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1 Generelt om fagskoleutdanningen 
1.1 Om utdanningene innen Bygg og anlegg og KEM 
Bygg- og anleggsbransjen er en stor og viktig samfunnsmessig bransje. Enten det gjelder nye bygg 
eller restaurering av gamle byggverk, er det stort behov for medarbeidere som kan beregne, 
planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurs innen et byggprosjekt. Utviklingen 
innen fagområdet skjer i høyt tempo. Samfunnet og næringslivet har stadig behov for nye 
fagskoleutdannede innenfor dette fagområdet. 

Fagretningen omfatter fordypningene: 

 Bygg 

 Bygg og treteknikk 

 Anlegg 

 BIM 

 Bygningsvern 1 og 2 

 Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg (FDV) 

 Klima, energi og miljø (KEM) 
 

1.2 Om planverket 
Det nasjonale planverket for denne fordypningen består av:  

 Denne planen 

 Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning 
 

1.3 Om fordypningene i Bygningsvern 
Bygningsvern 2 bygger videre på Bygningsvern 1 (se egen studieplan for Bygningsvern 1). Hvert av 

studiene består av 30 studiepoeng, og vil til sammen gi 60 studiepoeng. 

Bygningsvern 1 gir en generell innføring i bygningsvern, og har emnene; 1) Bygningsvern, 2) 

Bygningsfysikk, 3) Tverrfaglig tradisjonell materiallære, 4) Tradisjonelle konstruksjoner i tre, og 5) 

Prosjekt med sjølvalgt tema 

Bygningsvern 2 er delt opp i 3 emner; 1) Tverrfaglig materiallære og bearbeiding, 2) 

Energiøkonomisering og miljø, og 3) Restaurering og reparasjoner i tre. Hvert emne gir 10 

studiepoeng. Studiet vil gi både mer bredde og mer dybde enn Bygningsvern 1.  

Utdanningen innebærer en spesialisering i lærefaget på nivå 5.1 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 

for livslang læring. 

 

  



 
 
 

3 
 

1.4 Overordnet læringsutbytte for Bygningsvern 2 
Kunnskap:  

Studenten 

 har kunnskap om historisk utvikling, begreper, byggeteknikker, konstruksjoner, materialer og 
verktøy innenfor bygningsvern og antikvarisk istandsetting 

 kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer for antikvarisk arbeid  

 forstår betydningen av bygningsvern og bransjens rolle i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv   

 har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen bygningsvern og antikvarisk istandsetting 

 har kunnskap om hvordan klima- og miljømessige faktorer påvirker bygninger, og konsekvenser 
det har for istandsetting og energiutbedring 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

 kan gjøre rede for sine faglige valg, reflektere over dem, og stimulere til bevisstgjøring, innenfor 
bygningsvern og antikvarisk istandsetting 

 kan identifisere byggetekniske problemstillinger i forbindelse med skader, og kan håndtere 
byggeprosesser ved antikvarisk arbeid   

 kan anvende relevant verktøy til antikvarisk istandsetting, og kan vurdere materialegenskaper, 
materialkvalitet, og begrunne valg av metode og teknikker  

 kan utarbeide søknadsdokumenter i forbindelse med arbeid på vernede bygg, og kan finne og 
anvende relevant informasjon og fagstoff  

 kan reflektere over og gjøre gode klimavalg ved å gjenbruke bygningsmaterialer og reparere 
eksisterende bygningsmasse 

 kjenner kravene til energieffektivisering, og kan utføre små og store tiltak som er 
kostnadseffektive, miljøvennlige og som tar hensyn til bygningers kulturminneverdi 
 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 har utviklet forståelse for klimapåkjenninger og utfordringer knyttet til moderne bruk av eldre 
bygninger, og har evne til å se sin rolle som ekspert og bestiller i et istandsettingsprosjekt etter 
antikvariske prinsipper 

 kan utvikle gode løsninger på ulike bygningstyper, som er i samsvar med antikvariske prinsipper 
og gjeldende retningslinjer for vern 

 kan lede ulike typer bygningsvernprosjekter der det blir gjennomført livsløpsanalyser, og der 
energiforbruk, miljøbelastning og økonomi blir vurdert 

 kan bygge tverrfaglige relasjoner med andre håndverkere innen bygningsvern, samt med 
byggherrer og myndigheter for å utvide egen kunnskap 

 kan utveksle synspunkter med fagfeller innenfor bygningsvern og delta i diskusjoner om optimale 
løsninger  
 

1.5 Opptakskrav 
Opptaksvilkår er beskrevet i Forskrift om høyere utdanning ved Fagskolen Innlandet 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113
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Denne beskriver blant annet: 

 Generelt opptaksgrunnlag 

 Opptak på grunnlag av dokumentert relevant praksis 

 Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (Betinget opptak) 

 Opptak på visse vilkår 

 Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning 

 Utfyllende regler om språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning 
 

Opptakskrav for Bygningsvern 2 er gjennomført og bestått Bygningsvern 1. For utdanningen 

Bygningsvern 1 kreves fagbrev/svennebrev som Anleggsmaskinfører, Betongfagarbeider, 

Steinfagarbeider, Murer, Tømrer, Taktekker, Blikkenslager, Industrimaler, Maler, Limtrearbeider, 

Fagoperatør i trelastfaget, Trevaresnekker, Byggdriftarbeider, Glassfagarbeider, Båtbygger, Bødtker. 

Bygningsvern 2 vil være mest rettet mot tømrerfaget.  

 

1.6 Innpassing, fritak og mulighet for å ta enkeltemner 
Studiet er delt inn i 3 emner. Det er mulig å søke om fritak for en eller flere emner dersom man kan 

dokumentere at man har tilsvarende emner fra før, se 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113, § 2-9.  

Søkere kan ta hvert emne for seg, og får, ved gjennomført og bestått emne, karakterutskrift for det 

gjennomførte emnet. 

 

1.7 Søknad  
Utdanningen er organisert gjennom Samordna opptak som fastsetter regler for søkning, 

søknadsfrister og kunngjøring av opptak, se www.samordnaopptak.no.  

 

1.8 Poengberegning og rangering ved opptak 
Det er fastsatt nasjonale regler for poengberegning og rangering ved opptak. Dette er beskrevet i 

Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-

1005, kap. 3. 

 

2 Organisering av studiet 
Utdanningen Bygningsvern 2 er et nettbasert deltidsstudium med samlinger. Utdanningen strekker 

seg over ett år, og har et omfang på 30 studiepoeng. Et fullt studieår på heltid er normert til 60 

studiepoeng, mens et studieår på deltid er normert til 30 studiepoeng. Fagskoleutdanningene i 

bygningsvern (Bygningsvern 1 og Bygningsvern 2) har en samlet normert studietid på ett år på heltid 

og to år på deltid.  

Kandidatens arbeidsbelastning er delt i undervisning, veiledning og selvstudier. Total 

arbeidsbelastning vil utgjøre ca. 825 timer per 30 studiepoeng, eller totalt 1650 timer for 

Bygningsvern 1 og 2 til sammen. I deltidsstudier er den reelle klasseromsundervisningen redusert i 

forhold til heltidsstudiet, og det krever derfor større grad av selvstudium, spesielt mellom 

samlingene.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-19-2113
http://www.samordnaopptak.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-07-11-1005
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2.1 Emneoversikt for fordypningen 
Emne Tema Omfang 

Tverrfaglig materiallære og 
bearbeiding  

- Tverrfaglig materiallære jern og metall 
- Bygningsmaterialer  
- Bearbeiding av materialer i tre 
- Tverrfaglig handverkskompetanse 

10 SP 

Energiøkonomisering og miljø - Klima og miljø 
- HMS 
- Energiøkonomisering og bygningsfysikk 
- Konstruksjoner i grunnen 

10 SP 

Restaurering og reparasjoner i 
tre 

- Arbeidsprosess på verneverdig bebyggelse 
- HMS og løfting 
- Restaurering og reparasjoner av tak, tekking 

og konstruksjoner i tre 

10 SP 

 

2.2 Gjennomføringsmodell nettbasert 
Emnekode Emnenavn Omfang Underv. Veiledn. Selv-

studium 
Sum 

 Tverrfaglig materiallære 
og bearbeiding 

10 SP 
105 50 120 275 

 Energiøkonomisering og 
miljø 

10 SP 
105 50 120 275 

 Restaurering og 
reparasjoner i tre 

10 SP 
105 50 120 275 

 SUM 30 SP 315 150 360 825 

 

2.3 Undervisningsformer og læringsaktiviteter 
Skolen legger til rette for varierte læringsformer. Dette vil si at man blant annet benytter:   

 gruppearbeid med logg og refleksjon 

 prosjektarbeid med tverrfaglig fokus 

 forelesning 

 praksisorientert undervisning 

 veiledning 

 individuelle arbeidsoppgaver 

 presentasjoner 

 nettstøttet læring 

 problembasert læring (PBL) 
 
Med utgangspunkt i studieplanen er det utarbeidet detaljerte arbeidskrav for hvert emne. 

Arbeidskrav kan være tilstedeværelse i undervisningen, innleveringer, presentasjoner, prøver, 

ekskursjoner, samarbeid med medstudenter, laboratoriearbeid, studentlogg, refleksjonsnotater osv.    

Skolen skal søke å fremme studentens læreprosess og faglige kunnskaper. I praksis betyr dette at vi  

 tilstreber gode relasjoner mellom lærer og studenter 

 en tydelig og effektiv undervisning 
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 tilrettelegging for og ledelse av gode læringsprosesser 

 underveisvurdering - regelmessig bruk av tilbakemelding  

 sammenheng mellom læringsutbytte, innhold og arbeidsmåter  

 forventninger til studentens prestasjoner og kontroll av disse. 

Arbeidsformene skal være relevante og hensiktsmessige for å nå det ønskede læringsutbyttet for 

utdanningen. Dette innebærer at studenten i tillegg til faglig utvikling også skal utvikle evne til 

samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsing. Studenten skal videre utvikle evne til å se 

bygningsvern i et bredere samfunns- og miljøperspektiv. 

Det forutsettes at studenten viser initiativ og tar ansvar for eget læringsarbeid og felles læringsmiljø, 

og samtidig viser en konstruktiv holdning til studieopplegget.  

Gjennom det pedagogiske opplegget trekkes studenten aktivt med og trenes opp til refleksjon i egen 

læringsprosess. Studenten har praktisk erfaring innen egne fagområder, og denne erfaringen tar han 

med seg inn i erfaringsbaserte og studentsentrerte læringsformer.  

I Bygningsvern 1 og 2 legges det vekt på en praktisk tilnærming til de teoretiske temaene. 

Utdanningen inneholder en blanding av forelesninger, veiledning ved arbeid i grupper og veiledning 

under praktiske øvelser. Det vil være demonstrasjon på læringsobjekter med tilhørende loggføring, 

dokumentasjon, analyse og refleksjon over egen praksis. Det legges opp til at kandidatene møter 

relevante problemstillinger knyttet til antikvarisk istandsettingsarbeid på bygninger og bygningsdeler. 

Studentene vil få øving i praktisk arbeid med tradisjonelt håndverktøy, teknikker og materialer. Dette 

vil bli gjennomført i egnete verkstedlokaler med nødvendig spesialverktøy og maskiner. Kandidatene 

må holde ordinært håndverktøy selv.  

Variasjon i valg av læringsmetoder er nødvendig for å oppnå en helhetlig kompetanse som omfatter 

både kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.  

 

2.4 Organisering 
Før studiestart skal det foreligge en aktivitetsplan/samlingsplan hvor det framgår hvilke emner og 

temaer som gjennomføres i ulike perioder, og hvilke aktiviteter som skal skje, herunder hvilke 

vurderings- og evalueringskriterier som benyttes. Dette skal gjøres kjent for studentene. Alle 

arbeidskrav skal være definert og skal inngå i planen og gjennomgås med klassen.   

Studiet består av ca. 16 kveldsmøter på nett og 9 samlinger. Hver samling strekker seg over 3-4 

ukedager. Det vil være 7 fysiske samlinger og 2 på nett. De fysiske samlingene vil foregå på Gjøvik (1), 

Rørosmuseet (2), Vest-Telemark museum (2), Valdresmusea (2). Microsoft Teams brukes til 

nettundervisning. Det blir tatt opptak av undervisning som foregår på nett. 

Fagskolen Innlandet bruker Canvas som læringsplattform, og mye av veiledning og tilbakemeldinger 

vil foregå via læringsplattformen. Kandidatene får opplæring i bruk av IKT-verktøy og 

læringsplattform ved studiestart. Kandidatene har tilgang til brukerstøtte gjennom hele studiet. 

 

3 Vurdering 
Grunnlaget for all vurdering er studieplanenes læringsutbyttebeskrivelser både på overordnet nivå 

(O-LUB) og på emnenivå (E-LUB). Vurdering benyttes som metode for at studentene skal reflektere 
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over ulike aspekter ved læring. Vurderingsformen bestemmes av formålet med vurderingen og vil 

variere innenfor hver enkelt emne og innenfor studieforløpet som helhet. Vurdering henger nært 

sammen med arbeids- og læringsformer.  

Vurdering for læring (formativ vurdering) handler om å gi veiledning og tilbakemelding på 

studentenes arbeid og prestasjoner, og fremovermelding med råd om forbedringer. Studentene skal 

forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Vurdering som læring kan brukes som 

læringsaktivitet der studentene vurderer eget og medstudenters arbeid. Det gjør dem mer bevisste 

på hvor de er i sin læring, hvor de skal, og hvordan de best kan komme dit.  

Vurdering av læring (summativ vurdering) gir en oppsummering av hva studentene har lært. Det er 

studentens sluttkompetanse som skal måles på slutten av emnet, og emnet vurderes som en helhet. 

Studiet skal gjennomføres på en slik måte at skolen på et mest mulig sikkert grunnlag kan vurdere i 

hvilken grad studenten har nådd læringsutbyttet som er beskrevet i studieplanen for utdanningen. 

Avsluttende prøver eller innleveringer skal ha et innhold som står i klar sammenheng med 

læringsutbyttebeskrivelsene i emnet, der studenten har hatt muligheten til å forbedre seg på 

grunnlag av fremovermeldinger. Mappevurdering kan benyttes. 

Den enkelte emnes særegenhet må være førende for valg av vurderingsform. Det utarbeides 

vurderingskriterier til skriftlige og muntlige arbeidskrav. Vi viser ellers til KS rutine 1.5.1.1 

Vurderingsarbeidet ved FI. 

 

3.1 Kvalitativ beskrivelse av de enkelte karaktertrinn 
Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) har fastsatt følgende karakterskala og 

beskrivelse av grunnlag for karaktersetting. Beskrivelsene bygger på de grunnprinsippene som legges 

til grunn for det nasjonale karaktersystemet på alle studienivå i universitets- og høyskolesystemet:  

 

3.2 Emnekarakterer og sluttdokumentasjon 
Bygningsvern 2 
I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelse. Det 
skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. 

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende  
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. 

Studenten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god 
Meget god prestasjon. 

Studenten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. 

C God 

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. 

Studenten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste 

områdene. 

D Nokså god 
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. 

Studenten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.  

E Tilstrekkelig 
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.  

Studenten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått 
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. 

Studenten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 
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Vurderingsgrunnlag og -kriterier er beskrevet i denne studieplanen. For å kunne få en emnevurdering 
må alle arbeidskrav i emnet være godkjent. 
 
Hvert emne avsluttes med en individuelt skriftlig sluttprøve.  
 
Vitnemål 

Etter fullført og bestått teknisk fagskoleutdanning, utstedes det vitnemål. Med tanke på internasjonal 

bruk, skal vitnemålet også merkes med begrepet Vocational Diploma (VD). På vitnemålet skal 

fagretning og fordypning framkomme. Vitnemålet skal omfatte de emnene som inngår i utdanningen.  

Vitnemålet skal påføres emnets omfang i studiepoeng og de karakterene som er oppnådd. Der 

hovedprosjekt er en del av studiet skal tittel og beskrivelse av dette framgå.  

Karakterutskrift 

For studenter som kun gjennomfører deler av et fagskolestudium, utstedes det karakterutskrift når 

antall avtalte emner er fullført. Etter fullført, men ikke bestått fagskoleutdanning utstedes det også 

karakterutskrift. 

Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål 

For at en fagskole skal kunne utstede vitnemål eller annen dokumentasjon for fullført utdanning, må 

minst 30 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved fagskolen. Det 

er normalt den siste fagskolen som har en student før fullført utdanningsløp, som har ansvaret for å 

utstede vitnemålet. Ved innpassing mellom fagskoler kan det avtales særskilte ordninger for 

utstedelse av vitnemål mellom de berørte fagskolene (Forskrift om fagskoleutdanning, §2). 

 

4 Oversikt over de enkelte emner 
4.1 Tverrfaglig materiallære og bearbeiding 

Emne  Tema 

Tverrfaglig materiallære og bearbeiding  
10 sp 

- Tverrfaglig materiallære jern og metall 
- Bygningsmaterialer  
- Bearbeiding av materialer i tre 
- Tverrfaglig handverkskompetanse 

Læringsutbytte 

Kunnskaper 
Studenten 

 har kunnskap om brukshistorie og begreper innenfor smed- og blikkenslagerfaget  

 har kunnskap om tradisjonelle bygningsdeler innenfor blikkenslagerfaget, som tekking, beslag, 
renner og nedløp 

 har grunnleggende kunnskap i verktøybruk og praktiske arbeidsprosesser  

 har kunnskap om tradisjonelle bygningsdeler innenfor smedfaget, som spiker, låser, låskasser, 
hengsler og beslag 

 har grunnleggende innsikt i praktiske arbeidsprosesser innenfor smedfaget, som smiing av 
spiker og eggverktøy 

 har kjennskap til kvalitetsforskjeller på laminert eggverktøy som karboninnhold, herding og 
anløpning 

 har grunnleggende kunnskap om skadeårsaker og nedbrytningsprosesser på jern og metall 

 har innsikt i konserverende metoder for å overflatebehandle jern og metall 



 
 
 

9 
 

 har grunnleggende innsikt i mangfoldet av bygningsmaterialer og produkter som utvikles til 
bruk innenfor tømrerfaget fra 1850 til 1970 

 har kunnskap om verktøyutviklingen i tømrerfaget fra 1850 til 1970, fra førindustrielle verktøy 
til industriell produksjon  

 har kunnskap om hvordan teknologiutviklingen har påvirket skurdmønsteret og oppdeling av 
trevirke fra 1800 til vår tid 

 
Ferdigheter 
Studenten  

 kan identifisere materialer og skadeårsaker på bygningsdeler av jern og metall 

 kan rust- og overflatebehandle bygningsdeler av jern og metall for å forlenge levetiden på 
materialene 

 kan argumentere for, og vurdere verdien av, tradisjonell rust- og overflatebehandling på jern 
og metall, versus bruk av nyere produkter 

 kan identifisere og beskrive bygningsmaterialer når det gjelder teknisk funksjon og antikvarisk 
verdi på konstruksjoner i tre 

 kan lage en kravspesifikasjon på bygningsmaterialer og bygningsdeler til antikvarisk 
istandsetting 

 kan bruke tradisjonelt tømrerverktøy som blant annet profilhøvler og grindsag i antikvarisk 
arbeid  

 Kan prinsippene for å lage ei drevspondør/labankdør og karm 

 kan på et grunnleggende nivå identifisere verktøyspor og verktøyprosesser, som pjål, høvel, 
oppgangssag, silkesag, håndsagskjæring, sirkelsag, båndsag, spretteteljing, rying og skanting  

 kan bruke verktøyspor og verktøyprosesser i arbeidet med å lese bygningens alder og 
endringshistorie 

 kan file sag, og kjenner til metoder for å vedlikeholde og behandle tradisjonelt håndverktøy 
 
Generell kompetanse 
Studenten 

 kan ut fra miljøhensyn og bygningsvernhensyn argumentere for erstatningsmaterialer for 
produkter som ikke lengre finnes på markedet, som erstatning for ulike papplateprodukter, 
maling, eternitt, betongtakstein, galvaniserte plater, osv. 

 har utviklet forståelse for sammenhengen mellom materialkvaliteter, materialvalg, 
fremstillingsprosess og bruksområde i arbeid på verneverdige bygninger 

 kan vurdere materialvalg og verktøybruk i forhold til bygningens alder, tilstand, vernestatus og 
prosjektets økonomi, og kan argumentere for når rasjonalisering er viktigere enn prosessuell 
autentisitet, og vice versa 

 har fått økt bestillerkompetanse ved å ha tverrfaglige innsikt i tømrer, smed- og 
blikkenslagerfaget, og kan dermed ta bedre valg i istandsettingsarbeidet 

 kan søke råd og samarbeide med andre håndverksfag  

 kan kommunisere med forvaltning, huseier og andre håndverkere om valg av 
bygningsmaterialer og metoder 

 har utviklet sin forståelse for bygningsvern og miljøvern, og tar vare på og gjenbruker mest 
mulig av de originale materialene og bygningsdelene 

 kan videreutvikle sin forståelse og kunnskap om handverksfaget i møte med fagfeller, og ved å 
oppsøke nytt og gammelt kildemateriell  

 kan rapportere på en profesjonell måte, muntlig og skriftlig/digitalt 
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Tema for tverrfaglig materiallære og bearbeiding 

Tverrfaglig materiallære jern og metall 

 Beslag, verktøy og bygningsdeler i jern og metall 

 Materialer og teknikker benyttet til blikkenslagerarbeid 

 Materialer og teknikker benyttet til smiing 

 Brukshistorie, nedbryting, vedlikehold og reparasjon  
 
Bygningsmaterialer og bearbeiding av materialer i tre 

 Verktøyutviklingen fra 1850-1970  

 Material og produktutvikling 1850-1970 

 Tilvirking av bygningsmaterialer  

 Profilhøvling - listverk 

 Tilvirking av labankdør med karm 

 Verktøyspor og verktøyprosesser 

 Vedlikehold og oppbevaring av verktøy 

 Sirkulær økonomi - Gjenbruk og ombruk av bygningsmaterialer 
 
Tverrfaglig håndverkskompetanse 

 Samspill med andre håndverksfag og forvaltning 

 Bestillerkompetanse 
 
Avsluttende oppgave 
 

Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav gjelder: 

 Aktiv deltakelse i opplæringen 

 Bidra til læring i gruppen/klassen 

 Aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter 

 Alle obligatoriske oppgaver, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og 
godkjent 
 

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer.  
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 

Læremidler og litteratur 

Retningsgivende liste med forbehold om endringer. Boklister pr studium ajourføres før hver 
studiestart. 
 
● Bok: Pehrson (2009): Smedarbeid. SolumBokvennen AS. ISBN: 9788258405945 
● Publikasjon: Statens fastighetsverk (2016): Bygnadsplåt och smide (svensk – finnes på nett som 

nedlastbar pdf) 
● Egenprodusert materiell laget av skolens lærere 
● Utvalgte sider fra annen aktuell litteratur vil bli lenket til fra Canvas 
 

Fra Bygningsvern 1: 
● Bok: Drange, Aanesen, Brænne (2011): Gamle trehus. Gyldendal. ISBN 978-82-05-40143-3 

(Eldre utgaver finnes på nb.no) 
● Bok: Frøstrup, A (1993): Rehabilitering. Konstruksjoner i tre. (Utgått. Finnes på nb.no)  
● Bok: Godal, J. Bojer (2012): Tekking og kledning med emne frå skog og mark. Akademika 

forlag. ISBN 978-82-321-0039-2 
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4.2 Energiøkonomisering og miljø 
Emne  Tema 

Energiøkonomisering og miljø 
10 sp 
 

- Klima og miljø 
- HMS 
- Energiøkonomisering og bygningsfysikk 
- Konstruksjoner i grunnen 

Læringsutbytte 

Kunnskaper  
 
Studenten 

 har innsikt i lovverk, teknisk forskrift og standarder som er aktuelt ved arbeid på stående 
bygningsmasse  

 har kunnskap om klima og klimaendringers betydning for nedbryting av kulturminner 

 har grunnleggende kunnskap om sirkulær økonomi, og livsløpsvurdering av bygninger  

 har kunnskap om moderne, miljøvennlige isoleringsmaterialer som er på markedet i dag, som 
trefiber, cellulose, lin, m.fl. 

 har kunnskap om tradisjonelle metoder for isolering av konstruksjoner, som torv og leire, flis, 
mullbenk, spekking og rapping av medfar, m.m. 

 har kunnskap om fukt, fuktvandring og fuktbelastning og de forskjellige bygningsmaterialers 
egenskaper ved slik påkjenning 

 har kunnskap om, og kan identifisere, de vanligste nedbrytingsmekanismene i forskjellige 
bygningsmaterialer 

 har kunnskap om bygningsmaterialer som utgjør fare for helse og miljø, og hvordan disse skal 
håndteres på en forsvarlig måte  

 har kunnskap om hvordan man kan teste for radon, sopp og skadelige bygningsmaterialer 

 har innsikt i forskjellige bygningsmaterialers dampmotstand 

 har kunnskap om behovet og metoder for ventilasjon i ulike boliger 

 har kunnskap om alternative kilder til oppvarming som tar hensyn til husets kulturminneverdi, 
og som samtidig er et godt miljøalternativ 

 har innsikt i hvordan historiske vedovner kan settes i stand for moderne bruk 

 har et visst innblikk i kvartærgeologi, og kan lese kart og terreng for å få en bedre forståelse 
for byggegrunnsproblematikk 

 har kunnskap om tradisjonelle fundamenteringsmåter  

 har kunnskap om vurdering av byggegrunn  

 har innsikt i utfordringer knyttet til oppvarming og etterisolering av kjellere 
 

Ferdigheter 
Studenten 

 kan planlegge og gjennomføre termografering og trykktesting, for å kunne gjøre målrettede 
tiltak på bygningen 

 kan måle fuktinnhold i luft og bygningsmaterialer og kan vurdere forskjellige 
bygningsmaterialers egenskaper ved fuktbelastning 

 kan forklare hvordan varme og fuktighet transporteres i en bygning, og hvordan dette kan 
kontrolleres 

 kan vurdere risiko ved etterisolering og endret bruk av tradisjonelle konstruksjoner 

 kan beskrive de vanligste nedbrytingsmekanismene i bygningsmaterialer og hvordan disse kan 
motvirkes 

 kan gi huseier råd om små og store tiltak for energiøkonomisering som ivaretar bygningenes 
kulturminneverdi på best mulig måte 
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 kan veilede huseier i søknadsprosesser om midler til energiøkonomiseringstiltak 

 kan identifisere bygningsmaterialer som kan være en mulig risiko for helse og miljø 

 kan identifisere helserisiko i forhold til arbeid med eldre bygg, som farlige bygningsmaterialer, 
mugg, sopp, råte, ekskrementer osv.  

 kan finne fram til, og veilede huseier, om klimavennlige energikilder, som f.eks. masseovn, 
infrarød varme, vedovner fra før 1940, solceller, jordvarme, m.fl. 

 kan utføre enkle grunnundersøkelser av byggegrunn og sette dette i sammenheng med innsikt 
i kvartærgeologi 

 kan identifisere telehiv og andre sannsynlige årsaker til skader på grunnmur og kjeller, og kan 
komme med forslag til utbedring som tar hensyn til fuktigere klima 

 kan veilede om, og utføre tiltak mot radon på eksisterende bygningsmasse 

 kan gi råd om energieffektivisering og oppvarming av kjeller  

 kan gi råd om utbedring av kryprom 

 kan identifisere skader på tak og tekking forårsaket av varmere innemiljø 

 kan identifisere skader på tak og tekking forårsaket av økt nedbør 

 kan utbedre problematikk med tradisjonell tekking ved hjelp moderne løsninger 

 kan finne kompromisser for etterisolering og lufting, som tar mest mulig hensyn til 
konstruksjon, utseende og tekkemetode 

 kan vurdere løsning for ombygging av takkonstruksjoner som må etterisoleres 
 
Generell kompetanse 
Studenten 

 Forstår og kan problematisere spenningsforholdet mellom bygningsfysiske endringer og 
antikvariske hensyn 

 Har utviklet forståelse for hvordan eldre konstruksjoner håndterer fukt, og hvilke 
konsekvenser det kan føre til når konstruksjonene endres  

 Kan veilede huseiere til å ta gode og miljøvennlige valg når det gjelder husets kulturminneverdi 
og løsninger for energiøkonomisering 

 Kan søke råd og samarbeide med andre faggrupper for å finne de beste løsningene  

 kan rapportere på en profesjonell måte, muntlig og skriftlig/digitalt 
 

Tema for energiøkonomisering og miljø 

Klima og miljø  

 Nedbrytingsmakanismer i bygningsmaterialer og bygninger 

 Sirkulær økonomi og livsløpsvurdering  

 Ta gode valg – bygningsmaterialer/løsninger 

 Sirkulær økonomi / gjenbruk 
 
HMS 

 Avfallshåndtering – planlegging og dokumentasjon 

 Risikovurdere og håndtere farlig avfall 

 Teste for Radon, sopp og farlige byggeavfall  
 
Energiøkonomisering og bygningsfysikk 

 Planlegge og gjennomføre måling av inneklima 

 Små og store tiltak for energiøkonomisering av ulike konstruksjoner 

 Etterisolering og energiutbedring 

 Bygningsfysiske konsekvenser av etterisolering 

 Oppvarming og varmekilder 
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4.3 Restaurering og reparasjoner 

 
Konstruksjoner i grunnen 

 Undersøkelser av byggegrunn 

 Utbedring av grunnmur og kjeller 
 
Avsluttende oppgave 
 

Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav gjelder: 

 Aktiv deltakelse i opplæringen 

 Bidra til læring i gruppen/klassen 

 Aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter 

 Alle obligatoriske oppgaver, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og 
godkjent 
 

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer.  
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 

Læremidler og litteratur 

Retningsgivende liste med forbehold om endringer. Boklister pr studium ajourføres før hver 
studiestart. 
 
● Publikasjon: SINTEF/Riksantikvaren (2020): Grønt er ikke bare en farge: Bærekraftige 

bygninger eksisterer allerede. SINTEF akademisk forlag. (Finnes gratis på nett)  
● SINTEF/Byggforsk: flere publikasjoner 
● Bygg og Bevar: byggogbevar.no flere sider 
● Egenprodusert materiell laget av skolens lærere 
● Utvalgte sider fra annen aktuell litteratur vil bli lenket til fra Canvas 
 

Fra Bygningsvern 1: 
● Bok: Drange, Aanesen, Brænne (2011): Gamle trehus. Gyldendal. ISBN 978-82-05-40143-3 

(Eldre utgaver finnes på nb.no) 
● Bok: Frøstrup, A (1993): Rehabilitering. Konstruksjoner i tre. (Utgått. Finnes på nb.no)  
 

Emne  Tema 

Restaurering og reparasjoner i tre 
10 sp 

- Arbeidsprosess på verneverdig bebyggelse 
- HMS og løfting 
- Restaurering og reparasjoner av tak, 

tekking og konstruksjoner i tre 

Læringsutbytte 

 
Kunnskaper 
 
Studenten 

 har kunnskap om lover og regler som gjelder kontrahering og anskaffelsesprosedyrer  

 har innsikt i kostnadsberegning og tilbudsutforming 

 har kunnskap om farer og risiko ved arbeid på eldre byggverk 
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 har oversikt over de viktigste instansene hvor man kan søke om økonomiske midler til 
istandsetting av kulturminner 

 har innsikt i norsk vernehistorie og aktuelle internasjonale chartre 

 har kunnskap om metoder for verdivurdering av kulturminner 

 har kunnskap om metoder for aldersbestemmelse av gamle byggverk, som 
dendroundersøkelse, kildeundersøkelser, og trekk ved byggemetode og byggeskikk 

 har kunnskap om antikvariske prinsipper, - materiell og prosessuell autentisitet 

 har kunnskap om systemer for merking av tømmer og bygningsdeler 

 har kunnskap om terminologi, materialer og verktøy knyttet til arbeid på tradisjonelle 
konstruksjoner 

 har kunnskap om metoder for utbedring og forsterkning av tradisjonelle konstruksjoner 

 har grunnleggende kunnskap om statikk og krefter i tradisjonelle konstruksjoner 

 har kunnskap om gjenbruksmaterialer  

 har kunnskap om tradisjonelle tekkemetoder, som never, spon, stikker, bræde, bord, skifer og 
tegl 

 
Ferdigheter 
 
Studenten 

 kan anvende tverrfaglig kunnskap for å veilede huseier i søknadsprosesser om økonomisk 
støtte og gjennomføring av tiltak 

 kan utføre verdivurdering av ulike kulturminner, og begrunne vurderingen 

 kan anvende og argumentere for vernefilosofi og antikvariske prinsipper 

 kan bruke kunnskap om vernehistorien og forståelse for vernefilosofi i møte med mangfoldet 
av løsninger og bruksaspekter på eldre bebyggelse 

 kan anvende og dokumentere merkesystemer for å systematisere bygningsdeler 

 kan remontere bygningsdeler ved hjelp av merkesystemer og dokumentasjon  

 kan utføre antikvarisk istandsetting på bærekonstruksjoner ved bruk av metoder som 
utskifting, innskjøting, innfelling og avstivning 

 kan lese tradisjonelle bygningers konstruksjon, forstå hvordan kreftene virker i bygget, og kan 
gjøre enkle utregninger på statikk 

 kan identifisere og reparere skader på tradisjonell tekking 

 kan foreslå og utføre alternative løsninger for å bevare den tradisjonelle tekkingen på bygg 
som har moderne bruk og endret ytre påkjenning 

 kan legge tak med gjenbruk av tradisjonelle tekkematerialer 

 kan reparere og bygge om takkonstruksjoner der man tar hensyn til tradisjonell utforming og 
ny bruk  

 kan, med særlig tanke på HMS-arbeid for enkeltmannsforetak og små bedrifter, sette opp en 
risikovurdering og hms-analyse for verktøybruk og arbeidsprosesser i forbindelse med 
restaureringsarbeid 

 kan planlegge og gjennomføre løfting og sikring av enkle byggverk 
 
Generell kompetanse 
Studenten 

 anvender tverrfaglig kunnskap til å se helhet, og samarbeide med andre fagfelt i 
arbeidsprosesser på verneverdig bebyggelse 

 kan initiere og organisere byggemøter  

 har innarbeidet etiske holdninger til bygningsvern og har evne til å forholde seg til lovverk og 
forvaltning  
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 kan gi råd til huseier om tiltak på verneverdige bygg 

 kan veilede huseier i kontakt med andre faggrupper og forvaltning 

 kan foreslå gode og miljøvennlige løsninger ved arbeid på verneverdige konstruksjoner  

 kan videreutvikle sin forståelse og kunnskap om handverksfaget i møte med fagfeller, og ved å 
søke nytt og gammelt kildemateriell  

 

Tema for restaurering og reparasjoner i tre 

Arbeidsprosess på verneverdig bebyggelse 

 Kontrahering og anskaffelsesprosedyrer 

 Lover og regelverk 

 Søknadsprosesser  
 
HMS og løfting 

 Sikker jobbanalyse 

 Risikovurdering og HMS-analyse for arbeid på eldre byggverk 

 Løfting og sikring  
 
Restaurering og reparasjon av konstruksjoner i tre 

 Prinsipper for istandsetting 

 Mangfold av løsninger og bruksaspekter 

 Merking og dokumentasjon 

 Demontering/remontering (gjenbruk av bygningsmaterialer) 

 Lokalisere og identifisere skader og feil 

 Bygningsforsåelse – konstruksjon, krefter, dimensjoner   
 
Tak og tekking  

 Tradisjonelle tekkinger 

 Indentifisere og reparere skader på tekking  

 Tidligere tiders tekking i ny tid  
 
Avsluttende oppgave 
 

Arbeidskrav 

Følgende arbeidskrav gjelder: 

 Aktiv deltakelse i opplæringen 

 Bidra til læring i gruppen/klassen 

 Aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter 

 Alle obligatoriske oppgaver, prøver og fremføringer i emnet skal være gjennomført og 
godkjent 
 

Mer spesifikke arbeidskrav utarbeides av den enkelte lærer.  
Ved mangelfull oppfølging av arbeidskrav vil det ikke bli gitt vurdering i emnet. 

Læremidler og litteratur 

Retningsgivende liste med forbehold om endringer. Boklister pr studium ajourføres før hver 
studiestart. 
 
● Bok: Godal, Moldal, Oalann, Sandbakken (2018): Beresystem i eldre norske hus. 

Fagbokforlaget. ISBN 9788245024203 
● Egenprodusert materiell laget av skolens lærere 
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● Utvalgte sider fra annen aktuell litteratur vil bli lenket til fra Canvas 
 

Fra Bygningsvern 1: 
● Bok: Drange, Aanesen, Brænne (2011): Gamle trehus. Gyldendal. ISBN 978-82-05-40143-3 

(Eldre utgaver finnes på nb.no) 
● Bok: Frøstrup, A (1993): Rehabilitering. Konstruksjoner i tre. (Utgått. Finnes på nb.no)  
● Bok: Godal, J. Bojer (2012): Tekking og kledning med emne frå skog og mark. Akademika 

forlag. ISBN 978-82-321-0039-2 


