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GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BESVARELSE AV EKSAMENSOPPGAVEN 

Besvarelsen skal i størst mulig grad gjenspeile det som faglig ansvarlig (elektroinstallatør) vil gjøre 
når vedkommende innehar denne rollen. Ha hele tiden fokus på at du er faglig ansvarlig for 
foretaket.  
 

Generelle forhold 
Det må fremgå av besvarelsen at kandidaten har forståelse for at gjeldende regelverk er ivaretatt. 
Sentrale lover og forskrifter er f.eks. el-tilsynsloven (lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk 
utstyr), fel (forskrift om elektriske lavspenningsanlegg), fef (forskrift om elektriske forsyningsanlegg), 
fse (forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg), fek (forskrift om elektroforetak 
og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr), feu (forskrift om 
elektrisk utstyr) og internkontrollforskriften. 
 
Det viktigste med besvarelsen er å gi sensor mulighet til å vurdere om kandidaten har en helhetlig 
forståelse av de forhold som inngår i det å inneha rollen som faglig ansvarlig. I tillegg til konkrete svar 
i form av merkestrøm på vern, kabeldimensjoner, HMS-forhold, sikkerhetstiltak og liknende må 
kandidaten også beskrive hvordan og hvorfor disse valgene er gjort.  
 
Det er også viktig at kandidaten beskriver de vurderingene som er gjort av ytre påvirkninger og annet 
som er relevant for oppgaven, nedfelt i en risikovurdering. Eventuelle tegninger og koblingsskjemaer 
skal utføres med allment aksepterte symboler. Å levere en besvarelse som medfører brann- eller 
berøringsfare vil ikke kvalifisere til bestått resultat, men også andre forhold vil innvirke på sensors 
bedømmelse av besvarelsen. 

 
Tekniske forhold 
Besvarelsen skal i nødvendig grad inneholde vurderinger/drøftinger om hvorvidt de tekniske 
forholdene er tilpasset den aktuelle installasjonen.  
 
For jordfeilbrytere, jordfeilvarslingsutstyr, automatsikringer, effektbrytere og eventuelle andre vern 
skal besvarelsen belyse om de karakteristiske egenskapene ved vernet er tilpasset installasjonen. 
Stikkord i denne sammenhengen kan være: 
 

• bryteevne 

• selektivitet, gjennomsluppet energi 

• merkestrøm, samtidighet, forankoblete vern osv. 

• andre relevante opplysninger 

 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 
Det er viktig at kandidaten i størst mulig grad gjør seg konkrete refleksjoner knyttet til de aktuelle 
problemstillingene og ikke kun fremfører generelle betraktninger. Der hvor oppgavene er å finne 
bestemmelser i regelverket, forventes det at kandidaten ikke kun ramser opp paragrafnumrene, men 
gjør seg refleksjoner med å henvise til de ulike bestemmelsene. 

 
Praktiske forhold 
Du som kandidat må påse følgende: 

• Det skal kun benyttes utdelte ark 

• Alle ark som skal leveres inn må påføres AL-nummer og nummereres fortløpende med 
sidenummer 

• Les oppgaven nøye 

• Svar kun på det du blir spurt om 
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• Svar på oppgaven der du blir spurt. Det er ikke nok å henvise til tidligere svar 

• Skrift må være tydelig for den som skal lese besvarelsen og penn skal benyttes.  

• Disponer den tilmålte tiden på en fornuftig måte 
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