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1. Hensikt

Denne offentlige veiledningen med tilhørende kommentarer og oppgaveeksempler er beregnet til 

offentliggjøring for kandidatene på sertifiseringsorganets nettside.

Hensikten med veiledningen er at kandidatene på forhånd kan gjøre seg kjent med oppgavesettets oppbygging og

typer oppgaver som vil kunne forekomme. 

Med bare ett eksempel av hver oppgavetype kan disse ikke beskrive fullt ut dybde og bredde av det pensumet 

som det skal eksamineres i.

2. Eksamensstruktur

Eksamen består av to hoveddeler, teori og praksis.

Det er angitt poengkrav for hver oppgave og samlet for den teoretiske hoveddelen og for den praktiske 

hoveddelen.

Teoridelen og praksisdelen blir vurdert uavhengig av hverandre. Det betyr at det ved stryk i en av delene, er det 

ikke nødvendig å ta opp igjen den delen som er bestått.

2.1. Oppgavestruktur

Eksamen består 3 teorioppgaver (hoveddel 1) og praksisoppgaver (hoveddel 2)

1. Flervalgsoppgaver – 10 spørsmål med 4 svaralternativer

2. Kunnskapsoppgave – 5 kunnskapsspørsmål basert på to eller flere observasjoner fra takst i bolig eller næring

3. Analyseoppgave – Identifisere og analysere avvik ut fra forelagte utsagn

4. Praksisoppgaver – Kandidaten skal redegjøre for avvik med tilstandsgrader og evt. utbedringstiltak ut fra en 

situasjon/hendelse og forelagte objekter eller bilder.

Se beskrivelse nedenfor.

2.2. Tilrettelagt eksamen

Kandidater med lese- og skrivevansker kan etter søknad til sertifiseringsorganet minst en uke før eksamen starter

tilkjennes utvidet tid til den skriftlig prøven eller få en muntlig prøve. Personopplysninger som blir benyttet som 

grunnlag for beslutning om tilrettelagt eksamen ved personellsertifisering, herunder dokumentasjon på 

funksjonshemming fra lege, foresatt eller arbeidsgiver, blir ikke lagret. Se personvernerklæring.

3. Eksamensmetode

Vi bruker WISEflow- digital eksamens- og evalueringsplattform. Et komplett oppgavesett er strukturert i den 

digitale eksamensflyten, og består av en forside som kort angir:

 Reglene for gjennomføring av eksamen

 Opplysninger om oppgavesettets oppbygging og oppgavenes form

 Opplysninger om poenggiving for de enkelte oppgavedelene

 Hvor mange poeng som kreves for å bestå eksamen

 Hvor mange minutter som antas å medgå for deloppgave. Vær imidlertid oppmerksom på at tidsforbruk for 
den enkelte kandidaten kan variere sterkt fra disse angivelsene.

Stedlig eksamen: Du kan ta med deg til eksamen din egen PC, eller du kan låne en av våre PC-er (gjelder ved 

stedlig eksamen). Etter at du har meldt deg på eksamen, vil du motta en lenke for å opprette bruker slik at du kan

logge deg på WISEflow. 

På eksamensdagen, vil du få videre veiledning om stegene som følger i eksamensflyten. Det vil være mulig å få 

bruke kladdepapir. Når eksamen er ferdig, leveres alle kladdeark, brukt eller ubrukt, og eventuelle notater om 

https://norsksertifisering.no/om-oss/personvern/
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eksamen til eksamensvakt eller det makuleres ved fjerneksamen. Informasjon om eksamen må ikke fjernes fra 

eksamensrommet. De kunngjorte eksamensregler fra Norsk Sertifisering AS skal følges.

Kommentarer til sensor kan skrives på skjemaet for evaluering av eksamen, på siste side i eksamensflyten.

WISEflow er et online eksamensprogram. Programmet kobler ut all tilgang til internett. Kandidatene har ikke 

tillatelse til å bruke mobiltelefon, nettbrett eller andre hjelpemidler med nettilgang.

Kandidatene må derfor sørge for å ha tillatte hjelpemidler (se nedenfor) tilgjengelig som papirkopier.

Fjerneksamen: Ved fjerneksaminering blir det benyttet programvare for ansiktsgjenkjenning. Hensikten er å 

sikre kandidatens identitet gjennom eksamensavviklingen og forebygge juks. Det blir tatt et referansebilde før 

eksamen starter. Referansebildet danner grunnlaget for bekreftelse av kandidatens identitet. Biometriske data blir

brukt for å autentisere kandidatens identitet. Under eksamensavviklingen blir det tatt bilder til tilfeldige 

tidspunkter innenfor bestemte tidsintervall. Bildene blir sammenliknet med referansebildet, og det blir gitt en 

gjenkjennelsesgrad angitt i prosent. Kandidaten må signere et samtykke for bruken av ansiktsgjenkjenning på 

søknadsskjema om sertifisering som bekrefter at kandidaten forstår og aksepterer vilkårene for overvåking.

Det er kun en autorisert eksamensvakt hos Norsk Sertifisering AS som har tilgang til bilder som tas under 

eksamen. Bildene blir slettet etter at formålet er oppnådd.

Se Norsk Sertifiserings AS personvernerklæring.

4. Tillatte hjelpemidler

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt. Viktige kilder vil være:

5. Bedømming

Både teori- og praksiseksamen må bestås for at kandidaten skal få bedømmingen «Bestått». Det gis ikke 

gradering til kandidaten utenom «Bestått» eller «Ikke bestått».

Totalt kan det oppnås 100 poeng for teorioppgaver (hoveddel 1) og 100 poeng for praksisoppgave (hoveddel 2). 

Det kreves minst 80 poeng for hver av hoveddelene for å kunne bestå.

En kandidat som får Ikke bestått på teori- /eller praksisprøve, kan ta hver delprøve om igjen inntil 3 ganger. Ny 

teoretisk prøve gjennomføres tidligst 1 mnd. og senest 6 mnd. etter den opprinnelige.

Informasjon om ankerett på eksamensbeslutninger er beskrevet på Norsk Sertifiserings nettside.

 Kurskompendiet

 NEK 405-serien

 NEK 400-2018

 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, forskrift 1060

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), 
forskrift 1127

 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk 
utstyr, forskrift 739.

 Håndbok i brannetterforskning 2012

 Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)

 NS-3424:2012, tilstandsvurdering av byggverk

 NS 3451:2009+A1:2019, bygningsdelstabell, forskrift, forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav 
for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 

https://norsksertifisering.no/om-oss/personvern/
https://norsksertifisering.no/om-oss/klage-og-ankebehandling/
https://standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=NEK+405
https://standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=NEK+400-2018
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060?q=Forskrift%20om%20elektriske%20lavspenningsanlegg
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=Internkontrollforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739?q=forskrift%20om%20elektroforetak%20og%20kvalifikasjonskrav
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1929-05-24-4?q=%E2%80%A2lov%20om%20tilsyn%20med%20elektrisk
https://standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=NS-3424
https://standard.no/nettbutikk/sokeresultater/?search=3451
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6. Veiledning

6.1. Eksamensoppbygging

Teoridelen er delt i 3 oppgaver og totalt har kandidaten 3 timer til å besvare alt. Oppgave 1 er beregnet til ca. 30 

minutter, oppgave 2 til ca. 60 minutter og oppgave 3 til ca. 90 minutter. Totalt kan det oppnås 100 poeng og det 

kreves 80 poeng for å bestå teoridelen.

Del 1
antatt

tid ca.

30 min.

Del 1 er en flervalgsoppgavene som består av 10 spørsmål. Det gis to poeng pr. oppgave for riktig svar, og 0

for feil svar. Maksimalt kan det oppnås 20 poeng. Markèr bokstavene for det alternativet som virker mest

riktig (gir mest korrekt informasjon).

Del 2

antatt

tid ca.

60 min.

Del 2 består av 5 korte kunnskapsoppgaver der spørsmålene skal besvares fritt (maks 150 ord). Spørsmålene er

basert på 2 eller flere observasjoner fra takst i bolig eller næring. Det blir gitt fra 0 til 4 poeng for hvert svar.

Maksimalt kan det oppnås 20 poeng.

Del 3

antatt

tid ca.

90 min.

Del 3 består av en analyseoppgave. Teksten i oppgaven er utsagn fra en aktør, f.eks. kunde, DLE eller en 

elektrofagmann. Her skal kandidaten identifisere og analysere avvik med TG-grader og hjemmelshenvisninger 

og påpeke hvilke opplysninger som er feil eller misvisende. Bare avvik skal rapporteres på den avsatte plassen 

(tekstfelt, maks. 600 ord). Vis utregninger når det foreligger informasjon som er relevant for å analysere 

avviket.

Maksimalt kan det oppnås 60 poeng .

 I oppgaveteksten for næring vil det være angitt næringsområde og tidsperiode.

Veiledning:

 Det er funnene fra a) og utover i oppgavesettet, som skal være gjenstand for vurdering om det er avvik 
eller ikke. Den innledende teksten i oppgavedelen er kun ment som informasjon om objektet (bolig eller 

næring), og denne informasjonen skal ikke tas med inn i avviksrapportene.

 Hvert funn skal behandles for seg, og blanding av flere funn i ett avvik er ikke riktig i denne 
sammenhengen.

 Være nøye med referansene (til krav), gjør de så spesifikke som mulig slik at oppdragsgiver forstår hvilke 
krav som ikke er innfridd.

I praksisdelen skal kandidaten redegjøre for avvik med tilstandsgrader og evt. utbedringstiltak ut fra gitte 

situasjoner/hendelser og forelagte objekter eller bilder. Oppgaven er beregnet til 90 minutter. Tekstfelt, maks 150

ord pr. situasjon/bilde/objekt. Totalt kan det oppnås 100 poeng, og det kreves 80 poeng for å bestå praksisdelen.

Del 4

 tid 90

min.

Del 4 består av en praksisdel der kandidaten skal redegjøre for avvik med tilstandsgrader og evt. 

utbedringstiltak ut fra gitte situasjoner/hendelser og forelagte objekter eller bilder. Tekstfelt, maks 300 ord pr. 

situasjon/bilde/objekt.

Maksimalt kan det oppnås 100 poeng.

Kandidaten får tildelt en oppgave i eksamensflyten (WISEflow) med noen situasjonsbeskrivelser og forelagt 

objekt(er), herunder brannskadde produkter eller produkter som kan forårsake en uønsket hendelse eller er i 

strid med regelverket. Basert på situasjonsbeskrivelsene i oppgaven og de framlagte objektene, skal kandidaten 

redegjøre for tilstandsgrader, vise til regelverksbrudd med hjemling og eventuelle utbedringstiltak.

Ved fjerneksamen vil kandidaten få framlagt 4-6 bilder og skal ta utgangspunkt i disse. Basert på 

situasjonsbeskrivelsen for det respektive bildet, skal kandidaten redegjøre for tilstandsgrader, vise til 

regelverksbrudd med hjemling og eventuelle utbedringstiltak.
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6.2. Flervalgsoppgaver – del 1

Hva anses å være en akseptabel strålingsverdi fra lavfrekvente kilder (50 Hz / 60 Hz) med dagens krav 

om verdier ”så lave som praktisk mulig”?

A  0,4 micro Tesla målt over et årsgjennomsnitt

B  1000 micro Tesla målt over en ukes gjennomsnittsverdi

C  2000 micro Tesla målt over 1 mnds gjennomsnittsverdi

D 50 micro Tesla målt over 1 ukes gjennomsnittsverdi

Det gis 2 poeng pr. oppgave for riktig svar, og 0 poeng for feil svar. Maks. poengsum er 20. Trykk og marker 

alternativet som virker mest riktig (gir mest korrekt informasjon). Det er ikke mulig å velge flere svar. Antatt tid:

30 min.

6.3. Kunnskapsspørsmål – del 2

Del 2 består av 5 korte kunnskapsoppgaver der spørsmålene skal besvares fritt (maks 150 ord). Spørsmålene er 

basert på én eller flere observasjoner/saker fra takst i bolig eller næring. Det blir gitt fra 0 til 4 poeng for hvert 

svar. Maksimalt kan det oppnås 20 poeng.

Eksempel:

Observasjon/sak: Du er forelagt følgende sak relatert til en bolig som skal selges: I salgsoppgave er det oppgitt 

at boligen er totalrenovert i 2012, mens opprinnelig byggeår er 1969.  

1. Hvilket elektroregelverk, dvs. forskrift ligger til grunn foruten Lov om tilsyn med elektriske anlegg og 

elektrisk utstyr fra 24. mai 1929?

2. Hva var isolasjonskravet henholdsvis i 1969 og 2012?
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6.4. Analyseoppgave – del 3

Eksempel:

Du blir engasjert av en boligkjøper til å gjøre en vurdering av dennes nye bolig. Vedkommende brant seg på 

bryter da han skulle slå av lyset på ett av badene like etter at vedkommende hadde flyttet inn i boligen. 

I salgsoppgaven framgår følgende: «Elanlegget er nylig godkjent av Det Lokale Eltilsyn (DLE)». Installasjonen 

er i fra 1989. Kontrollen fra DLE ble foretatt i mars 2018. Videre framgår det at bad i underetasje er renovert 

med nye varmekabler og ny installasjon i 2016.

Etter dette kontakter huseier en elektroentreprenør som gjør observasjonene beskrevet i punktene a) til j)

a) På bad er det «rust» eller korrosjon på metalldelene i en eldre innfelt bryter, dvs. topolt bryter for lyset på 

badet. Termografering viser temperatur i den innfelte boksen på 120 grader C».

b) På kursfortegnelsen er det påført kurs merket garasje, 20 Ampere, 2,5 mm².

c) På kjøkken er avdekket jordfeil og manglende kontinuitet til en stikkontakt beregnet for oppvaskmaskin.

d) Kursfortegnelsen er ikke ajour og det registreres flere sikringskurser tilkoblet på sekundær side som ikke er 

merket.

e) I Det Lokale Eltilsynets rapport er det oppgitt en isolasjonsverdi på 0,23 M. Ohm.

f) DLE rapporten sier også noe om Bad 2 etg. i en anmerkning: Jordfeilbryter ikke montert.

g) Ingen informasjon på rapporten fra DLE sier noe om at det kun er foretatt en stikkprøvekontroll og at det kan

avdekkes andre forhold.

h) I garasjen er registrert eldre elektriske stikkontakter og brytere merket maksimum 16 Ampere.

i) I sikringsskap er det ikke montert noen jordfeilbrytere. Skapet står i kaldt plassert bod.

j) Det er ikke funnet noen dokumentasjon for elektriske arbeider.

Oppgave:

Identifiser og analyser avvik med TG-grader og hjemmelshenvisninger og påpek hvilke opplysninger som er feil 

eller misvisende. Bare avvik skal rapporteres på den avsatte plassen (tekstfelt, maks. 600 ord).

Det er funnene fra a) og utover i oppgavesettet, som skal være gjenstand for vurdering om det er avvik eller ikke.

Hvert av funnene skal behandles for seg, og blanding av flere funn i ett avvik er ikke riktig i denne 

sammenhengen.

Beskriv avvikene i feltet nedenfor. Identifiser avvikene ved å bruke bokstavkoden (a., b., etc.).

Beskrivelse (eksempel)

0/ 600 ordgrense
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7. Veiledning praksisdel

Kandidaten får tildelt en oppgave i eksamensflyten (WISEflow) med situasjonsbeskrivelser og forelagte 

objekt(er), herunder brannskadde produkter eller produkter som kan forårsake en uønsket hendelse eller er i 

strid med regelverket. Basert på situasjonsbeskrivelsene i oppgaven og de framlagte objektene, skal kandidaten

redegjøre for tilstandsgrader, vise til regelverksbrudd med hjemling og eventuelle utbedringstiltak.

Ved fjerneksamen vil kandidaten få framlagt 4-6 bilder og skal ta utgangspunkt i disse. Basert på 

situasjonsbeskrivelsen for det respektive bildet, skal kandidaten redegjøre for tilstandsgrader, vise til 

regelverksbrudd med hjemling og eventuelle utbedringstiltak.

Eksempel:

Beskrivelse (eksempel)

Situasjon: I salgsoppgaven opplyses det at boligen er 

renovert i 2016. I egenerklæringsskjema er det opplyst 

at selger har eid boligen siden 2017 og at det ikke er 

utført elektrisk arbeid i boligen i selgers eiertid. 

Din kontroll gjennomføres primært som analysenivå 1, 

men du tar en stikkprøvekontroll av en stikkontakt og 

demonterer dekselet til denne.

Oppgavetekst:

1. Definer tilstandsgrad

2. Beskriv avviket.

3. Vis til regelverksbrudd, med hjemmel til forskrift.

4. Vil du gi kunden noen opplysninger og 

anbefalinger, basert på ditt funn, i så fall hvilke?
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