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Generell informasjon 
 

Innledning  

Kravene til håndverksmesteren har endret seg mye de senere årene. Oppgaver og ansvar er 
utvidet og har blitt mer sammensatt med den følge at det stilles økte krav til både 
kompetanse og ansvar. Dette gjelder så vel internt i den enkelte bedriften som i samfunnet 
forøvrig. 

Ledere av moderne håndverksbedrifter må kunne møte økende krav til fagkunnskap og 
kompetanseutvikling og i tillegg ha overordnet ansvar for personalet inklusive lærlinger, 
markedsføring, økonomi, det tekniske, det juridiske, HMS og IKT.  

Evnen til omstilling er en forutsetning for suksess. Denne evnen oppnås først og fremst 
gjennom allsidig kompetanse og erfaring.  

Utdanningsmodellen for mesterutdanningen består av tre fagområder som samlet gir 
mesterkandidatene den kompetansen de trenger for å inneha en lederfunksjon i en bedrift 
eller å etablere og drive en håndverksbedrift. Fagområdet bedriftsledelse er felles for alle 
mesterfagene og gir grunnlaget for fagområdene faglig ledelse og faglig fordypning i lærefag. 
Denne planen omhandler fagområdet faglig ledelse i byggfag.  
 

Faglig ledelse i byggfag omfatter følgende moduler: 

 Byggenæringen 

 Byggesaken 

 Prosjektering 

 Kontrahering 

 Byggeplass 

 Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon 
 

Inntakskrav 

For å kunne starte på faglig ledelse som en del av mesterutdanningen må man ha bestått  
fag-/svenneprøve i et fag under mesterbrevordningen. I tillegg kreves et års praksis i faget. 
 
Alle som starter på mesterutdanningen må beherske generell bruk av IKT (Internett, e-post, 
tekstbehandling, regneark og enkel filbehandling).  
 

Omfang og organisering 

Mesterutdanningen skal kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på to år ved siden av 
full jobb.  
 
Faglig ledelse og faglig fordypning i lærefag utgjør til sammen normalt ett år på deltid. 
 

Vurdering 

Vurdering innebærer at resultatet av opplæringen vurderes mot graden av måloppnåelse i 
de læringsutbyttene som er fastsatt. 
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Eksamen  

Avsluttende eksamen omfatter både faglig ledelse og faglig fordypning i lærefag og vurderes 
etter en skala fra A-F (se vedlegg).  
For å kunne søke om mesterbrev må man ha oppnådd karakteren D eller bedre til eksamen. 
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Læringsutbytte 

Det samlede læringsutbytte for faglig ledelse i byggfag er: 
   
Kunnskap  
Etter å ha fullført faglig ledelse i byggfag, skal kandidaten ha kunnskap om:  

 rammebetingelser, aktører og organisasjoner i byggenæringen  

 lover og regelverk for byggenæringen i Norge  

 aktuelle standarder 

 prinsipper i byggesaksforskriften (SAK) og dens krav til kvalitet og styringssystemer 

 prinsipper i byggteknisk forskrift (TEK) 

 HMS i bedriften og SHA på byggeplassen 

 kvalitet, kvalitetsledelse og kvalitetssikring 

 entrepriseformer, anskaffelser og kontrakter 

 bygg- og entrepriserett 

 regionale og kommunale planverk 

 prinsipper og forskjeller mellom private og offentlige anskaffelser 

 krav til konkurransegrunnlag for byggenæringen 

 drifts- og prosjektregnskap, kalkulasjonsmetoder, nøkkeltall og kalkyler 

 prinsipper for ferdigstillelse og overlevering av utførte arbeider med tilhørende krav 
til sluttdokumentasjon 
 

  
Ferdigheter  
Etter å ha fullført faglig ledelse i byggfag, skal kandidaten kunne:  

 lede og dokumentere arbeid i byggenæringen i tråd med gjeldende regelverk, 
standarder og normer 

 lede arbeid gjennom ulike faser, gjennomføringsmodeller og arbeidsprosesser i 
byggenæringen 

 utarbeide styringssystemer etter plan- og bygningsloven, internkontrollforskriften og 
byggherreforskriften 

 legge til rette for godt HMS-arbeid i bedriften og SHA på byggeplassen 

 gjennomføre byggesaker  

 utarbeide nødvendig dokumentasjon som viser at myndighetskrav følges  

 inngå kontrakter og avtaler for ulike entrepriseformer 

 utarbeide nøkkeltall fra driftsregnskapet som grunnlag for kalkyler og etterkontroll 

 tilrettelegge og organisere en byggeplass i tråd med lover og regelverk 

 styre kontrakter med hensyn til tid, kostnader og teknisk kvalitet 

 utarbeide ferdigattest og gjennomføre overlevering av utført arbeid med tilhørende 
sluttdokumentasjon 

 
 
Generell kompetanse 
Etter å ha fullført faglig ledelse i byggfag, skal kandidaten kunne:  

 planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver på byggeplasser i tråd med yrkesetiske 
krav og normer 
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 kommunisere godt skriftlig og muntlig om en byggesak med oppdragsgiver, kunder 
og aktører på byggeplassen   

 tilrettelegge for overføring av erfaring og læring mellom byggeprosjekter og  
bedriften, og vurdere bedriftens kollektive læring etter byggeprosjekter 

 lede kvalitetsarbeid i bedriften og ta ansvar for å etablere trygge byggeplasser 

 påta seg ansvar for oppgaver som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller 
kontrollerende i tiltak som krever ansvarsrett 

 vurdere søknadspliktige tiltak 

 vise forståelse for planbestemmelsene og vurdere konsekvensene av regionale og 
kommunale planverk 

 vurdere hvorvidt bedriften er i stand til å påta seg en konkret byggesak ut fra 
planverkets krav 

 vurdere kvaliteten på dokumentasjon av funksjonskrav og ytelser og gjøre rede for 
hva som skal dokumenteres ved ferdigstillelse 

 vurdere ansvarsforhold og risikomomenter ved ulike entrepriseformer 

 begrunne valg av kontraktstype i en anskaffelse og vurdere forsikringstype opp mot 
kontraktstype 

 delta i konkurranse om anbud 

 vurdere lønnsomhet i prosjekter 

 vurdere organisering av byggeplassen på bakgrunn av entrepriseformer og 
kontraktstyper  

 anvende internett som oppslagsverk  
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Modulene i faglig ledelse for byggfag 
 

De seks modulene i faglig ledelse for byggfag utgjør en helhet som samlet uttrykker den 
kompetansen som fremkommer i læringsutbyttebeskrivelsene over. 
  

  

Byggenæringen 

Modulen skal bidra til at kandidatene får et godt kjennskap til tradisjoner, organisering og 
rammevilkår for byggenæringen i Norge. Modulen har fire hovedtemaer: 

 nasjonal boligstrategi og nøkkeltall 

 aktører og organisasjoner 

 plan- og reguleringsmyndigheter 

 forskrifter, standarder og normer 
 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Etter fullført modul i byggenæringen skal kandidaten ha kunnskap om: 

 tekniske og økonomiske utviklingstrekk for byggenæringen 

 rammevilkår som utarbeides av statlige og private institusjoner 

 byggenæringens forskjellige gjennomføringsmodeller, aktører og deres organisering 

 byggenæringens interesseorganisasjoner 

 prinsipper i plan- og reguleringsstatens utøvelse av myndighet og dens 
avgrensninger  

 hvordan utarbeidelse av lover og forskrifter foregår, samt struktur og oppbygging av 
disse 

 utviklingen av plan- og bygningsloven 

 offentlige og private institusjoner som utvikler dagens regelverk innen forskrifter, 
standarder og normer og hvilke rettsregler som gjelder for disse 

 
 

Ferdigheter 
Etter fullført modul i byggenæringen skal kandidaten kunne: 

 benytte Internett til relevant informasjonsinnhenting 

 redegjøre for hvordan lover, forskrifter, standarder etc. blir premissgivere for 
byggenæringen 

 
Generell kompetanse 
Etter fullført modul i byggenæringen skal kandidaten kunne: 

 reflektere omkring nytteverdien for bedriften av demografiske undersøkelser, 
nasjonale boligstrategier og levekårsundersøkelser 

 vurdere konsekvensene av tekniske og økonomiske utviklingstrekk for 
byggenæringen 
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Hovedtemaer 

1. Nasjonal boligstrategi og nøkkeltall 
 

Hovedtemaet handler om tekniske og 
økonomiske utviklingstrekk for 
byggenæringen.  

Videre handler det om rammevilkår for 
næringen og hvilke statlige og private 
institusjoner som utarbeider disse.  

 

 

Innhold  

 statlige og private institusjoner og 
deres utarbeidelse av ulike 
undersøkelser som: 

- demografiske undersøkelser knyttet 
til offentlig og private næringsbygg  

- nasjonale boligstrategier og 
levekårsundersøkelser knyttet til 
boforhold 

- tekniske og økonomiske 
utviklingstrekk for byggenæringen 
 

 tekniske og økonomiske rammevilkår 
som utarbeides i: 

- statlige og offentlige forvaltninger  
- forsknings- og utviklingsråd  
- interesseorganisasjoner 

 

 informasjonskilder på Internett 

  

2. Aktører og organisasjoner 
 

Hovedtemaet handler om byggenæringens 
forskjellige gjennomføringsmodeller, aktører 
og deres organisering.  
 
Det handler også om byggenæringens 
interesseorganisasjoner. 

Innhold 
 

 byggenæringens forskjellige faser og 
gjennomføringsmodeller og de 
arbeidsprosesser som utøves i: 

- tidlig fase (fra behov, ideer og 
skisser)  

- prosjekteringsfase 
- kontraheringsfasen 
- gjennomføring/ byggefasen 
- drift og vedlikeholdsfasen  

 

 aktører og deres organisering: 
- byggherresektoren 
- prosjekteringssektoren 
- produksjonssektoren 

 

 interesseorganisasjoner i 
byggenæringen; 
arbeidsgiverorganisasjoner og 
arbeidstaker organisasjoner 
 

 informasjonskilder på Internett 

  



 

 9 

3. Plan- og reguleringsmyndigheter 
 

Hovedtemaet handler om offentlige 
myndigheter knyttet til byggenæringen og 
hvordan lover og forskrifter utvikles og 
forvaltes.   

Videre handler det om viktige prinsipper i 
plan- og reguleringsstaten sin utøvelse av 
myndighet og dens avgrensninger. 
 
Struktur og oppbygging av lover og 
forskrifter er en del av hovedområdet.   
 

Innhold 

 domstolenes roller og praktisering av 
offentlige rettsregler 

 hvordan lover etableres og forvaltes 

 hvordan lover, forskrifter, standarder 
etc. blir premissgivere for 
byggenæringen 

 plan- og bygningslovens utvikling og 
struktur frem til i dag 

 

 viktige informasjonskilder for plan og 
regulering 

  
4. Forskrifter, standarder og normer 

Hovedtemaet handler om de viktigste 
offentlige og private institusjoner som 
utvikler dagens regelverk innen forskrifter, 
standarder og normer og hvilke rettsregler 
som gjelder for disse. 

 

 

Innhold 
 

 prinsipper og idealer for etablering 
av lover, forskrifter og veiledninger  

- forskrifter og veiledninger som 
viktige premissgivere 

- offentlige rettsregler og 
forvaltningsregler 

 prinsipper og idealer for etablering 
av standarder og normer knyttet til 
byggenæringen 

- hvordan standarder og normer 
etableres 

- standarder, normer og 
organisasjoner som viktige 
premissgivere 

- private rettsregler og avtaleretten 
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Byggesaken 

Modulen skal bidra til at kandidatene får gode forutsetninger for å planlegge, styre og 
dokumentere en byggesak etter forskrifter og kvalitetssystemer. Modulen har tre 
hovedtemaer: 

 byggesaksforskriften 

 kvalitet og styringssystem 

 helse, miljø og sikkerhet 
 

Læringsutbytte 
 

Kunnskap 

Etter fullført modul i byggesaken skal kandidaten ha kunnskap om: 

 definisjoner og sentrale elementer i byggesaksprosessen 

 prinsipper for kvalitet, kvalitetsledelse og kvalitetssikring 

 hvilke tiltak som er søknadspliktige 

 krav til kvalitetssikring for foretak som søker om ansvarsrett etter plan- og 
bygningsloven 

 definisjoner og prinsipper for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i bedriften og 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassen 

 krav i henhold til forskrift om internkontroll  

 roller, ansvar og oppgaver gjennom hele byggeprosessen og i henhold til 
byggherreforskriften 

 

Ferdigheter 

Etter fullført modul i byggesaken skal kandidaten kunne: 

 sikre gjennomføring av en byggesak etter byggesaksforskriften (SAK) og 
kommunal saksbehandling 

 etablere gode kvalitetsrutiner og styringssystemer i bedriften 

 legge til rette for godt HMS- arbeid i bedriften og SHA på byggeplassen 

 sikre oppgave- og ansvarsfordeling for SHA på arbeidsplassen, inkludert  
samordning mellom aktører 

 gjøre rede for hva som kjennetegner en trygg byggeplass 

 anvende lover og regelverk i daglig arbeid med byggesaker 

 bruke nettbaserte informasjonskanaler 
 

Generell kompetanse 

Etter fullført modul i byggesaken skal kandidaten kunne: 

 vurdere søknadspliktige tiltak  

 fastsettelse av tiltaksklasser og krav knyttet til sentral godkjenning  

 lede kvalitetsarbeidet i bedriften 

 ta ansvar for å etablere trygge byggeplasser etter byggherreforskriften 
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Hovedtemaer 

1. Byggesaksforskriften  
 
Hovedtemaet handler om definisjoner og 
sentrale elementer i byggesaksprosessen.  

Videre handler det om bestemmelsene og 
rammene i byggesaksforskriften (SAK) og 
hvordan en byggesak skal gjennomføres 
etter forskriftens formål. 

 

 

Innhold 

Søknad, dokumentasjon og saksbehandling 

 tiltak som krever søknad og tiltak 
som er unntatt fra søknadsplikt i 
byggesaksforskriften (SAK) 

 krav til søknaden, opplysninger og 
dokumentasjon i en ordinær 
byggesak 

 kommunal saksbehandling  
Godkjenning og ansvar 

 aktuelle funksjoner og godkjennings-
områder  

 krav som settes til ulike tiltaksklasser 

 kvalifikasjonskrav som stilles til 
foretak som søker godkjenning for 
ansvarsrett 

 ansvar foretaket må innestå for 
ovenfor bygningsmyndighetene 

  

2. Kvalitet og styringssystem 
 
Hovedtemaet handler om prinsipper for hva 
kvalitet er og hvilken betydning 
kvalitetsledelse har for en bedrifts 
kvalitetssikring. 
 
Det handler også om hva som kreves av 
kvalitetssikring for foretak som søker om 
ansvarsrett etter plan- og bygningsloven.  

Innhold 
 

 prinsipper innen kvalitetssystemer, 
kvalitetsstyring og kvalitetsledelse 

 byggesaksforskriftens (SAK) krav til  
- et styringssystem 
- rutiner og hjelpemidler for 

gjennomføring, sporbarhet og 
dokumentasjon av kvalitetssikring i 
et tiltak 
 

  

3. Helse, miljø og sikkerhet 
 
Hovedtemaet handler om systematikk i 
arbeidet med helse, miljø og sikkerhet(HMS) 
i bedriften og sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassen.  

Sentralt i hovedtemaet står internkontroll-
forskriften og byggherreforskriften med 
definisjon av roller, ansvar og oppgaver 
gjennom hele byggeprosessen. 

 

Innhold 
 

 hvor og når lover og forskrifter som 
regulerer helse, miljø og sikkerhet 
kommer til anvendelse 

 forskriftenes formål og 
hovedprinsipper 

 prinsipielle krav som stilles til HMS 
etter internkontrollforskriften, 
byggherreforskriften samt andre 
lover og forskrifter som gjelder for 
HMS i en bedrift 
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 krav til roller på byggeplassen 

 koordinering i de ulike fasene 

 samordning mellom aktørene 

 risikofaktorer 

 kjennetegn på trygge byggeplasser 

 

Prosjektering 

Modulen skal bidra til at kandidatene kan prosjektere et byggetiltak i tråd med plan- og 
bygningsloven samt kommunale bestemmelser. Modulen har tre hovedtemaer: 

 plan- og bygningsloven 

 byggteknisk forskrift (TEK) 

 prosjektdokumenter (konkurransegrunnlag) 
 

Læringsutbytte 
 

Kunnskap 

Etter fullført modul i prosjektering skal kandidaten ha kunnskap om: 

 plan- og bygningslovens virkeområde  

 regionale og kommunale planer og hvordan regulerings- og situasjonsplaner kan 
legge føringer for det enkelte byggetiltak 

 dokumentasjonskrav til funksjoner og ytelser i henhold til byggteknisk forskrift (TEK)  

 minimumskrav til byggverk når det gjelder naturpåkjenninger, uteareal og ytre miljø 
samt sikkerhet, planløsning, miljø, helse og energi 

 aktuelle standarder for prosjektdokumenter i en byggesak  

 funksjonsbeskrivelser i tilknytning til totalentrepriser 

 funksjonskrav for bygningsdeler og bygningsmessige objekter 

 anskaffelsesprosedyrer og konkurranseregler 

 krav til innhold i tekniske beskrivelser 

 aktuelle tverrfaglige grensesnitt 
 

Ferdigheter 

Etter fullført modul i prosjektering skal kandidaten kunne: 

 vurdere hvordan planverkets bestemmelser skal anvendes i den enkelte byggesak 

 utarbeide nødvendig dokumentasjon som viser at myndighetskrav følges  

 prosjektere ut fra hensyn til uteareal 

 prosjektere ut fra hensyn til klimatiske belastninger på bygninger, konstruksjons-
sikkerhet, brannsikkerhet, inneklima, lys, støy, våtrom og energieffektivitet 

 utarbeide prosjektdokumenter (konkurransegrunnlag) for totalentrepriser og 
utførelsesentrepriser 

 benytte standarder og prosedyrer for prosjektdokumentasjon 
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Generell kompetanse 

Etter fullført modul i prosjektering skal kandidaten kunne: 

 vurdere konsekvensene av regionale og kommunale planverk 

 vurdere hvorvidt bedriften er i stand til å påta seg en konkret byggesak ut fra 
planverkets krav  

 vurdere kvaliteten på dokumentasjon av funksjonskrav og ytelser 

 vise forståelse for planbestemmelsene 
 

Hovedtemaer 

1. Plan- og bygningsloven 
 
Hovedtemaet handler om plan- og 
bygningslovens generelle virkeområde. Det 
handler også om regionale og kommunale 
planer og hvordan regulerings- og 
situasjonsplaner direkte og indirekte legger 
føringer for det enkelte byggetiltak. 

 

 

Innhold  

 plan- og bygningsloven 

 regionale planbestemmelser og 
retningslinjer 

 kommunens planstrategi knyttet til 
vekst og utvikling relatert til bygge-
næringen 

 bestemmelser knyttet til kommunens 
arealplaner 

 spesielle hensynssoner og 
restriksjoner knyttet til hensynssoner 

 konsekvensene av reguleringsplanen 
– arealformålene 

 bestemmelser gitt i regulerings- og 
situasjonsplanene 

 

  

2. Byggteknisk forskrift (TEK) 
 
Hovedtemaet handler om funksjonskrav og 
ytelser i byggteknisk forskrift (TEK) og 
dokumentasjon av disse.  
 
Videre handler det om tekniske 
minimumskrav til byggverk, herunder 
hensyn til naturpåkjenninger, uteareal og 
ytre miljø samt sikkerhet, planløsning, miljø, 
helse og energi. 
 
 

Innhold 
 

 krav til dokumentasjon for å sikre at 
prosjektering, produkter og utført 
arbeid oppfyller myndighetskrav 

 grad av utnytting etter krav i plan- og 
reguleringsbestemmelser 

 bestemmelsene om etasjetall, areal 
og måleregler 

 valg av konstruksjonsløsninger ut fra 
lokale klimatiske belastninger på 
bygninger 

 krav til opparbeidet uteareal 

 bestemmelser om helse- og 
miljøfarlige stoffer i byggeprodukter, 
håndtering av bygg- og anleggsavfall, 
grunnforurensing og naturmangfold  

 prinsipper for konstruksjonssikkerhet 
og sikkerhet ved brann  
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 bestemmelser om planløsning og til 
bygningsdeler i byggverk 

 bestemmelser om luftkvalitet, 
termisk inneklima, strålingsmiljø, lyd 
og vibrasjoner, lys og utsyn, fukt, 
våtrom og rom med 
vanninstallasjoner 

 energieffektivitet, energitiltak, 
energirammer, minstekrav og regler 
knyttet til energiforsyning 

 

  

3. Prosjektdokumenter 
(konkurransegrunnlag) 
 

Hovedtemaet handler om standarder for 
prosjektdokumenter (konkurranse-
grunnlaget) i en byggesak.  

Det omfatter funksjonsbeskrivelser i 
tilknytning til totalentrepriser og 
beskrivelser for utførelsesentrepriser, 
herunder alminnelig del og teknisk del.   
 

Innhold 

 krav til en funksjonsbeskrivelse som 
grunnlag for leveranse og ytelse 

 hvordan funksjonskrav for 
bygningsdeler og bygningsmessige 
objekter kan utformes for å sikre 
oppfyllelse av krav  

 innhold i alminnelig del av 
beskrivelsen: (1) anskaffelses-
prosedyrer og konkurranseregler,  
(2) grunnlag og krav til tilbudet,  
(3) kvalifikasjonskrav,  
(4) tildelingskriterier,  
(5) kontraktsbestemmelser, etc. 

 hva en teknisk beskrivelse skal 
omfatte for å gi tilstrekkelig grunnlag 
for kvalitet for de enkelte ytelser og 
delprodukter 

 hvordan standardiserte prosesskoder 
for teknisk beskrivelse av 
byggedelsprodukter skal utformes og 
tolkes 
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Kontrahering 

Modulen skal bidra til at kandidatene kan anskaffe og inngå kontrakter, organisere 
byggesaker og følge opp prosjektregnskap. Modulen har tre hovedtemaer: 

 anskaffelser og kontrakter 

 bygg- og entrepriserett 

 prosjektøkonomi 
 

Læringsutbytte 
 

Kunnskap 

Etter fullført modul i kontrahering skal kandidaten ha kunnskap om: 

 prinsipper for anskaffelser og kontrakter fra utlysning til anbudsanskaffelsen  

 entrepriseformer og samspillsentrepriser 

 ulike kontraktstyper og markeder 

 hvordan en byggesak organiseres  

 forskjellen mellom private og offentlige anskaffelser  

 innhold i driftsregnskap og prosjektregnskap og hvilken nytteverdi dette har  

 kalkulasjonsmetoder og enkle regler for prognoser og etterkalkulasjon  
 

Ferdigheter 

Etter fullført modul i kontrahering skal kandidaten kunne: 

 anskaffe og utføre oppdrag for ulike kundegrupper som forbrukerkunder og 
profesjonelle kunder, herunder næringslivskunder og offentlige kunder 

 inngå kontrakter og avtaler for ulike entrepriser 

 bruke nøkkeltall fra bedriftens regnskap i kalkyler, oppfølging og etterkontroll av 
prosjekter 

 sette opp fremdrifts-, produksjons- og betalingsplaner på eget arbeid  

 beregne prognoser for kostnadsutvikling i prosjekter 
 

Generell kompetanse 

Etter fullført modul i kontrahering skal kandidaten kunne: 

 begrunne valg av kontraktstype i en anskaffelse 

 vurdere ansvarsforhold og risikomomenter med ulike entrepriseformer 

 delta i konkurranse om anbud med og uten forhandlinger 

 vurdere forsikringstype opp mot kontraktstype 

 vurdere lønnsomhet i prosjekter  
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Hovedtemaer 

1. Anskaffelser og kontrakter 
 
Hovedtemaet handler om entrepriser og 
kontrakter. Det omfatter entrepriseformer, 
ansvarsforhold og risikomomenter forbundet 
med de ulike entrepriseformene. Avtale-
retten som bygg- og entrepriseretten bygger 
på, samt de vanligste kontraktstypene ved 
utførelse av et byggeprosjekt inngår i 
hovedtemaet.  

Videre handler det om regler som gjelder 
offentlige og private anskaffelser.  

 

Innhold  

 vanlige entrepriseformer som delt 
entreprise, hovedentreprise, 
generalentreprise, totalentreprise 

 ulike samarbeidsformer som for 
eksempel samspillsentrepriser  

 viktige forhold i avtaleretten som 
bindende avtaler, avtalefrihet, form-
frihet  

 hovedprinsipper for ulike 
kontraktstyper og forskjellen mellom 
dem: fikssumkontrakt, 
fastpriskontrakt og sumpriskontrakt, 
enhetspriskontrakt og 
regningsarbeid, forskjellige former 
for incitamentskontrakter  

 hovedprinsippene i offentlig og 
private anskaffelsesregelverk  

 konkurranseformer uten og etter 
forhandlinger  
 

  

2. Bygg- og entrepriserett 
 
Hovedtemaet handler om lover og regler 
som gjelder byggearbeider i henholdsvis 
forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet. Det 
omfatter både tiltak i eksisterende bygg og i 
nybygg. 
 
Videre omfatter det blanketter og regler ved 
inngåelse av avtale om utførelse av 
byggearbeid i forbrukermarkedet og 
bedriftsmarkedet samt kontraktstandarder 
for bedriftsmarkedet.  
 
 
 

Innhold 
 

 gjeldende regelverk for inngåelse av 
avtaler mellom entreprenør og 
forbruker 

 standardiserte kontrakter og 
blanketter som er egnet til nybygg og 
eksisterende bygg 

 forsikringstyper i byggenæringen, og 
vurdering opp mot kontraktstype 

 Norsk Standard-kontrakter for 
inngåelse av avtale mellom 
entreprenør og bedriftskunde 

 Norsk Standard-kontrakter som 
benyttes mellom entreprenører og i 
de ulike entrepriseformene 

 

  

3. Prosjektøkonomi 
 

Hovedtemaet handler om lover og regler 

Innhold 

 sammenheng mellom prosjekt- og 
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som gjelder for drifts- og prosjektregnskap 
og om sammenheng og forskjell mellom 
regnskapene. Det omfatter nøkkeltall fra 
driftsregnskapet som grunnlag for kalkyler 
og etterkontroll.  
 

Videre handler det om kalkulasjonsmetoder, 
prognoser og etterkalkulasjon av 
lønnsomhet i et prosjekt.  
 
 

driftsregnskap 

 hvordan nøkkeltall beregnes ut fra 
driftsregnskapet 

 hvordan nøkkeltall kan benyttes for 
en anbudskalkyle 

 budsjettering og kalkulasjon 

 hvordan kalkulasjonen påvirker 
foretakets regnskap og økonomi 

 fremdrifts-, produksjons- og 
betalingsplaner 

 samordning av planer mot andre 
involverte faggrupper 

 begrepene massekontroll og 
avviksmeldinger 

 kalkulasjonsmetoder 

 prognoseberegninger for 
kostnadsutvikling i et prosjekt 

 nøkkeltall for etterkontroll av et 
prosjekts lønnsomhet målt opp mot 
driftsbudsjettet 

 

 

 

Byggeplass 

Modulen skal bidra til at kandidatene kan tilrettelegge og organisere en byggeplass, 
inkludert kontraktstyring.  Modulen har to hovedtemaer: 

 organisering av byggeplass 

 kontrakt- og regelstyring 
 

Læringsutbytte 
 

Kunnskap 

Etter fullført modul byggeplass skal kandidaten ha kunnskap om: 

 begreper som byggherre, tiltakshaver, byggherreombud, prosjektledelse, 
prosjekteringsledelse, byggeledelse mm 

 lover, forskrifter, vedtak og tillatelser som gjelder for arbeid på en byggeplass  

 prinsipper for kontraktstyring  
 

 

  

Ferdigheter 

Etter fullført modul byggeplass skal kandidaten kunne: 
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 etablere rutiner for overføring av kunnskaper mellom bedriften og byggeprosjektene 

 tilrettelegge og organisere en byggeplass 

 organisere byggeplass i tråd med gjeldende regelverk 

 bruke teknikker for å måle og regulere tidsforbruk, kostnadsforbruk og teknisk 
kvalitet 

 styre kontrakter med tanke på tid, kostnad og teknisk kvalitet 
 

Generell kompetanse 

Etter fullført modul byggeplass skal kandidaten kunne: 

 vurdere organisering av byggeplassen på bakgrunn av entrepriseformer og 
kontraktstyper 

 vurdere bedriftens kollektive læring etter byggeprosjekter 
 
 

Hovedtemaer 

1. Organisering av byggeplass 
 
Hovedtemaet handler både om intern 
organisering av byggeprosjekter i bedriften 
og om byggeplassorganisering. I dette inngår 
overføring av kunnskap og erfaringer 
mellom bedriften og byggeprosjektene.  

Videre handler det om prinsipper for 
organisering av de ulike fasene i et 
byggeprosjekt. 

Innhold  

 systemer og rutiner for overføring av 
bedriftens kunnskaper til 
byggeprosjekter og tilbakeføring av 
erfaringer fra byggeprosjekter til 
bedriften 

 byggherrens interne organisering av 
sine prosjekter  

 begreper som byggherre, 
tiltakshaver, byggherreombud, 
prosjektledelse, 
prosjekteringsledelse, byggeledelse, 
etc. 

 organisering av byggeplass med 
bakgrunn i entrepriseformer og 
kontraktstyper 

 

  

2. Kontrakt- og regelstyring 
 
Hovedtemaet handler om kontraktstyring 
for tid, kostnad og teknisk kvalitet.  
 
Videre handler det om alt regelverk, vedtak 
og tillatelser som regulerer arbeidet på en 
byggeplass. 
 
 

 
 

Innhold 
 

 teknikker for å kunne måle og 
regulere tidsforbruk, 
kostnadsforbruk og teknisk kvalitet 

 plan- og bygningsloven med 
forskrifter som er aktuelle på 
byggeplassen: (1) byggesaks-
forskriften (SAK) med veileder,  
(2) byggteknisk forskrift (TEK) med 
veileder, (3) forskrift om 
dokumentasjon av byggevarer 
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 lover og forskrifter som gjelder for 
helse og miljø på byggeplassen: 

- byggherreforskriften 
- internkontrollforskriften med 

tilhørende forskrifter for bygge-
næringen 

- forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning 

- arbeidsplassforskriften  
- forskrift om utførelse av arbeid, bruk 

av utstyr og tilhørende tekniske krav 
- forskrift om tiltaksverdier og 

grenseverdier for fysiske og kjemiske 
faktorer i arbeidsmiljøet 

- sikkerhetsregler på byggeplass 

 etiske utfordringer og 
konsekvenser knyttet til  
svart arbeid, sosial dumping, etc. 
samt varslingsinstanser 
 

 

 

Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon 

Modulen skal bidra til at kandidatene kan ferdigstille og overlevere utførte arbeider med 
tilhørende dokumentasjon. Modulen har to hovedtemaer: 

 ferdigstillelse og overlevering 

 sluttdokumentasjon, drift og vedlikehold 
 

Læringsutbytte 
 

Kunnskap 

Etter fullført modul i ferdigstillelse og dokumentasjon skal kandidaten ha kunnskap om: 

 prinsipper for ferdigstilling og overlevering av utførte arbeider  

 krav til dokumentasjon for utstedelse av ferdigattest  

 rutiner og ansvarsforskyvning ved overtakelse av arbeider 

 verifisering av myndighetskrav 

 dokumentasjon av produkter 

 dokumentasjon av forvaltning, drift og vedlikehold av et bygg (FDV- dokumentasjon) 
 

Ferdigheter 

Etter fullført modul i ferdigstillelse og sluttdokumentasjon skal kandidaten kunne: 

 sluttdokumentere utførelse, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske 
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installasjoner og anlegg  

 gjennomføre en overtakelsesforretning  

 anvende standard byggblanketter for forbrukermarked og bedriftsmarked  

 utarbeide dokumentasjon i henhold til myndighetskrav 
 

Generell kompetanse 

Etter fullført modul i ferdigstillelse og sluttdokumentasjon skal kandidaten kunne: 

 gjøre rede for hva som skal dokumenteres ved ferdigstillelse 

 betydningen av god dokumentasjon 
 

Hovedtemaer 

1. Ferdigstillelse og overlevering 
 
Hovedtemaet handler om hvilke krav som 
stilles ved ferdigstillelse av et bygg med 
tilhørende installasjoner. Videre handler det 
om hvordan en overtakelsesforretning 
foregår og hvilke regler som gjelder i 
forbrukerforhold og i profesjonelle forhold.  
 

Krav til dokumentasjon ved overtakelse av 
arbeider, inkludert overtakelsesprotokoll 
inngår i hovedområdet. Det gjør også 
ansvarsforskyvning ved overtakelse. 
 

 

Innhold  

 ferdigstillelse av arbeid med hensyn 
til utførelseskrav, toleransekrav og 
hvilken dokumentasjon som gir 
grunnlag for ferdigattest 

 regler for innkalling til overtakelses-
forretning i forbrukerforhold og 
profesjonelle forhold jf. Bustad-
oppføringslova, Lov om 
håndverkstjenester og Norsk 
Standard kontrakter 

 gjennomføring av en overtakelses-
forretning og utfylling av en 
overtakelsesprotokoll  

 standard byggblanketter som gjelder 
for forbrukerforhold og bedrifts-
forhold 

 ansvarsforskyvning ved overtakelse: 
- tidspunkt for utbedringer av 

eventuelle mangler  
- frigivelse av forsikringer  
- regler for sluttnota og innestående 

beløp 
- reklamasjonstid 

 

  

2. Sluttdokumentasjon, drift og 
vedlikehold 

 
Hovedtemaet handler om hvilke krav som er 
satt til dokumentasjon for å sikre at 
prosjektering, produkter og utført arbeid 
samsvarer med forutsetningene og oppfyller 
myndighetskrav. 
 

Innhold 
 

 dokumentasjon i henhold til forskrift 
for (1) verifikasjon av funksjonskrav, 
(2) verifikasjon av ytelser,  
(3) dokumentasjon av løsninger 

 

 forskrift om omsetning og 



 

 21 

Det omfatter regler for dokumentasjon av 
produkter og dokumentasjon som grunnlag 
for forvaltning, drift og vedlikehold av 
bygget (FDV-dokumentasjon).  
 

dokumentasjon av produkter til 
byggverk, herunder CE - merkets 
betydning 

 systemet for vurdering og verifikasjon 
av byggevarers egenskaper  

 dokumentasjon av byggverkets og 
byggeproduktenes egenskaper som 
grunnlag for forvaltning, drift og 
vedlikehold av bygget (FDV- 
dokumentasjon) 

 områder som er spesielt viktige for å 
få en tilfredsstillende utførelse på 
igangsetting, forvaltning, drift og 
vedlikehold av byggverk, tekniske 
installasjoner og anlegg 
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          Vedlegg 

Karakterskala  

Karakterskalaen går fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. For å tilfredsstille 
kravene til mesterbrev må kandidatene ha karakteren D eller bedre til eksamen. 
 

 
Karakter 

 
Generell beskrivelse,  
ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriteriene 
 

 
A 

 
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god 
vurderingsevne og stor grad av selvstendighet 
 

 
B 

 
Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og 
selvstendighet. 
 

 
C 

 
Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten 
viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 
 

 
D 

 
En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en 
viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 
 

 
E 

 
Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten 
viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 
 

 
F 

 
Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten 
viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 
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MESTERUTDANNINGEN 
 
 
 
 

 
LÆREPLAN  

I 
FAGLIG FORDYPNING I 

GLASSFAGET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    Vedtatt av Mesterbrevnemda 12.10.15 
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Faglig fordypning i glassfaget 

 

Innledning 

Faglig fordypning i glassfaget skal bidra til at kandidatene får et godt grunnlag for 
søknadspliktig arbeid, prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av glass- og fasadearbeid 
med nødvendig sluttdokumentasjon. Kompetansen omfatter også kjennskap til bransjens 
overenskomster og tariffer som grunnlag for kalkulasjon av tilbud.  
 
Kompetansen dekker kvalifikasjonskravene til en glassmester i henhold til tiltaksklasse 1 for 
prosjektering og tiltaksklasse 2 for utførelse og søkefunksjon, jfr. byggesaksforskriften og 
Plan- og bygningsloven. 
 

Faglig fordypning har fem hovedtemaer 

 Byggesøknader 

 Prosjektering 

 Utførelse 

 Faglig kalkulasjon 

 Ferdigstillelse og sluttdokumentasjon 
 
Hovedtemaene utgjør en helhet som samlet uttrykker den fagspesifikke kompetansen til en 
glassmester. Læreplanen må sees i sammenheng med læreplanene i bedriftsledelse og faglig 
ledelse byggfag.  Faglig ledelse byggfag må være gjennomført før oppstart på faglig 
fordypning i glassfaget. 
 
 

Læringsutbytte 

 
Kunnskap 
Etter fullført faglig fordypning i glassfaget skal kandidaten ha kunnskap om: 

 byggesøknader innen arbeids- og ansvarsområder for en glassmester  

 ansvaret for utførelse av glass- og fasadearbeid i tiltaksklasse 2  

 overenskomster, tariffer og spesifikke nøkkeltall for glassbransjen  

 kalkulasjonsmetoder i faget 

 kontraktsrettslige plikter og rettigheter knyttet til ferdigstillelse av glass- og 
fasadearbeid 

 krav til sluttdokumentasjon gitt i byggteknisk forskrift 

 nye produkter og innovative løsninger 
 
 

Ferdigheter 
Etter fullført faglig fordypning i glassfaget skal kandidaten kunne: 

 redegjøre for hvordan forskrifter, standarder og spesifikke bransjenormer blir 
premissgivere for alle faser i et glass- og fasadearbeid 

 utøve søkefunksjonen i byggesøknader i tiltaksklasse 2 
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 prosjektere glass- og fasadearbeid i tiltaksklasse 1 

 utarbeide tekniske beskrivelser og tegninger i samsvar med Norsk Standard 

 montere glasskonstruksjoner og fasadekledning på byggverk i tiltaksklasse 2 

 gjennomføre og kvalitetssikre glass- og fasadearbeid i samsvar med 
produksjonsunderlag 

 planlegge og gjennomføre sikringstiltak 

 kalkulere glass- og fasadearbeid  

 gjennomføre en overtagelsesforretning av glass- og fasadearbeid 

 vurdere, kontrollere og dokumentere at prosjektert og utført glass- og fasadearbeid 
gjennomføres i samsvar med gjeldende krav og standarder 

 utarbeide drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon 
 
 

Generell kompetanse 
Etter fullført faglig fordypning i glassfaget skal kandidaten kunne: 

 fremstå som en dyktig og ryddig glassmester med god skriftlig og muntlig 
kommunikasjon med alle parter i en byggesak 

 vurdere miljømessige og økonomiske konsekvenser av material- og metodevalg 
og gi råd til brukere om løsninger som kan bedre bo- og arbeidsforhold 

 utnytte tverrfaglig kompetanse og samarbeide i grensesnittet mot andre fag 
 
 

Hovedtemaer 

 

 

1. Byggesøknader 
 
Hovedtemaet handler om hvordan 
utarbeidelse av byggesøknader i tiltaksklasse 
2 utformes. 
 

Innhold  

 tiltak som krever søknad  

 definisjon av tiltaksklasser  

 søknadsblanketter og 
dokumentasjon  

 krav til søknadsprosesser og ansvarlig 
søkers funksjon 

 

  

2. Prosjektering 
 

Hovedtemaet handler om planlegging og 
prosjektering av glass- og fasadearbeid i 
henhold til byggesaksforskriften, 
tiltaksklasse 1.  

Det omfatter valg av løsninger i samsvar 
med byggteknisk forskrift, Norske 
standarder, Byggforskserien og 
leverandøranvisninger.  

Innhold  
 

 krav til estetikk og funksjonell 

utforming i glassfaget 

 miljømessige og økonomiske 

konsekvenser av material- og 

metodevalg 

 tegninger, tekniske beskrivelser og 

fagstandarder for glassfaget 

 koordinering av grensesnitt mot 
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Videre handler det om verdiskapende 
muligheter ved bruk av nye produkter og 
innovative løsninger. 

Kontroll og dokumentasjon av løsninger i 
tråd med styringssystemer inngår i 
prosjekteringen.   

 

 

andre prosjekterende 

 krav gitt i teknisk forskrift for glass- 
og fasadearbeid: 
o dokumentasjon av oppfyllelse av 

krav  
o dokumentasjon av produkter  
o dokumentasjon for forvaltning, 

drift og vedlikehold (FDV) 
o konstruksjonssikkerhet 

- dimensjonering av bærende 
elementer og stabilitet ved bruk 
av enkle beregninger eller 
tabeller 
- nedfall fra og sammenstøt med 
byggverk 

o sikkerhet ved brann 
o planløsning og bygningsdeler i 

byggverk 
o miljø og helse 
o energi 

 nye produkter, tjenester og løsninger 
som virkemidler for verdiskapende 
endringer i bedriften 

 

  

3. Utførelse 
 

Hovedtemaet handler om faglig ansvar for 
utførelse av glass- og fasadearbeid i henhold 
til byggesaksforskriften, tiltaksklasse 2. 

Videre inngår kontroll og dokumentasjon av 
utført arbeid. 

 

Innhold  
 

 gjennomføring og kvalitetssikring av 

glass- og fasadearbeid i samsvar med 

produksjonsunderlag 

 gjennomføring av prosjekterte 

sikringstiltak 

 koordinering av grensesnitt mot 

andre utførende 

 

  

4. Faglig kalkulasjon 
 

Hovedtemaet handler om komplette 
kalkulasjoner av glass- og fasadearbeid.  

Det omfatter også ulike lønnssystemers 
innvirkning på kostnader i prosjekter. 

Videre handler det om analyse av resultater 
og nøkkeltall for å vurdere eventuelle avvik, 
og om å benytte resultater i framtidige 

Innhold 

 fellesoverenskomsten for byggfag, 
akkordtariff (der dette foreligger) og 
lokale lønnsavtaler i glass- og 
fasadefaget  

 beregning av enhetspriser etter 
Norsk Standard 

 beregning av kostnader til rigg og 
drift  

 beregning og fordeling av 
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prosjekter.  
 

 
 

akkordoverskudd  

 oppstilling og spesifikasjon av 
byggekostnader etter Norsk Standard 

 utarbeidelse av tilbud og anbud  

 analyse av avvik ved bruk av 
etterkalkyle 

 bruk av nøkkeltall til forbedring av 
kalkyler i framtidige prosjekter 
 

 

5. Ferdigstillelse og 
sluttdokumentasjon 

 
Hovedtemaet handler om ferdigstillelse og 
overlevering av glass- og fasadearbeid. 

Det handler også om dokumentasjonskrav til 
myndigheter og om drifts- og 
vedlikeholdsdokumentasjon til 
oppdragsgiver. 

 

 

Innhold  

 standarder, lover og regler for 
ferdigstillelse av glass- og 
fasadearbeid  

 krav til dokumentasjon til 
myndigheter og oppdragsgivere  

 overtakelsesforretninger  

 kundebehandling ved ferdigstillelse 
og overtagelser 

 vedlikeholdsavtaler  
 

 

 


