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Kapittel 1:	Generell informasjon


1.1	Innledning

«........., snakk til oss om Kunnskap.
Og profeten sa: Ingen kan lære deg noe som ikke halvveis slumrer i din vitens
morgendemring.
Læreren som med sitt følge går inn i tempelets skygge, gir ikke så mye av sin visdom som av
sin tro og kjærlighet.
Hvis han virkelig er vis, ber han deg ikke komme inn i sin visdoms hus, men leder deg til din egen forstands dørterskel. 
Astronomen kan snakke til deg om sin forståelse av verdensrommet, men han kan ikke gi deg 
sin forståelse.
Musikeren kan synge for deg den rytmen som finnes i selve rommet, men han kan verken gi
deg øret som fanger rytmen eller røsten som gjenskaper den.
Og han som er innfanget av tallenes vitenskap, kan fortelle om områdene for vekt og mål, 
men han kan ikke føre deg til dem.
For ett menneskes visjon låner ikke sine vinger til et annet...»
							Fra Profeten av Kahlil Gibran

På lignende måte vil en teknikerstudent måtte skape sin egen forståelse av fagene.
Skolen er veileder i forhold til målene som formuleres i læreplanen.

Linjen for bygg- og anleggsfagene i teknisk fagskole gir tekniker- og mellomlederkompetanse innen en bransje som er av stor samfunnsmessig og økonomisk betydning. Enten studenten velger fordypningsområdet husbygg, anlegg eller anleggsgartner, vil de avgjørelsene vedkommende senere kommer til å treffe som tekniker, ha stor innflytelse på hverdagen til folk flest, i arbeid som i fritid.

Typiske arbeidsoppgaver for en fagtekniker er å kunne beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser innen et byggeprosjekt. For å kunne lede større og mindre arbeidsoppdrag på byggeplass stilles det derfor strenge krav til faglig dyktighet, ansvarsfølelse og nøyaktighet hos våre fremtidige teknikere. Krav til samarbeidsevne er også meget viktig i en bransje der et harmonisk samspill mellom ulike yrkesgrupper er avgjørende for et vellykket prosjekt.

Selv om bygg- og anleggsfagene er spesialiserte, har de også mye felles. Fagteknikere innen husbygging, anleggsarbeid og anleggsgartnervirksomhet har behov for de samme kunnskapene i matematikk, stikking og nivellering, materialkunnskap, konstruksjonslære, lover og regelverk og kvalitetssikring.

Denne breddekompetansen kombinert med en spisskompetanse i det valgte fordypnings-området sikrer Norge i fremtiden en høy kompetanse på våre fagteknikere innen bygg-, anlegg- og anleggsgartnerfagene.


Mange av de tradisjonelle arbeidsoppgavene til fagteknikeren er gjort lettere ved IT. Prosjektstyrings- og beregningsverktøy har gjort hverdagen lettere for teknikeren samtidig som det stiller stadige krav om oppdatering på IT-verktøy.

Det vil alltid være behov for å reise nye byggverk eller renovere og restaurere gamle. I tillegg må anlegget, enten det dreier seg om en park, et bygg, en vei eller en bro både plasseres, beplantes og utsmykkes slik at det føyer seg naturlig inn i miljøet.
Norge trenger godt kvalifiserte teknikere som kan sitt fag, og som kan anvende sine kunnskaper til beste for samfunnet.

1.2	Inntakskrav

For å bli tatt inn til teknisk fagskole linje for bygg og anlegg må søkeren normalt ha fullført fagutdanning med fagbrev innenfor fagområdet eller ha vitnemål fra annen relevant yrkeopplæring i videregående opplæring i tillegg til to års relevant praksis. Verdiskapningsåret i fagopplæringen utgjør det ene praksisåret.

1.3	Varighet

Teknisk fagskole linje for bygg og anlegg er normalt 2-årig.

1.4	Innhold

Teknisk fagskole linje for bygg og anlegg består av allmenne fag, linjefag og valgfag. For nærmere detaljer vises det til vedlegg 1 om fag- og timefordeling.

Moduler
For å tilrettelegge opplæringen i teknisk fagskole for målgruppen voksne er det en forutsetning at læreplanen er delt inn i moduler. På denne måten kan ulike gruppers behov for å bygge mindre deler av opplæringen sammen til en definert kompetanse bli ivaretatt (se vedlegg 1).

1.5	Kompetanse

Etter to år i teknisk fagskole er man fagtekniker. Det er utarbeidet en beskrivelse av denne generelle teknikerkompetansen:

Fagteknikeren har kompetanse som kvalifiserer for arbeid og oppgaver på operasjonelt ledernivå innenfor ulike typer yrker i privat og offentlig arbeidsliv og forvaltning.

Fagteknikeren kan kombinere praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver og ta et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn både nasjonalt og internasjonalt.

Fagteknikeren kan stimulere til nyskaping, etablering og drift av ulik virksomhet og har grunnlag for undervisnings- og opplæringsvirksomhet.

Dokumentert delkompetanse
Kompetansebevis gis som dokumentasjon for fullført del av et fag (en modul eller i særskilte tilfeller del av en modul).
Karakterbevis gis som dokumentasjon for bestått fag (fag som del av et kurs).

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*

*	I opplæringstilbud som er spesielt tilrettelagt for voksne, kan timetallet komprimeres til 2/3. For teknisk fagskole vil det da gjenstå ca. 500 timer for å oppnå generell studiekompetanse.


Kapittel 2:	Mål og hovedmomenter


2.1	Felles mål for linjefagene

Studentene skal

·	kunne planlegge, lede og kontrollere arbeid som utføres av andre

·	kunne planlegge, gjennomføre og kontrollere egne arbeidsoppgaver i henhold til gitte krav og spesifikasjoner

·	kunne beregne, kalkulere og styre økonomiske og administrative gjøremål som kreves for jobben som fagtekniker

·	kunne planlegge og gjennomføre arbeidet i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet.

·	kunne anvende grunnleggende prinsipper for kvalitetssikring av prosess og produkt

·	kunne følge sentrale lover, forskrifter og regler som gjelder for bygge- og anleggsfagene

·	kunne kontrollere at funksjonshemmedes behov ved planlegging og utførelse av bygg og anlegg ivaretas

·	kunne ta selvstendige avgjørelser, men også vise evne og vilje til å kommunisere med andre involverte i byggeprosessen

·	kunne samarbeide med bedrifter innen bransjen

·	kunne fremme likeverd og likestilling uansett kultur, kjønn, rase eller religion

·	kunne vise kreative, praktiske og eksperimentelle evner i løsing av problemer og oppgaver, som nye regler, materialer, metoder og teknikker skaper

·	kunne ta ansvar for egen læring ved at de aktivt deltar i læreprosessen og oppdaterer seg i takt med utviklingen i faget

·	kunne ivareta moralske og etiske verdier og krav som gjelder i samfunnet og på arbeidsplassen

·	kunne vurdere eget arbeidsområde og egen kompetanse og vite når annen fagkompetanse må innhentes

·	kunne respektere de ulike fagområdenes egenart

·	kunne beskrive den betydning bygg- og anleggsbransjen har hatt for samfunnsutviklingen i Norge og internasjonalt


·	kunne presentere den teknologiske utviklingen i faget og gjøre rede for hvordan ny teknologi brukes

·	kunne gjengi sentrale trekk ved utdanningssystemet i bygge- og anleggsbransjen som grunnlag for etter- og videreutdanning

2.2	Felles linjefag



2.2.1	Matematikk for bygg og anlegg


Mål 1 
Studentene skal kunne utføre tallbehandling i henhold til de krav som stilles til en fagtekniker

Hovedmomenter
Studentene skal 

1a	kunne bruke kunnskaper om matematikk ved eksempelregning fra ulike tekniske fagområder

1b	kunne bruke matematiske modeller i løsning av tekniske problemer

1c	kunne dokumentere tekniske krav innenfor eget fagområde ved matematiske beregninger


Mål 2  Algebra
Studentene skal kunne løse ligninger, ligningssystemer og enkle ulikheter grafisk, ved regning og ved bruk av informasjonsteknologi. De skal beherske de enkelte trinnene i løsningen

Hovedmomenter
Studentene skal 

2a	kunne løse enkle ikke-lineære ligninger og ligningssystemer

2b	kunne løse lineære ligningssystemer med inntil 3 ukjente

2c	kunne formulere og løse praktiske byggfaglige problemer ved hjelp av ligninger og ulikheter

2d	kunne løse ligninger og ulikheter ved hjelp av informasjonsteknologi

2e	kunne løse enkle irrasjonale ligninger



Mål 3  Trigonometri
Studentene skal kunne regne med trigonometriske begreper og kjenne noen av deres vanligste bruksområder

Hovedmomenter
Studentene skal 

3a	kunne karakterisere absolutt vinkelmål og regne om mellom grader, gon og radianer

3b	kunne definere sinus, cosinus og tangens for vilkårlige argumenter

3c	kunne bruke cosinussetningen og sinusproporsjonen til løsning av byggfaglige oppgaver

3d	kunne finne argumentet når verdiene til trigonometriske funksjoner er gitt


Mål 4  Funksjonslære
Studentene skal kunne definere funksjonsbegrepet og de grunnleggende egenskapene til funksjoner og utnytte denne kunnskapen til å løse byggfaglige oppgaver/problemer

Hovedmomenter
Studentene skal 

4a	kunne beherske polynomfunksjoner og rasjonale funksjoner, også av høyere orden

4b	kunne løse oppgaver ved hjelp av logaritmefunksjoner med grunntall 10 og e og eksponentialfunksjoner 10x og ex  og påvise sammenhenger mellom dem

4c	kunne forklare begrepene grenseverdi og asymptoter

4d	kunne bruke formler for derivasjon av potensfunksjoner, differanser og kvotienter

4e	kunne bruke førstederiverte til å drøfte grafen til en funksjon, og benytte kunnskapene til løsning av praktiske byggrelaterte opgaver

4f	kunne bruke grafiske, regnetekniske og eksperimentelle verktøy basert på informasjonsteknologi i funksjonslæren

4g	kunne beskrive integralet som en grense av summer

4h	kunne finne bestemte integraler ved hjelp av regnetekniske verktøy, og utnytte disse til å løse byggtekniske oppgaver


Mål 5  Sannsynlighetsregning og statistikk
Studentene skal kunne forklare grunnbegrepene i sannsynlighetsteori og statistikk og løse bygg- og anleggsfaglige problemer ved hjelp av sannsynlighetsregning. De skal kunne bruke statistikk som et redskap til å vurdere utsagn og hypoteser

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne gjengi og forklare grunnreglene i enkel kombinatorikk

5b	kunne beregne enkle sannsynligheter og kunne trekke nødvendige konklusjoner av beregningene

5c	kunne påvise noen vanlige misoppfatninger og misbruk av sjanse- og sannsynlighetsberegninger

5d	kunne beregne og vurdere middelverdi og standardavvik anvendt på byggfaglige oppgaver

5e	kunne forklare begrepene hyppighet, populasjon og stikkprøve


Mål 6  Geometri
Studentene skal kunne forklare de geometriske definisjonene for rette linjer, sirkler, parabler, radius og tangent, og anvende disse i praktisk oppgaveløsning i bygge- og anleggsfagene

Hovedmoment
Studentene skal

6a	kunne gjøre rede for geometriske steder

6b	kunne gjøre rede for symmetri om punkt og linje

6c	kunne gjøre rede for målestokk og målestokkens betydning for linjer, areal og volum

6d	kunne gjøre rede for periferivinkler, sentralvinkler, sirkelsektor, segment og bue

6e	kunne utføre arealberegning etter trapesmetoden

6f	kunne forklare geometriske definisjoner for vinkel og avstand mellom linjer

6g	kunne forklare geometriske definisjoner for vinkel og avstand mellom plan og projiserte areal

6g	kunne beregne avstand mellom to punkter i rommet


2.2.2	Stikking og nivellering


Mål 1
Studentene skal kunne hente grunnlagsdata fra tegninger og kart

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne lese og tolke kart i aktuelle målestokker og kunne bruke koordinatsystemet

1b	kunne bruke aksesystemer for målsetting av bygge- og anleggsobjekter

1c	finne stikningsdata i stikningsplaner og datautskrifter


Mål 2
Studentene skal kunne beregne stikningsdata som er nødvendige for å plassere byggeobjektet og beregne koordinater for innmålte punkter

Hovedmomenter
Studentene skal 

2a	kunne beregne nødvendige stikningsdata fra koordinater

2b	kunne beregne koordinater for enkeltpunkter innmålt med vinkler og avstander

2c	kunne utarbeide lengde- og tverrprofiler og kunne beregne masser fra profiler og kart


Mål 3
Studentene skal kunne bruke alt vanlig stikningsutsyr og kunne utføre stikningsarbeid på en byggeplass

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne bruke og kontrollere vanlige landmålingsinstrumenter som nivellerkikkert, laser, teodolitt og totalstasjon og kunne utføre daglig stell av disse

3b	kunne sette ut retninger og høyder for plassering av bygninger og kunne utføre enkel arbeidsstikking og innmåling

3c	kunne måle lengde- og tverrprofiler i felten og fra kart


2.2.3	Materialkunnskap


Mål 1
Studentene skal kunne gjøre rede for byggematerialenes oppbygning og karakteristiske egenskaper og kunne bruke materialene riktig. De skal kunne utføre aktuelle materialtester etter gjeldende prosedyrer

Hovedmomenter
Studentene skal 

1a	kunne forklare strukturen til og oppbygningen av aktuelle byggematerialer 

1b	kunne gjøre rede for massesammensetning og produksjon av betong og mørtler

1c	kunne forklare aktuelle byggematerialers fasthets- og deformasjonsegenskaper

1d	kunne gjøre rede for standardiserte testprosedyrer for betong, tre, mur, puss og asfalt og kunne bruke disse ved selvstendig materialprøving

1e	kunne forklare aktuelle byggematerialers karakteristiske egenskaper med hensyn til temperatur, brann, lydtransmisjon, fukt, korrosjon, komprimering og porøsitet av jordarter og andre vekstmedier

1f	kunne behandle vekstjord slik at den beholder sine kvaliteter og egenskaper optimalt

1g	kunne gjøre rede for aktuelle byggematerialers bestandighet og livsløpssyklus

1h	kunne forklare mulige skadevirkninger ved bruk av visse typer byggematerialer


Mål 2
Studentene skal kunne velge byggevarer i henhold til aktuelle krav

Hovedmomenter
Studentene skal 

2a	kunne gjøre rede for gjeldende offentlige krav, aktuelle byggherrekrav og andre krav som kan påvirke valg av byggevarer

2b	kunne innhente nødvendig informasjon om krav til byggevarer og kunne foreta et begrunnet valg


Mål 3
Studentene skal kunne beherske sentrale krav som stilles til dokumentasjon av byggevarer og den ferdige konstruksjon

Hovedmomenter
Studentene skal 

3a	kunne gjøre rede for aktuelle krav til dokumentasjon

3b	kunne gjøre rede for gjeldende dokumentasjonskilder

3c	kunne tolke eksterne krav til dokumentasjon og kunne imøtekomme disse i praksis

3d	kunne foreslå dokumentasjonskrav til leverandører og underentreprenører



2.2.4	Konstruksjonslære


Mål 1
Studentene skal kunne identifisere de karakteristiske laster som kan påvirke konstruksjoner i henhold til byggforskriftenes krav til konstruksjonssikkerhet

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne bestemme karakteristiske laster ut fra tilgjengelige kilder og kunne forklare hvilke usikkerheter som hefter ved de forskjellige lastfastsettelser

1b	kunne beregne overføring av aktuelle laster via bygningskroppen til grunnen for enklere konstruksjoner

1c	kunne gjøre rede for virkningen av statisk marktrykk fra bevegelig materiell

1d	kunne gjøre rede for hvordan laster påvirker forskjellige konstruksjonselementer som bjelker, søyler, vegger, dekker, tak og støttemurer i form av spenninger og deformasjoner

1e	kunne gjøre rede for begrepene bruks-, brudd-, og ulykkesgrensetilstand



Mål 2
Studentene skal kunne beskrive de forskjellige hovedtyper av bæresystemer og hvilke tekniske, økonomiske og estetiske krav og vurderinger som legges til grunn for utforming og valg av bæresystem for vanlig brukte konstruksjoner

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne beskrive de grunnleggende bærevirkninger ved forskjellige konstruksjonselementer

2b	kunne forklare hvordan de forskjellige konstruksjonselementer fanger opp forskjellige typer belastninger som de utsettes for

2c	kunne skissere sammenføyningsdetaljer mellom konstruksjonselementer av tre, stål og betong

2d	kunne drøfte økonomiske og estetiske krav og vurderinger som påvirker valg av bæresystemer


Mål 3
Studentene skal kunne angi størrelsen på krefter i konstruksjonselementer og sammenføyninger og kunne utføre enkle statiske beregninger

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for enkle likevektsprinsipper og kunne beregne resultant av krefter ved bruk av grafisk og analytisk metode

3b	kunne beregne statisk moment og tverrsnittskonstantene for sammensatte flater

3c	kunne påvise hva som skjer i en bjelke som belastes med ytre krefter, i form av bøyespenninger, skjærspenninger og nedbøyning

3d	kunne dimensjonere enkle bjelker og søyler

3e	kunne gjøre rede for de vanligste knekkingsforhold


Mål 4
Studentene skal kunne vurdere geotekniske forhold

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne identifisere og klassifisere de forskjellige jordarter og forklare deres respektive egenskaper og begrensninger

4b	kunne utføre enkle grunnundersøkelser og ut fra disse vurdere behov for geoteknisk ekspertise

4c	kunne gjøre rede for konsekvensene av å fundamentere på grunn med varierende bæreevne og fare for telehiv

4d	kunne beregne jordtrykk mot kjelleryttervegger og enkle støttemurer

4e	kunne bestemme fundamentsflate ut fra jordartens bæreevne



2.2.5	Byggesaken


Mål 1
Studentene skal kunne utarbeide tilbud og anbud, kunne gjennomføre kontrakts-forhandlinger og kunne inngå kontrakt med tiltakshaver om byggeoppdrag i aktuelle tiltaksklasser

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne utarbeide et tilbud eller anbud med teknisk beskrivelse og masseberegning

1b	kunne beskrive forskjellen mellom entrepriseformene og bruke adekvate standarder

1c	kunne fortolke lover som regulerer avtaler mellom håndverker eller entreprenør og forbrukere og kunne utarbeide forslag til kontrakt

1d	kunne gjøre rede for omfanget av og begrensninger ved avtalen eller oppdraget

1e	kunne inngå avtale om endrings- og tilleggsarbeider


Mål 2
Studentene skal kunne fortolke og følge lov- og regelverk for bygg- og anleggsbransjen

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for intensjonen med og behovet for lovregulering i plan- og byggesaker

2b	kunne finne de bestemmelser i plan- og bygningsloven med forskrifter som de vil ha bruk for i det daglige arbeidet

2c	kunne beskrive de forskjellige plantyper og de viktigste planbestemmelser i loven


2d	kunne beskrive de bestemmelsene som regulerer nybygging og arbeid på eksisterende bygninger i aktuelle lover

2e	kunne beherske forskriften for saksbehandling og kontroll, forskriften for godkjenning av foretak for ansvarsrett, forskriften for tekniske krav til byggverk og forskriften om grad av utnytting


Mål 3
Studentene skal kunne lese, fortolke og utarbeide tegninger for arbeider i aktuelle tiltaksklasser

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne tolke all informasjon i prosjektdokumentenes tegningsdel som gjelder eget fagområde

3b	kunne bruke relevant informasjon i prosjektdokumentenes tegningsdel for andre fagområder

3c	kunne utarbeide anmeldelsestegninger i aktuell tiltaksklasse

3d	kunne utarbeide tegninger og skisser for arbeid innen eget ansvarsområde


Mål 4
Studentene skal kunne planlegge og utarbeide søknad om byggetillatelse for aktuelle tiltaksklasser. De skal kunne tilfredsstille kravene som stilles til å være søker og faglig leder for prosjektering i aktuell tiltaksklasse etter plan- og bygningsloven

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne planlegge tiltak og utarbeide søknad om byggetillatelse med nødvendige tegninger, beskrivelse og oppsett over ansvarsfordeling

4b	kunne angi hvilke oppgaver og det ansvar som tilligger ansvarlig søker

4c	kunne beskrive de forskjellige stadier i søknadsbehandlingen og de rettigheter og plikter som påhviler partene

4d	kunne identifisere myndighetenes krav og dokumentere oppfyllelse av dem

4e	kunne utarbeide kontrollplaner for prosjektering og utførelse for aktuell tiltaksklasse



Mål 5
Studentene skal kunne lede utførelse av tiltak i aktuell tiltaksklasse etter plan- og bygningsloven

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne gjøre rede for ulike framdriftsplaner og kunne benytte rutiner for driftsoppfølging i prosjekter der mengder og kapasiteter er gitt

5b	kunne foreta dokumentert egenkontroll etter gjeldende kontrollplan

5c	kunne samordne og lede utførelse av tiltak i aktuell tiltaksklasse og kunne gjøre rede for nødvendig kontakt med bygningsmyndighetene

5d	kunne avgi rapporter og kommunisere med tiltakshaver, offentlige myndigheter og andre aktører i byggeprosjektet

5e	kunne delta i og lede byggemøter og kunne føre protokoll fra byggemøter


Mål 6
Studentene skal kunne gjennomføre overtakelsesforretning og kunne lage dokumenter for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne gjøre rede for prosedyre for overlevering

6b	kunne utarbeide kontrolldokumentasjon av oppfylte kontrollplaner for prosjektering, utførelse og sluttkontroll

6c	kunne utarbeide FDV-dokumentasjon i form av endelige tegninger og kunne gi oversikt over prosjekteringsforutsetninger

6d	kunne utarbeide oversikt over material- og produktdokumentasjon med bruks- og vedlikeholdsveiledninger




2.2.6	Kvalitetssikring (KS) og internkontroll (IK)


Mål 1
Studentene skal kunne gjøre rede for prinsippene i kvalitetssikring slik at de kan etablere et KS-system og tilpasse det et byggeprosjekt

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne forklare hovedprinsippene for oppbygging av et kvalitetssikringssystem etter gjeldende standarder

1b	kunne følge bedriftens KS-system og kunne lage rutiner for eget ansvarsområde

1c	kunne tilpasse bygningslovens bestemmelser om dokumentert egenkontroll bedriftens KS-system og kunne utføre kontroll av eget ansvarsområde

1d	kunne forbedre bedriftens KS-system i takt med de erfaringer som gjøres


Mål 2
Studentene skal kunne gjøre rede for betydningen av rent innemiljø under bygging og i driftsfasen. De skal kunne forklare konsekvensene av offentlige krav til avfallshåndtering

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for de ulike avfallsmaterialenes påvirkning på miljøet og for reglene for behandling av byggeplassavfall

2b	kunne holde byggeplassen ren i byggeperioden og kunne forhindre fremtidige miljøpåkjenninger for brukerne av bygget

2c	kunne planlegge lagring av materialer og anlegg for kildesortering av avfall som ikke utsetter de ansatte for helsefare

2d	kunne øke gjenbruken av byggematerialer ved forbedret avfallshåndtering og reduserte utgifter til avfallsdeponering.


Mål 3
Studentene skal kunne delta aktivt i HMS-arbeidet på byggeplassen ut fra bedriftens internkontrollsystem for å forebygge fare for liv og helse under byggingen

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for krav til IK-system i bedriften og kunne sørge for at rutinene følges

3b	kunne vurdere spesielle faremomenter som kan oppstå på den enkelte byggeplass og kunne iverksette tiltak for å oppnå et forskriftsmessig sikkerhetsnivå under arbeidet

3c	kunne lede vernerunder i henhold til IK-prosedyrene, kunne registrere nestenulykker, ulykker og sykefravær og kunne gi nødvendige meldinger til arbeidstilsyn og bedriftsledelse

3d	kunne opprette og vedlikeholde stoffkartotek, kunne følge prosedyrer for oppbevaring og behandling av helsefarlige stoffer og kunne påse at regler for faremerking følges

3e	kunne motivere aktørene på byggeplassen til å overholde forskriftene til arbeidsmiljøloven og kunne overholde varslings- og merkeregler for farefullt arbeid

3f	kunne vurdere byggematerialers innvirkning på helse og miljø og kunne treffe tiltak som reduserer skadevirkningene på mennesker og miljø til et minimum

3g	kunne beskrive tiltak som kan bedre det mellommenneskelige miljø med øket trivsel

3h	kunne treffe tiltak som reduserer slitasjeskader gjennom organisering og tilrettelegging av arbeidsoperasjonene





2.3	Fordypningsområde bygg



2.3.1	Betong- og murkonstruksjoner


Mål 1
Studentene skal kunne dimensjonere enkle betongkonstruksjoner etter gjeldende standarder

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for gjeldende standarder for betongkonstruksjoner

1b	kunne forklare dimensjonerende materialfastheter og kunne gjøre rede for spennings-tøyningsdiagrammene til materialene

1c	kunne gjøre rede for aktuelle miljøklasser og deres krav til bestandighet

1d	kunne forklare aktuelle konstruksjons- og armeringsregler

1e	kunne gjøre rede for virkemåten til armert betong for enkle betongkonstruksjoner utsatt for dimensjonerende lastpåvirkninger

1f	kunne dimensjonere dekker, bjelker og søyler i samsvar med gjeldende forskriftskrav

1g	kunne beskrive virkemåten til etterspent betong

1h	kunne plassere og dimensjonere ekspansjonsfuger


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge utstøping og lede støpearbeider i klasse utvidet kontroll og ha kunnskaper om utbedring av skader på betong

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forestå bestilling av betong og kunne gjennomføre mottakskontroll

2b	kunne utarbeide støpeprosedyrer i henhold til gitte kvalitetskrav

2c	kunne kontrollere armering, former, forbehandling av former og sikring av utsparinger

2d	kunne beskrive de vanligste forskalingstyper og kunne beregne trykk mot forskaling


2e	kunne vurdere behov for herdetiltak ut fra betongsammensetning og -temperatur, vind og lufttemperatur og kunne foreslå tiltak

2f	kunne beskrive prosedyrer for utbedring av skader på betongkonstruksjoner


Mål 3
Studentene skal kunne gjøre rede for bruk av betongelementer i bygg. De skal kunne planlegge og lede monteringsarbeid i henhold til gjeldende toleransekrav

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for de vanligste betongelementtyper for bygningsformål og kunne forklare deres fordeler og ulemper i forhold til plass-støpt betong

3b	kunne gjøre rede for ulike konstruksjonssystemer og vanlige standarddetaljer for betongelementer

3c	kunne forklare virkemåten til forspente betongelementer

3d	kunne forklare valg av byggesystemer av betongelementer ut fra blant annet kvalitetskrav og tekniske og økonomiske kriterier

3e	kunne gjøre rede for betydningen av toleranser og toleransegrenser og kunne benytte disse i planlegging og montering av betongelementer


Mål 4
Studentene skal kunne dimensjonere enkle murkonstruksjoner etter gjeldende standarder

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for gjeldende standarder for murkonstruksjoner

4b	kunne forklare dimensjonerende materialfastheter og kunne gjøre rede for spennings-tøyningsdiagrammene til materialene

4c	kunne forklare murverkets karakteristiske egenskaper med hensyn til bæreevne, brann, bestandighet, økonomi og estetikk

4d	kunne dimensjonere enkle bærende murverkskonstruksjoner og kunne plassere og dimensjonere ekspansjonsfuger for murverk



Mål 5
Studentene skal kunne velge aktuell overflatebehandling for mur og betong

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne velge type puss ut fra underlagets beskaffenhet og krav til ferdig overflate og kunne lede utførelsen av pussarbeidet

5b	kunne velge type flytende overflatebehandling ut fra underlagets beskaffenhet og krav til overflate

5c	kunne planlegge og lede flislegging på overflater av puss og betong

5d	kunne plassere og dimensjonere ekspansjonsfuger i fliser


Mål 6
Studentene skal kunne tolke og utarbeide betong- og murtegninger

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne tolke betong- og murtegninger for større bygg og kunne anvende informasjonen til kontroll av utførelsen

6b	kunne utarbeide betong- og murtegninger for enkle bygg 



2.3.2	Trekonstruksjoner


Mål 1
Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om praktisk bruk av tre som konstruksjonsmateriale

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for treets anatomi

1b	kunne gjøre rede for treets egenskaper i forhold til ulike ytre påkjenninger som fukt, temperatur o.l.



Mål 2
Studentene skal kunne dimensjonere enkle trekonstruksjoner etter gjeldende standarder

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for gjeldende standarder for trekonstruksjoner

2b	kunne gjøre rede for grunnlaget for dimensjonering

2c	kunne dimensjonere bjelker og søyler

2d	kunne velge ut riktig dimensjon for bjelker, sperrer og stendere i sammensatte konstruksjoner ut fra aktuelle kilder

2e	kunne dimensjonere spiker- og bolteforbindelser i trekonstruksjoner



2.3.3	Stålkonstruksjoner


Mål 1
Studentene skal kunne dimensjonere enkle stålkonstruksjoner etter gjeldende standarder

Hovedmomenter
Studentene skal

la	kunne bruke den del av standarden som er relevant for dimensjonering av enkle stålkonstruksjoner

1b	kunne gjøre rede for materialegenskaper og kunne bestemme dimensjonerende materialfasthet for stål til bygningskonstruksjoner

1c	kunne velge fasthetsklasse og materialkvalitet på konstruksjonsstål til bygningskonstruksjoner ut fra bruksområde og økonomi

1d	kunne beskrive aktuelle prøvemetoder for kontroll av stålkvalitet

1e	kunne dimensjonere enkle stålbjelker og søyler



Mål 2
Studentene skal ha kjennskap til planlegging og bygging av enkle stålkonstruksjoner og kunne tolke ståltegninger

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for de viktigste profiltyper og deres karakteristika og kjenne kriteriene for valg av profil

2b	kunne beskrive hvordan ulike bæresystemer i stål er bygd opp

2c	kunne skissere vanlige detaljutforminger og redegjøre for deres innvirkning på konstruksjonens kvalitet og pris

2d	kunne lese ståltegninger for bygg og anvende informasjonen til kontroll av utførelsen

2e	kunne lede montering av enkle stålkonstruksjoner i samsvar med tegninger og beskrivelse



2.3.4	Bygningsfysikk


Mål 1
Studentene skal kunne beskrive ytre klimafaktorer som påvirker materialer, konstruksjoner og byggemåter og vurdere forebyggende bygningsmessige tiltak for å møte disse påkjenningene

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne definere aktuelle temperaturvariabler og bruke disse i beregninger av energi- og effektbehov

1b	kunne gjøre rede for hvordan vind og nedbør påvirker bygget, og foreslå konstruksjonsmessige tiltak som minsker de skadelige virkningene

1c	kunne forklare virkningen av solstråling gjennom byggets vinduer og på byggets overflater og kunne velge materialer og løsninger som forhindrer skadelige virkninger

1d	kunne treffe tiltak mot eventuell gass fra grunnen


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge varmeisolering og vindtetting av bygg etter forskriftens krav og ut fra energiøkonomiske aspekter

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne foreta varmestrømsberegninger gjennom forskjellige konstruksjoner og kunne finne deres U-verdi ut fra gjeldende standarder og forskrifter

2b	kunne fortolke og dokumentere forskriftens krav til tetthet og varmeisolering for bygninger, kunne bedømme vindtettingens energiøkonomiske betydning og kunne foreslå riktige tekniske løsninger

2c	kunne foreta omfordelingsberegninger innenfor de varmetaps- og energirammer som er fastsatt i byggeforskriftene

2d	kunne analysere en konstruksjon med hensyn til fuktgjennomgang eller kondens og kunne treffe nødvendige forbedringstiltak

2e	kunne beregne nødvendig energi- og effektbehov for et enkelt bygg på et angitt sted


Mål 3
Studentene skal kunne beskrive de viktigste begreper og måleregler for lyd og hvordan lyd fysisk forplanter seg. De skal kunne prosjektere vanlige lydskillekonstruksjoner i samsvar med kravene i byggeforskriftene

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for begrepene lyd og støy, luftlydisolasjon, trinnlydnivå og etterklangstid, og kunne presisere forskriftens krav

3b	kunne foreslå alternative konstruksjoner av innervegger og etasjeskillere i forhold til ønsket lydisolasjon

3c	kunne foreslå bygningsmessige tiltak for reduksjon av støy fra tekniske installasjoner og fra trafikk


Mål 4
Studentene skal kunne gjøre rede for konstruktiv brannbeskyttelse og kunne vurdere brannsikkerhet ut fra forskriftens brannvernkrav. De skal kunne beskrive samfunnsmessige konsekvenser ved brann 

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for de forskjellige faser i et brannforløp og den brannbelastning som kan oppstå

4b	kunne benytte og forklare branntekniske begreper og definisjoner

4c	kunne bestemme brann- og risikoklasse for en bygning og kunne finne fram til en lovlig og fornuftig brannteknisk oppdeling 

4d	kunne fastlegge byggeforskriftenes krav til brannmotstand i alle bygningsdeler, bestemme kravene til brannteknisk klassifisering for alle overflater, og velge alternative konstruksjoner og materialer

4e	kunne gjøre rede for den fare røykgassene representerer og de krav som stilles til rømningsveier



Bygningsproduksjon


Mål 1
Studentene skal kunne planlegge og lede oppstart og avvikling av byggeplass ut fra byggeoppdragets art og omfang

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere behovet for ressurser ved oppstart og i byggeperioden

1b	kunne utarbeide hensiktsmessig riggplan ut fra praktiske hensyn, økonomi og sikkerhet

1c	kunne fastlegge behov for og iverksette tilknytning til vei, vann og avløp og elektrisitet

1d	kunne innhente nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter

1e	kunne bestille transport og mannskap for etablering av byggeplass ut fra fastsatt framdriftsplan og mannskapsplan

1f	kunne bestemme tidspunkt for bestilling og levering av materialer, og forestå forsvarlig mottak og lagring av materialer

1g	kunne planlegge og gjennomføre avvikling av byggeplass


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge, lede og ferdigstille et bygg i henhold til bedriftens kvalitetssystem og kundens krav

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne lage nødvendige framdriftsplaner som viser aktivitetenes plassering i tid og innbyrdes avhengighet

2b	kunne lage kontrollplan for underveiskontroll og sluttkontroll, med fordeling av kontrollansvar og dokumentasjon av utført kontroll

2c	kunne kontrollere om toleransekravene i gjeldende standarder er oppfylt

2d	kunne foreta intern overlevering til og overtakelse fra andre entreprenører

2e	kunne ferdigstille bygg og kontrolldokumentasjon for overlevering til oppdragsgiver

2f	kunne etablere og vedlikeholde dokumentasjonssystemet på byggeplassen

2g	kunne gjennomgå byggeprosjektet med underordnede og underentreprenører med hensyn til mål, ansvarsfordeling og krav til egenkontroll og avviksbehandling

2h	kunne foreta avviksregistrering og avviksmelding, kunne vurdere forslag til nødvendige tiltak og eventuelt kunne fastsette tiltak ifølge fullmakt


Mål 3
Studentene skal kunne sette opp en beskrivelse ut fra tegning og kunne kalkulere et bygg i aktuell tiltaksklasse

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne foreta kalkulasjon av selvkost for et byggeprosjekt i aktuell tiltaksklasse basert på netto materialpriser og arbeidskostnader ut fra tariff

3b	kunne benytte avtaleverket mellom tariffpartene og de aktuelle tariffer for byggfagene 

3c	kunne bygge opp enhetspriser for de mest aktuelle bygningsdelene 

3d	kunne foreta etterkalkyle ved avsluttet oppdrag


3e	kunne føre prosjektregnskap i samsvar med gjeldende regler

3f	kunne kalkulere og analysere prosjekter effektivt ved hjelp av IT


Mål 4
Studentene skal kunne vurdere kostnadsmessige konsekvenser ved valg av ulike kostnadstyper og kunne følge opp ressursbruken på byggeplassen

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne forklare medarbeiderne på byggeplassen sammenhengen mellom effektiv ressursbruk og lønnsomhet i prosjektet

4b	kunne foreta fakturakontroll mot pakkseddel

4c	kunne vurdere kostnadene ved suppleringsinnkjøp og småkjøp til byggeprosjektet

4d	kunne ta ansvar for kostnadsoppfølging under byggingen, spesielt i forhold til riggkostnader og avfallshåndtering

4e	kunne utarbeide grunnlag for delfaktura ut fra periode eller utført arbeid og kunne utarbeide faktura for endrings- og tilleggsarbeid



2.3.6	Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygg


Mål 1
Studentene skal kunne referere de kulturelle og bruksmessige verdier den bestående bygningsmasse representerer og de krav myndighetene stiller til bygningsvern

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beskrive ulike stilarter i arkitekturen i Norge

1b	kunne angi hvilke lover som regulerer verneverdige bygninger og kunne navngi de offentlige myndigheter som ivaretar bygningsvernet 

1c	kunne forklare de kriterier som legges til grunn for aktivt vern av bygninger og kunne referere sentrale krav offentlige myndigheter stiller med tanke på sikkerhet, kvalitet og kulturvern av bygninger


1d	kunne identifisere og illustrere eldre utførelsesmåter for vanlige bygningskonstruksjoner som vegger, tak, bjelkelag og bygningsdeler


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge og lede utbygging- og ombygging i aktuell tiltaksklasse, med tanke på praktiske, estetiske, økonomiske og miljømessige krav

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne registrere byggskader og kunne prosjektere utbedringsmåter

2b	kunne tilfredsstille de spesielle HMS-kravene som gjelder ved planlegging og utføring av utbedrings- og ombyggingstiltak

2c	kunne kombinere bruk av gamle og nye materialer og kunne foreslå løsninger som tilfredsstiller praktiske og estetiske krav


Mål 3
Studentene skal kunne planlegge og lede det løpende vedlikeholdet av bygget med tanke på økonomi, funksjonalitet og miljø

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne utføre en tilstandsanalyse og ut fra denne kunne utarbeide forslag til vedlikeholdsplan for et bygg

3b	kunne fremme bygningsmessige energisparetiltak og kunne dokumentere forventet besparelse



2.4	Fordypningsområde anlegg



2.4.1	Landmåling


Mål 1
Studentene skal kunne planlegge og utføre måle- og beregningsarbeid for koordinatbestemmelse av fastmerker og konstruksjoner ved hjelp av moderne måleutstyr og IT

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne organisere og legge til rette for måleoppdrag og kunne velge egnet utstyr

1b	kunne bruke totalstasjon til måling av polygondrag og kunne foreta koordinatberegning med utjevning

1c	kunne koordinatbestemme et enkelt punkt og punkter i et polygondrag


Mål 2
Studentene skal kunne utføre grunnlagsstikking med fri oppstilling

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne finne koordinater for oppstillingspunktet

2b	kunne beregne retningsvinkel og avstand til utsettingspunktene

2c	kunne bruke totalstasjon, målebånd og teodolitt til å sette ut punktene

2d	kunne posisjonsbestemme punkt ved hjelp av GPS


Mål 3
Studentene skal kunne utføre arbeidsstikking for alle typer anleggsarbeid

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne stikke ut veilinjer og sette opp salinger og stikk

3b	kunne stille opp planeringslaser og gi referansehøyder


3c	kunne stikke ut grøfter og gi retninger og høyder ved hjelp av grøftelaser

3d	kunne sette ut skråningsmaler for planeringsarbeid

3e	kunne stikke ut for tunnelarbeid

3f	kunne utføre linjeføring og stikningsberegning ved hjelp av IT



2.4.2	Fjellarbeid


Mål 1
Studentene skal kunne velge egnet utstyr og kunne planlegge og lede tilrigging og massetransport for fjellarbeid

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne fastlegge kapasiteten til og bruksområdet for forskjellige typer bore- og transportutstyr og ut fra dette kunne velge egnet utstyr

1b	kunne planlegge bakstuffarbeid

1c	kunne beskrive reglene for ventilasjon av tunneler og kunne dimensjonere ventilasjonsanlegg

1d	kunne lede arbeidet med lasting og transport og kunne utarbeide rutiner for materialsortering og materialflyt


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge og lede sprengningsarbeid ved dagbrudd og underjordsdrift og tilfredsstille teorikravene til sprengningssertifikat i klasse A

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for de vanlige sivile sprengstoff og bruksområdene for disse

2b	kunne velge egnet bormønster og beregne ladningsmengder og kunne planlegge tennerekkefølge på en måte som tar hensyn til fare for rystelser og sprut

2c	kunne drøfte bore- og sprengningsplaner med skytebas


2d	kunne vurdere behov for dekking og kunne velge dekkingsmåter

2e	kunne lage rutiner for av alle typer sprengningsarbeid i henhold til bestemmelsene i lovverket


Mål 3
Studentene skal kunne planlegge og lede sikringsarbeid

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne vurdere behov for sikringsarbeid

3b	kunne vurdere slepper og stikk med hensyn på utrasing

3c	kunne gjennomføre kontroll av rensk og kunne angi hvordan midlertidig arbeidssikring skal utføres

3d	kunne forklare hvordan permanent sikring skal gjennomføres


Mål 4
Studentene skal kunne vurdere alternative bormønstre. De skal kunne vurdere de forhold som påvirker fragmentering

Hovedmoment
Studentene skal

4a	kunne beregne forsetning og hullavstand ved bruk av relativ bulkstyrke

4b	kunne gjøre rede for hvordan pallhøyden, bergartens beskaffenhet, tenningsrekkefølgen og ladningen virker inn på fragmenteringen

4c	kunne foreta korreksjoner for antall hullrader og for bergartens beskaffenhet og tenningsrekkefølge




2.4.3	Kommunalteknikk


Mål 1
Studentene skal kunne vurdere valg av ledningsmateriell og utstyr for bygging og drift av drikkevanns- og avløpsanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne velge ledningsmaterialer ut fra vannkvalitet, grunnforhold og frostmengde

1b	kunne vurdere montasje og bruk av utstyr på trykkledninger og trykkløse rør og kunne utføre trykkprøving

1c	kunne beskrive trykkreduksjonsutstyr og trykksoner i vannforsyningssystemet

1d	kunne beregne forankringskrefter og kunne vurdere forankringsbehov for trykkledninger ut fra tabeller


Mål 2
Studentene skal kunne dimensjonere og beregne ledningene i et grensystem for vann og avløp

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for grunnleggende hydrauliske prinsipper anvendt på VA-sektoren

2b	kunne beregne drikkevannsbehovet for et forsyningsområde og spill- og overvannsmengden fra et område etter enkle metoder

2c	kunne finne nødvendig dimensjon for VA-ledninger ut fra forskjellige enkle hydrauliske formler og nomogrammer

2d	kunne forklare hvordan friksjonen og alderen på rørene har innvirkning på kapasiteten til VA-ledninger


Mål 3
Studentene skal kunne velge og beregne riktig kapasitet på pumpeutstyr for VA-systemer

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne velge mellom forskjellige pumpetyper til forskjellige formål


3b	kunne beregne pumpekapasitet og manometrisk løftehøyde for et pumpeanlegg og kunne beregne tilstrekkelig kapasitet på pumpeutstyret


Mål 4
Studentene skal kunne tolke analyser av drikke- og avløpsvann

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjenkjenne og forklare hovedparametrene for vannanalyser

4b	kunne gjøre rede for drikkevannsforskriften og andre aktuelle forskrifter

4c	kunne angi de spesifikke forurensingsmengder i spillvann

4d	kunne gjenkjenne vannkilder av god kvalitet og sprangsjiktets betydning for vannkvaliteten


Mål 5
Studentene skal ha kjennskap til rensing av drikke- og avløpsvann og til slambehandling

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne beskrive de enkelte prosessenhetene for rensing av drikkevann og avløpsvann

5b	kunne beskrive de vanligste behandlingsmetodene for slam fra kloakkrenseanlegg

5c	kunne angi kravene til slamanvendelse i gjeldende forskrift

5d	kunne forklare betydningen av utslippsdyp for spillvannet i forskjellige typer resipienter


Mål 6
Studentene skal kunne dimensjonere og prosjektere separate avløpsanlegg etter forskriften for spredt bebyggelse

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne vurdere og avgjøre om et område egner seg for utslipp ut fra kravene i forskriften om utslipp fra separate avløpsanlegg 


6b	kunne prosjektere og kontrollere bygging og drift av separate avløpsanlegg for spredt bebyggelse


Mål 7
Studentene skal kunne delta i drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg i en kommune, og de skal kunne lede grøftearbeid etter gjeldende lover og forskrifter

Hovedmomenter
Studentene skal

7a	kunne beskrive organiseringen av teknisk sektor i en kommune

7b	kunne lede arbeidet med drift og vedlikehold av ledningsnettet

7c	kunne vurdere sikkerheten ved grøftearbeid og kunne iverksette nødvendige tiltak

7d	kunne vurdere kvaliteten på utført grøftearbeid i henhold til gjeldende krav 


Mål 8
Studentene skal kunne gjøre rede for den kommunale avfallshåndteringen

Hovedmomenter
Studentene skal

8a	kunne angi mengder og sammensetning av det kommunale avfallet

8b	kunne beskrive oppsamlings-, innsamlings- og transportmetoder for det kommunale avfallet

8c	kunne beskrive behandlingsmetodene for kommunalt avfall og driften av kommunale avfallsplasser




2.4.4	Betong og stål


Mål 1
Studentene skal kunne gjøre rede for prinsippene ved konstruksjoner i betong og kunne dimensjonere enkle betongkonstruksjoner

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for gjeldende standarder for betongkonstruksjoner

1b	kunne forklare dimensjonerende materialfastheter og kunne gjøre rede for spenningstøyningsdiagrammene til materialene

1c	kunne gjøre rede for aktuelle miljøklasser og deres krav til bestandighet

1d	kunne forklare aktuelle konstruksjons- og armeringsregler

1e	kunne gjøre rede for virkemåten til armert betong for enkle betongkonstruksjoner som er utsatt for dimensjonerende lastvirkninger

1f	kunne dimensjonere dekker, bjelker og søyler i slakkarmert betong

1g	kunne plassere og dimensjonere ekspansjonsfuger


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge utstøping og kunne lede utførelse av støpearbeider i klasse utvidet kontroll

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne forestå bestilling av betong og gjennomføre mottakskontroll

2b	kunne utarbeide støpeprosedyrer i henhold til gitte kvalitetskrav

2c	kunne kontrollere armering, former, forbehandling av former og sikring av utsparinger i samsvar med beskrivelse og tegninger

2d	kunne vurdere behov for herdetiltak ut fra betongsammensetning og -temperatur, vind og lufttemperatur og kunne foreslå tiltak



Mål 3
Studentene skal kunne tolke betongtegninger

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne lese betongtegninger for større bygg- og anleggskonstruksjoner

3b	kunne bruke informasjonen til kontroll av utførelsen


Mål 4
Studentene skal kunne beskrive byggesystemer av betongelementer. De skal kunne planlegge og lede monteringsarbeid i henhold til gjeldende toleransekrav

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne angi de vanligste betongelementtyper for bygningsformål og kunne forklare deres fordeler og ulemper i forhold til plass-støpt betong

4b	forklare virkemåten til forspente betongelementer

4c	kunne gjøre rede for betydningen av toleranser og toleransegrenser

4d	planlegge og lede montering av betongelementer


Mål 5
Studentene skal kunne dimensjonere enkle stålkonstruksjoner etter gjeldende standarder

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne bruke den del av stålstandarden som er relevant for beregning av enkle stålkonstruksjoner

5b	kunne gjøre rede for materialegenskaper og kunne bestemme dimensjonerende materialfasthet for stål til bygg- og anleggskonstruksjoner

5c	kunne velge fasthetsklasse og materialkvalitet på konstruksjonsstål til konstruksjoner ut fra bruksområde og økonomi

5e	kunne dimensjonere enkle stålbjelker og søyler



Mål 6
Studentene skal kunne gjøre rede for planlegging og bygging av enkle stålkonstruksjoner og kunne tolke ståltegninger

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne gjøre rede for de viktigste profiltyper og deres karakteristika og for kriteriene for valg av profil

6b	kunne beskrive hvordan ulike bæresystemer i stål er bygd opp

6c	kunne lede montering av enkle stålkonstruksjoner i samsvar med tegninger og beskrivelse

6d	kunne lese ståltegninger for større bygg- og anleggskonstruksjoner og kunne bruke informasjonen til kontroll av utførelsen



2.4.5	Anleggsdrift


Mål 1
Studentene skal kunne beregne kapasiteten til maskiner utstyr og personell ut fra tekniske og økonomiske forutsetninger

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for de vanligste maskintypers primære bruk

1b	kunne analysere ytelsesdata for ulike maskintyper og på bakgrunn av dataene og kunne foreta et begrunnet valg 

1c	kunne beregne timepriser og kunne vurdere lønnsomheten av en investering

1d	kunne vurdere tilgjengelige data og kunne foreta nødvendige omregninger for tids- og mengdeangivelser

1e	kunne gjøre rede for krav til sertifisering av personell og for godkjenningsordninger for maskiner og utstyr



Mål 2
Studentene skal kunne planlegge og lede oppstart og avvikling av anleggsplass ut fra oppdragets art og omfang

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne undersøke hvilke forutsetninger som må legges til grunn for oppstart av oppdraget

2b	kunne utarbeide riggplaner

2c	kunne innhente nødvendig informasjon fra prosjektmaterialet og andre tilgjengelige kilder

2d	kunne vurdere behov for midlertidige elektriske installasjoner og VVS-installasjoner

2e	kunne gjøre rede for bestemmelser om personalrom og kunne vurdere aktuelle løsninger

2f	kunne vurdere aktuelle løsninger for materialhåndtering, massedisponering og lager

2g	kunne foreslå aktuelle løsninger og kunne presentere løsningene i form av planer

2h	kunne planlegge og gjennomføre avvikling av anleggsplass


Mål 3
Studentene skal kunne planlegge, lede og ferdigstille et anlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne lage nødvendige framdriftsplaner som viser aktivitetenes plassering i tid og innbyrdes avhengighet

3b	kunne lage oversikt over ressursbehov for maskiner, utstyr og personell

3c	kunne kombinere ulike maskintyper, utstyr og personell til en valgt driftsmetode

3d	kunne lage kontrollplan for underveiskontroll og sluttkontroll med fordeling av kontrollansvar og dokumentasjon av utført kontroll

3e	kunne foreta intern overlevering til og overtakelse fra andre entreprenører

3f	kunne ferdigstille bygg og kontrolldokumentasjon for overlevering til oppdragsgiver

3g	kunne etablere og vedlikeholde dokumentasjonssystemet på byggeplassen


3h	kunne gjennomgå byggeprosjektet med underordnede og underentreprenører med hensyn til mål, ansvarsfordeling og krav til egenkontroll og avviksbehandling

3i	kunne foreta avviksregistrering og avviksmelding, kunne vurdere forslag til nødvendige tiltak og eventuelt fastsette tiltak ifølge fullmakt



2.4.6	Anleggskonstruksjoner


Mål 1
Studentene skal kunne planlegge og lede arbeid for masseflytting og massedisponering

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne foreta masseberegninger i ulike måletilstander ved hjelp av profiler

1b	kunne foreta massedisponering etter massenes egenskaper

1c	kunne forholde seg til lov om vern av fortidsminner i utførelsen av arbeidet


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge og lede utførelse av et mindre veianlegg 

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne angi nødvendige lover og forskrifter for veianlegg

2b	kunne utføre enkle geometriske beregninger for linjeføring

2c	kunne vurdere undergrunn, aktuelle fyllingsmaterialer, oppbygging av fyllinger og krav til komprimering

2d	kunne dimensjonere veiens overbygning for nyanlegg og utbedringsarbeider

2e	kunne beskrive krav til arbeidsutførelse og kontroll

2f	kunne planlegge og gjennomføre trafikksikring og arbeidsvarsling ved arbeid på trafikkert vei

2g	kunne gjøre rede for produksjon og utlegging av veidekker



Mål 3
Studentene skal kunne lede utførelsen av enkle bro- og kaikonstruksjoner

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne beskrive de vanligste brotyper og kaityper

3b	kunne lede arbeidet i samsvar med de vanligste produksjonsmetoder for broer og kaier


Mål 4
Studentene skal kunne lede arbeidet i forbindelse med bygging av enkle dammer og vannkraftverk

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne lede arbeidet i samsvar med de vanligste byggemetoder for dammer og vannkraftverk

4b	kunne gjøre rede for trykkforhold i vann og kunne utføre enkle hydrauliske beregninger ved strømning i kanaler, tunneler og kulverter


Mål 5
Studentene skal kunne gjøre rede for utførelsen av jernbaneanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne beskrive utførelsen av jernbaneanleggets underbygning

5b	kunne beskrive utførelsen av jernbaneanleggets overbygning




2.4.7	Geoteknikk


Mål 1
Studentene skal kunne beskrive de viktigste mineralers og bergarters egenskaper og bruksområder og sentrale trekk i den lokale geologi

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for de vanligste mineraler og bergarter og kunne skille dem fra hverandre

1b	kunne gjøre rede for prosesser som har formet de vanligste norske og lokale bergarter

1c	kunne gjøre rede for de geologiske egenskaper ved bergartene som påvirker et sprengningsarbeide

1d	kunne gjøre rede for aktuelle bruksområder for norske og lokale bergarter

1e	kunne gjøre rede for de klimaprosesser og miljømessige forhold som påvirker bruk av bergarter som byggemateriale


Mål 2
Studentene skal  kunne beskrive de viktigste løsmassenes sammensetning, oppbygning og bruksområder og kunne utføre grunnundersøkelser og tester

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne gjøre rede for de prosesser som ligger til grunn for danning av løsmasseavsetninger

2b	kunne utføre de vanligste grunnundersøkelser

2c	kunne utføre testprosedyrer for fastlegging av løsmassenes karakteristiske egenskaper

2d	kunne gjøre rede for løsmassenes sentrale bruksområder og begrensninger



Mål 3
Studentene skal kunne gjøre rede for spenninger og stabilitet og kunne utføre enkle geotekniske beregninger

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne gjøre rede for begrepene skjærstyrke, friksjonsvinkel og attraksjon

3b	kunne beregne spenninger i jordarter

3c	kunne gjøre rede for prinsippene ved jordtrykksberegninger og utføre enkle jordtrykksberegninger

3d	kunne gjøre rede for de vanligste bruddformer i løsmasser

3e	kunne foreta enkle stabilitetsanalyser for skråninger

3f	kunne gjøre rede for hva som kan utløse ras og for konsekvenser av ras

3g	gjøre rede for forhold knyttet til tetningen


Mål 4
Studentene skal  kunne gjøre rede for problemer forbundet med vannstrømning i løsmasser og kunne delta i arbeid ved fundamentering og spunting

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne gjøre rede for problem forbundet med vanninnstrømning i fundamentgroper, grøfter og forhold ved hydraulisk grunnbrudd

4b	foreslå aktuelle tiltak for arbeider i områder hvor vannstrømning fører til problem for arbeidsutførelsen

4c	gjøre rede for de vanligste typer peler og spunt og deres bruksområde




2.5	Fordypningsområde anleggsgartner



2.5.1	Anleggstyper


Mål 1
Studentene skal kunne beskrive grøntanlegg i historisk perspektiv

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne beskrive de viktigste epokene i hagekunsthistorien

1b	kunne gjøre rede for de viktigste ideene bak utforming av grøntanlegg gjennom de siste hundre år


Mål 2
Studentene skal kunne utforme aktuelle grøntanlegg i samsvar med gjeldende regelverk og med hensyn til funksjonalitet

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne lese og tolke arbeidstegninger og beskrivelser for grøntanlegg

2b	kunne beskrive anlegg for bil-, sykkel- og gangtrafikk og kunne vurdere løsninger for å unngå konflikter mellom ulike trafikanter

2c	kunne utforme grøntanlegg for boliger med tanke på å fremme det private og sosiale liv

2d	kunne gjøre rede for byens åpne arealer og byrom og kunne beskrive bruken av disse i forhold til det praktiske og sosiale liv

2e	kunne lede arbeidet med grøntanlegg for industri- og næringsbygg, herunder på terrasser og tak

2f	ha kunnskaper om kirkegårder både som park, seremoniområde og driftsanlegg

2g	kunne gjøre rede for anlegg for lek, idrett og friluftsliv 

2h	kunne gjøre rede for utforming av anlegg i forhold til tilgjengelighet for ulike brukergrupper

Mål 3
Studentene skal kunne gjøre rede for natur- og kulturlandskapet og kunne vurdere konsekvenser av eventuelle inngrep

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne fortolke en landskapsanalyse

3b	kunne foreta en registrering av grønnstruktur

3c	kunne gjøre rede for kulturlandskapet og viktige elementer i bevaring av dette

3d	kunne gjøre rede for by- og tettstedsutviklingen i Norge

3e	kunne vurdere konsekvenser av inngrep i natur- og kulturlandskapet og kunne vurdere tiltak for å hindre skadevirkninger

3f	kunne referere regelverket som har betydning for behandling av natur- og kulturlandskapet



2.5.2	Anlegg og vedlikehold - grå del


Mål 1
Studentene skal kunne planlegge og lede arbeid med massehåndtering

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne foreta masseberegninger i ulike måletilstander ved hjelp av profiler og lasermålinger 

1b	kunne foreta massehåndtering etter massens egenskaper


Mål 2
Studentene skal kunne behandle vann som element i grøntanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne beskrive prinsippene for naturens egen vannhusholdning gjennom nedbør, sigevann og grunnvann


2b	kunne foreta beregninger av overvann på mindre plasser og for ulike dekker

2c	kunne tilrettelegge for bruk av overvann til vanning av vegetasjon

2d	kunne beskrive prinsippene for naturlig rensing av vann


Mål 3
Studentene skal kunne planlegge bruk av vann som element i grøntanlegg og kunne ta hånd om vedlikeholdet av naturlig og bygd vann i grøntanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne planlegge, bygge og vedlikeholde enkle bekker, dammer og bassenger

3b	kunne planlegge, bygge og vedlikeholde plastringer, terskler og andre aktuelle konstruksjoner i naturlige bekker og dammer

3c	kunne planlegge, bygge og vedlikeholde dammer for vannplanter

3d	kunne angi aktuelle lover og regler for bruk av vann i grøntanlegg


Mål 4
Studentene skal kunne beskrive ulike typer vekstmasser og kunne vurdere behandling og bruk av disse til aktuelle formål

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne klassifisere vekstmasser etter deres geologiske opprinnelse

4b	kunne behandle og bruke vekstmasser i forhold til anleggstype og ønsket vegetasjon

4c	kunne gjøre rede for ulike vekstmassers muligheter og begrensninger i forhold til vannhusholdning og næringsinnhold


Mål 5
Studentene skal kunne angi aktuelle metoder for stabilisering av løsmasser

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne beskrive prinsippene for naturlig rasforhold for aktuelle løsmasser


5b	kunne vurdere aktuelle tiltak som forebygger vind- og vannerosjon

5c	kunne vurdere aktuelle tiltak for å forebygge teleproblemer

5d	kunne bruke geotekstiler og vegetasjon til stabiliseringsformål


Mål 6
Studentene skal kunne planlegge og lede bygging og vedlikehold av grøntarealer og mindre veier og plasser

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne utføre enkle geometriske beregninger for linjeføring

6b	kunne vurdere undergrunnens muligheter og begrensninger i forhold til belastning og bruk

6c	kunne velge slitedekke på veier og plasser i forhold til belastning og bruk

6d	kunne utforme grøntanlegg og veianlegg i samsvar med gjeldende regelverk og kunne foreta nødvendig kontroll av arbeidet


Mål 7
Studentene skal kunne planlegge, organisere og lede prepareringsarbeider og vedlikehold av anlegg for lek og idrett

Hovedmomenter
Studentene skal

7a	kunne beskrive krav og utstyr for preparering og vedlikehold av turløyper

7b	kunne definere krav og vurdere utstyr for stell av anlegg for lek, idrett og friluftsliv

7c	kunne beskrive krav til og utstyr for vintervedlikehold av gang- og parkeringsarealer

7d	kunne planlegge og lede sommervedlikehold av vinteridrettsanlegg

7e	kunne gjøre rede for regelverk og tilskuddsordninger for leke- og idrettsanlegg



2.5.3	Anlegg, stell, og vedlikehold - grønn del


Mål 1
Studentene skal kunne tilpasse nyanlegg, stell og vedlikehold til det lokale miljøet og kunne planlegge tiltak for vegetasjonsbevaring ved endringer i miljøforholdene

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne vurdere biologiske og økologiske forhold og kunne bruke den aktuelle informasjonen ved anlegg, stell og vedlikeholdsarbeider

1b	kunne vurdere i biologiske og økologiske konsekvenser av inngrep

1c	kunne planlegge, organisere og lede tiltak for bevaring av vegetasjon på byggeplasser


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge, organisere og lede etablering av vegetasjon i ekstensive og intensive grøntanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne beskrive vegetasjonstyper, vegetasjonsbruken og gjeldende kvalitetskrav

2b	kunne velge riktige planter og frøblandinger i forhold til jordbunn, klima og geografi

2c	kunne planlegge og etablere ulike samplantninger i henhold til forskjellige voksekrav

2d	kunne planlegge og etablere plantninger med spesielle estetiske, funksjonelle og miljømessige krav

2e	kunne gjøre rede for grunnleggende prinsipper for ingeniørbiologi ved skråningsstabiliseringer, erosjonsforebygging og for planterenseanlegg og vegetative støyskjermer



Mål 3
Studentene skal kunne planlegge, organisere og lede etableringsstell og stell av etablert vegetasjon i ekstensive og intensive grøntanlegg og kunne vurdere langsiktige konsekvenser av tiltakene

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne planlegge, utføre og lede gjødslings- og jordforbedringsarbeider for ulike vegetasjonsdekker

3b	kunne utarbeide planer som forebygger og begrenser utbredelse av sykdom, skadedyr og ugress i ulike typer grøntanlegg

3c	kunne vurdere langsiktige konsekvenser av ulike vedlikeholdstiltak


Mål 4
Studentene skal kunne planlegge og lede beskjæring

Hovedmomenter
Studentene skal

4a	kunne beskrive treaktige veksters fysiologi og deres reaksjoner på ytre påvirkninger

4b	kunne planlegge og lede beskjæring for oppbygging, forming og vedlikehold av trær og busker


Mål 5
Studentene skal kunne planlegge og lede spesielle tiltak for vedlikehold av gress og annen markdekkende vegetasjon

Hovedmomenter
Studentene skal

5a	kunne gjøre rede for voksemåte, voksekrav for gress og annen markdekkende vegetasjon og kjenne til denne vegetasjons reaksjon på ytre påvirkninger

5b	kunne planlegge og lede stell av gress og annen markdekkende vegetasjon for ulike formål



Mål 6
Studentene skal kunne bruke ulike metoder for verditaksering av vegetasjon i grøntanlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

6a	kunne verditaksere vegetasjon i grøntanlegg etter tilstand og plassering



2.5.4	Anleggsdrift


Mål 1
Studentene skal kunne beregne kapasiteten til maskiner utstyr og personell ut fra tekniske og økonomiske forutsetninger

Hovedmomenter
Studentene skal

1a	kunne gjøre rede for de vanligste maskintypers primære bruk

1b	kunne analysere ytelsesdata for ulike maskintyper og på bakgrunn av dataene og kunne foreta et begrunnet valg

1c	kunne beregne timepriser og kunne vurdere lønnsomheten av en investering

1d	kunne vurdere tilgjengelige data og kunne foreta nødvendige omregninger for tids- og mengdeangivelser

1e	kunne gjøre rede for krav til sertifisering av personell og for godkjenningsordninger for maskiner og utstyr


Mål 2
Studentene skal kunne planlegge og lede oppstart og avvikling av anleggsplass ut fra oppdragets art og omfang

Hovedmomenter
Studentene skal

2a	kunne undersøke hvilke forutsetninger som må legges til grunn for oppstart av oppdraget

2b	kunne utarbeide riggplaner


2c	kunne innhente nødvendig informasjon fra prosjektmaterialet og andre tilgjengelige kilder

2d	kunne vurdere behov for midlertidige elektriske installasjoner og VVS-installasjoner

2e	kunne gjøre rede for bestemmelser om personalrom og kunne vurdere aktuelle løsninger

2f	kunne vurdere aktuelle løsninger for materialhåndtering, massedisponering og lager

2g	kunne foreslå aktuelle løsninger og kunne presentere løsningene i form av planer

2h	kunne planlegge og gjennomføre avvikling av anleggsplass


Mål 3
Studentene skal kunne planlegge, lede og ferdigstille et anlegg

Hovedmomenter
Studentene skal

3a	kunne lage nødvendige framdriftsplaner som viser aktivitetenes plassering i tid og innbyrdes avhengighet, både manuelt og ved hjelp av IT

3b	kunne lage oversikt over ressursbehov for maskiner, utstyr og personell

3c	kunne kombinere ulike maskintyper, utstyr og personell til en valgt driftsmetode

3d	kunne lage kontrollplan for underveiskontroll og sluttkontroll med fordeling av kontrollansvar og dokumentasjon av utført kontroll

3e	kunne foreta intern overlevering til og overtakelse fra andre entreprenører

3f	kunne ferdigstille bygg og kontrolldokumentasjon for overlevering til oppdragsgiver

3g	kunne etablere og vedlikeholde dokumentasjonssystemet på byggeplassen

3h	kunne gjennomgå byggeprosjektet med underordnede og underentreprenører med hensyn til mål, ansvarsfordeling og krav til egenkontroll og avviksbehandling

3i	kunne foreta avviksregistrering og avviksmelding, kunne vurdere forslag til nødvendige tiltak og eventuelt fastsette tiltak ifølge fullmakt





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

3.2	Hva skal vurderes?

	Målene for opplæringen slik de er fastsatt i den generelle delen av læreplanen, i de felles mål for linjefagene og i mål for enkeltfag i denne læreplanen, danner utgangspunkt for vurderingen.

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

	Vurderingen av studentene skal vise i hvilken grad de har nådd målene i læreplanene.

3.3	Hvordan skal vurderingen skje?

Det skilles mellom to hovedtyper av vurdering:

	vurdering underveis
	avsluttende vurdering

Vurdering underveis har til hensikt å informere og motivere studenter og lærere i arbeidet med å nå opplæringsmålene. Slik vurdering kan være formell eller uformell. Et nyttig hjelpemiddel i vurderingsarbeidet underveis kan være at studenten fører arbeidsbok, loggbok, dagbok e.l. knyttet til gjennomføringen av opplæringen. Formell vurdering underveis kommer til uttrykk i terminkarakterer. 

Avsluttende vurdering kommer til uttrykk gjennom standpunktkarakterer og i eventuelle eksamenskarakterer.


3.4	Spesielle forhold

Denne læreplanen omfatter to års opplæring og eksamenene må fordeles over to år.

I løpet av skoleåret skal alle studenter gjennomføre ett eller flere prosjektarbeider. I minst ett av prosjektarbeidene skal både felles allmenne fag og linjefag inngå.

Tema og problemstillinger for prosjektarbeid skal velges innenfor læreplanens rammer.




Vedlegg 1


1.1	Fag- og timefordeling i teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg

Felles allmenne fag


Totalt antall timer
Norsk
373 timer x 2/3
248*
Engelsk
37 timer x 2/3
25*
Nyere historie
150 timer x 2/3
100*
Matematikk
75 timer x 2/3
50*
Naturfag
112 timer x 2/3
75*






Fellesfag


Økonomi

112
Organisasjon og ledelse

112
Markedsføringsledelse

76



Linjefag


Felles linjefag

800
Fordypningsfag

720



Valgfag

300



Til sammen

2618



*	Spesielt organiserte tilbud for voksne kan gjennomføres på kortere tid (komprimerte løp). For grupper eller enkeltstudenter som har behov for det, kan opplæringen strekkes over lengre tid.




1.2	Moduler i teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg


Felles linjefag
Moduler
Totalt antall timer
Matematikk for bygg og anlegg
Modul 1: Mål 1, 2, 3, 4, 5 og 6
115
Stikking og nivellering
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
75
Materialkunnskap
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
115
Konstruksjonslære
Modul 1: Mål 1
38

Modul 2: Mål 2
38

Modul 3: Mål 3
114

Modul 4: Mål 4
45
Byggesaken
Modul 1: Mål 1 og 2
73

Modul 2: Mål 3 og 4
37

Modul 3: Mål 5
38

Modul 4: Mål 6
37
Kvalitetssikring (KS) og internkontroll (IK)
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
75


Fordypningsområde bygg


Betong- og murkonstruksjoner
Modul 1: Mål 1
70

Modul 2: Mål 2
30

Modul 3: Mål 3
30

Modul 4: Mål 4 og 5
30

Modul 5: Mål 6
30
Trekonstruksjoner
Modul 1: Mål 1 og 2
75
Stålkonstruksjoner
Modul 1: Mål 1 og 2
75
Bygningsfysikk
Modul 1: Mål 1, 2, 3 og 4
75
Bygningsproduksjon
Modul 1: Mål 1
35

Modul 2: Mål 2
75

Modul 3: Mål 3 og 4
120
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygg
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
75




Fordypningsområde anlegg


Landmåling
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
75
Fjellarbeid
Modul 1: Mål 1, 2 ,3 og 4
75
Kommunalteknikk
Modul 1: Mål 1, 2, 3, 6 og 7
50

Modul 2: Mål 4 og 5
25

Modul 3: Mål 8
25
Betong- og
Modul 1: Mål 1, 2, 3 og 4
113
stålkonstruksjoner
Modul 2: Mål 5 og 6
37
Anleggsdrift*
Modul 1: Mål 1, 2 og 3
75
Anleggskonstruksjoner
Modul 1: Mål 1 og 2
100

Modul 2: Mål 3, 4 og 5
70
Geoteknikk
Modul 1: Mål 1, 2, 3 og 4
75


Fordypningsområde anleggsgartner


Anleggstyper
Modul 1: Mål 1
38

Modul 2: Mål 2
76

Modul 3: Mål 3
76
Anlegg og 
Modul 1: Mål 1 og 2
30
vedlikehold
Modul 2: Mål 3 og 5
30
- grå del
Modul 3: Mål 4
30

Modul 4: Mål 6
30

Modul 5: Mål 7
30
Anlegg, stell og 
Modul 1: Mål 1
49
vedlikehold
Modul 2: Mål 2
116
- grønn del
Modul 3: Mål 3
35

Modul 4: Mål 4
35

Modul 5: Mål 5
35

Modul 6: Mål 6
35
Anleggsdrift*
Modul 1: Mål 1
25

Modul 2: Mål 2 og 3
50

* Faget anleggsdrift er felles for fordypning anlegg og fordypning anleggsgartner.


Vedlegg 2



Vurdering i teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg


Standpunktkarakterer
Det gis standpunktkarakterer i alle fag.


Eksamensordning og eksamensform i teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg

Felles allmenne fag:	Norsk: Alle studenter skal opp til eksamen i norsk hovedmål skriftlig og norsk sidemål skriftlig. Oppgavene utarbeides sentralt med sentral sensur. Studentene kan i tillegg trekkes ut til lokal muntlig eksamen i norsk.
Matematikk: Studentene kan trekkes ut til eksamen som består av en skriftlig og en muntlig del. Lokal muntlig eksamen utarbeides etter sentrale retningslinjer.
Engelsk: Studentene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Eksamensoppgavene til skriftlig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur. Lokal muntlig eksamen utarbeides etter sentrale retningslinjer.
Naturfag: Studentene kan trekkes ut til lokal muntlig eksamen med eksperimentelt innslag etter sentrale retningslinjer.
Nyere historie: Studentene kan trekkes ut til lokal muntlig eksamen etter sentrale retningslinjer.


Fellesfag:	Økonomistyring, organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse: Alle studenter skal opp til en skriftlig tverrfaglig eksamen der alle tre fagene inngår.

Eksamensoppgavene for en slik tverrfaglig eksamen utarbeides sentralt med sentral sensur.


Felles linjefag:	Studentene skal trekkes ut til minst ett felles linjefag.
Eksamensform: Skriftlig.
Eksamensoppgavene utarbeides lokalt etter sentrale 
retningslinjer.


Fordypningsfag:	Alle studenter skal gjennomføre en tverrfaglig prosjekteksamen hvor fordypningsfagene inngår.
Eksamensform: Skriftlig og muntlig.



Det vil være mulig å avlegge privatisteksamen i alle fag etter nærmere retningslinjer gitt av departementet.

Det vises til sentrale retningslinjer for lokalt og sentralt gitt eksamen i Reform 94.

