent pukkballast

3b	kunne forklare betydningen av å ha ballast i sporet

3c	kunne utføre enkel kontroll av ballasten

3d	kjenne til hvilke krav som gjelder for ballast på bruer

3e	kjenne til hva som menes med god og dårlig ballast

3f	kunne tegne opp skisser som viser de forskjellige ballastprofiler

3g	kunne foreta kontroll av ballastprofilene ute i sporet

3h	kjenne til de krav som stilles til ballastprofiler i forhold til kurvatur i sporet og type sviller

3i	kjenne til arbeidsmetoder for maskinell ballastprofilering

3j	kunne foreta etterkontroll av kabler og jordinger i forbindelse med bruk av ballastfordeler, i samarbeid med fagpersonell med elektrokompetanse


Mål 4
Lærlingene skal kunne vurdere behov for ballastrensing og kunne kontrollere utførelsen av arbeidet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne til ulike arbeidsmetoder som brukes ved ballastrensing

4b	kunne fastslå om rensing er nødvendig ved å foreta nødvendig kontroll av ballasten

4c	kunne utføre nødvendig forarbeid før ballastrenseverket starter opp sitt arbeid

4d	kjenne til hvordan et ballastrenseverk fungerer

4e	kunne foreta etterkontroll av kabler og jordinger i samarbeid med fagpersonell med elektrokompetanse
















2.10	Anlegg langs sporet


Mål 1
Lærlingene skal kjenne de krav som stilles for at sporet skal være fritt for hindringer innenfor et minsterom som sikrer tilstrekkelig klaring for togene både til siden av sporet, over sporet og mellom skinnene

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kunne forklare og kontrollmåle de avstander som kreves for godkjent minste tverrsnitt i spor

1b	kunne forklare og kontrollmåle de avstander som kreves for godkjent lasteprofil

1c	kunne forklare betydningen av kurveutslaget i forhold til minste tverrsnitt og lasteprofil

1d	kjenne til metoder for kontroll av minstetverrsnitt bl.a. med malvogn


Mål 2
Lærlingene skal kjenne de krav som stilles til bygging av plattformer og lasteramper, og kunne foreta nødvendig kontroll og vedlikehold

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kunne vite hvilke høyder og avstander som kreves på plattformer i forhold til spor på rettlinje og i kurver

2b	kunne kontrollmåle en plattform og kunne utføre nødvendige justeringer

2c	kjenne til hvordan ulike typer plattformer og lasteramper er bygd opp

2d	kjenne til hvordan lasteramper plasseres på stasjonsområdet og vite hvilke krav som stilles til høyder og avstander i forhold til sporet


Mål 3
Lærlingene skal kunne sette opp og kunne vedlikeholde gjerder og grinder langs sporet

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kjenne til og følge alminnelige bestemmelser for inngjerding av jernbaneområder

3b	kjenne til og kunne montere ulike typer gjerder på forskjellige steder

3c	kunne justere og reparere gjerder og grinder

3d	kjenne til hvordan støyskjermer utføres og plasseres i forhold til sporet


Mål 4
Lærlingene skal kunne bygge og vedlikeholde planoverganger i samsvar med gjeldende krav og retningslinjer

Hovedmomenter
Lærlingene skal

4a	kjenne til forskjellen mellom private og offentlige planoverganger og kunne forklare oppbygningen av de forskjellige typer overganger

4b	kunne anordne sporrenner med riktige mål i forhold til sporvidde

4c	kunne kontrollmåle en planovergang og kunne fornye deler av eller hele planovergangen etter måleresultatene

4d	kunne forklare hvilke spesielle krav som stilles til en planovergang som ligger i nærheten av en sugetransformator på elektrifisert strekning


Mål 5
Lærlingene skal kunne foreta snø og isrydding ved hjelp av aktuelt utstyr

Hovedmomenter
Lærlingene skal

5a	vite hvordan en sporveksel rengjøres for snø

5b	kjenne til hvordan ryddeutstyret er konstruert med hensyn til bredde og dybde

5c	kunne utføre snørydding på stasjonen og på fri linje

5d	kjenne til hvordan snøskjermer plasseres i forhold til terreng og spor


Mål 6
Lærlingene skal kjenne til hvordan vegetasjonskontrollen langs sporet og stasjonsområdet utføres i forhold til skog og landbruksområder

Hovedmomenter
Lærlingene skal

6a	kjenne de viktigste metoder for vegetasjonsbekjempelse

6b	kjenne til hvilke regler som gjelder for sprøyting nær jordbruks- og skogbruksarealer
6c	kunne ta forholdsregler før ugrassmiddel sprøytes på områder hvor annet arbeid utføres 

6d	kunne vurdere behov for fjerning av krattskog fra vannsyke skråninger i samarbeid med andre

6e	kjenne kravene som stilles til avstand mellom spor og vegetasjon



2.11	Elektronikk


Mål 1
Lærlingene skal ha kjennskap til kjøreveiens (sporets) elektrotekniske anlegg

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne til installering og vedlikehold av sporvekseldrivmaskiner

1b	kjenne til installering og drift av sporvekselvarme

1c	kjenne til oppbygningen av og faremomenter ved kontaktledningsanlegg og kunne følge sikkerhetsregler ved arbeid nær slike anlegg

1d	kjenne til signalanleggets oppbygning og virkemåte og kunne forebygge feil og skader i anlegget

1e	kjenne til og kunne bruke sambandsutstyr som telefon og blokktelefon



2.12	Bedriftslære


Mål 1 
Lærlingene skal kjenne bedriftens organisering, oppgaver og utvikling

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a	kjenne bedriftens opprinnelse og utvikling

1b	kunne forklare på en enkel måte hvordan bedriften er organisert

1c	ha kunnskaper om bedriftens arbeidsoppgaver, kunne forklare hvordan arbeidet organiseres og fordeles, og kunne følge bedriftens arbeidsrutiner

1d	ha kjennskap til bedriftens plass i lokalsamfunnet og bransjens deltagelse nasjonalt og internasjonalt

1e	kjenne den tekniske utviklingen i faget og hvordan ny teknologi kan brukes

1f	være kjent med hvordan beslutninger tas i bedriften

1g	kjenne til hvordan klager skal håndteres


Mål 2
Lærlingene skal kjenne eget arbeidsområde godt og hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker og arbeidsgiver har

Hovedmomenter
Lærlingene skal

2a	kjenne eget arbeidsområde og plassering i bedriften

2b	kjenne sin nærmeste leders arbeidsoppgaver og ansvarsområde

2c	kjenne de krav som stilles til arbeidstakerne i bedriften, og kunne etterleve disse i det daglige arbeidet

2d	kunne begrunne hvorfor samarbeid er viktig i et arbeidsforhold og kunne gjøre rede for grunnleggende forutsetninger for samarbeid

2e	kjenne møterutinene på arbeidsplassen

2f	være kjent med bedriftens tillitsvalgtsordning og tillitsvalgtes funksjon

2g	kjenne til gjeldende avtaleforhold i bedriften, bedriftens arbeids- og ansettelsesreglement og de rettigheter og plikter som gjelder for ansettelsesforholdet


Mål 3
Lærlingene skal kunne sette bedriftens eiendeler og ressurser i et økonomisk perspektiv og kunne forvalte disse på en forsvarlig måte

Hovedmomenter
Lærlingene skal

3a	kunne behandle og bruke verktøy, materiell og utstyr på en økonomisk forsvarlig måte

3b	kunne forklare de økonomiske følgene av uforsvarlig bruk, oppbevaring og forvaltning av verktøy, materiell og utstyr

3c	kunne definere bedriftens verdier og kunne verne om disse

3d	kunne behandle kunder på riktig måte og forstå nødvendigheten av å være bedriftens "ambassadør" utad

3e	kunne sikre en mest mulig uhindret trafikk og samtidig kunne ivareta passasjerenes behov

3f	kunne yte den service, veiledning og oppfølging som kreves i bransjen

3g	kjenne til hvordan bedriften vurderer sin lønnsomhet





Kapittel 3:	Vurdering


3.1	Hvorfor vurdering?

Formålet med vurdering er å sikre en nasjonal standard i opplæringen, slik at vi får et godt og likeverdig opplæringstilbud for alle. Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes i lys av de mål som er formulert i læreplanen.

Vurderingen vil ha ulike formål, bl.a.

	å informere lærlingen, foresatte, veileder og opplæringssted i arbeidet fram mot et læringsmål, om hvor langt lærlingen er kommet i utvikling mot en kompetanse
	å veilede, motivere og utvikle lærlingen
	å motivere veilederen til kontinuerlig å vurdere sin undervisningspraksis
	å informere samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanningsinstitusjoner om hvilken kompetanse lærlingen har oppnådd

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i kapittel 2 i denne læreplanen, både de felles målene i kapittel 2.1 og de fagspesifikke målene i kapitlet danner utgangspunkt for vurderingen.

	Det er lærlingens helhetlige kompetanse som skal vurderes, slik den er beskrevet i opplæringens mål.

	Vurderingen av lærlingene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanen.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	Vurdering underveis.
	Avsluttende vurdering.

Vurdering underveis er en vurdering som gjøres av lærlingen og lærebedriften i samarbeid. Vurderingen skal ta utgangspunkt i lærlingens kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
Det er lærebedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får en allsidig opplæring i henhold til læreplanen.
For å legge forholdene til rette for en best mulig opplæring skal det benyttes opplæringsbok. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom fagprøve. Grunnlaget for å kunne meldes til fagprøve er gitt i forskrift og egne skriv fra departementet. Departementet vil utarbeide egne retningslinjer for gjennomføring av fagprøve.


Vedlegg 1


Moduler i opplæring i bedrift for banemontørfaget

Moduler
Innhold
Prosentvis del av total opplæring
Modul 1:	Sikkerhetstjeneste
Kapittel 2.3
Mål 1.

10%
Modul 2:	Underbygning
Kapittel 2.4
Mål 1, 2, 3, 4 og 5.

10%
Modul 3:	Bygging, innlegging og 			vedlikehold av sporveksler
Kapittel 2.5
Mål 1 og 2.

15%
Modul 4:	Sporbygging 					(Overbygning)
Kapittel 2.6
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.


15%
Modul 5:	Sveising og vedlikehold av 			helsveist spor
Kapittel 2.7
Mål 1 og 2.

10%
Modul 6:	Sporets trasé
Kapittel 2.8
Mål 1, 2, 3, 4, 5, 6
og 7.


20%
Modul 7:	Maskinelt vedlikehold og 			vedlikeholdsstrategier
Kapittel 2.9
Mål 1, 2, 3 og 4.

5%
Modul 8:	Anlegg langs sporet
Kapittel 2.10
Mål 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

10%
Modul 9:	Elektronikk
Kapittel 2.11
Mål 1.

3%
Modul 10:	Bedriftslære
Kapittel 2.12
Mål 1, 2 og 3.

2%
Til sammen

100%


Kapittel 2.2 Helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring er ikke egnet for gjennomføring som egen modul, og må derfor integreres i de øvrige modulene som en naturlig del av opplæringen.


Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingen får opplæring i forhold til læreplanens mål og hovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaper bør i størst mulig grad skje i tilknytning til praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvor bedriften selv vurderer at den ikke har kompetanse til å forestå deler av opplæringen, må bedriften sørge for at lærlingen får denne opplæringen på annen måte.

