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Overordnet læringsutbytte for fordypning Sveiseteknikk

Kunnskap:

Studenten
• har kunnskap om begreper som nyttes i sveiseteknikk om sveiseteknikker- og metoder, materialer og verktøy som blir brukt til 

sveising av ulike typer konstruksjoner
• kjenner til sveisefagets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt
• har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen sveiseteknikk

• har kunnskap om kvalitetssikring og kvalitetskrav i sveiseprosess
• har kunnskap om vedlikeholdsstrategier
• har kunnskap om økonomistyring, organisasjon og ledelse samt markedsføringsledelse
• har kunnskap om prosjekt- og kvalitetsstyring
• har kunnskap om generelle prinsipper innen logistikk og produksjonsflyt
• kan vurdere eget arbeid i henhold til gjeldende standarder, normer, lover og forskrifter som gjelder for området sveiseteknikk 

nasjonalt og internasjonalt
• har kunnskap om sveisebransjen og kjenner til sveiseyrket
• kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen sveiseteknikk med litteratur og gjennom relevante fora innenfor bransjen, med tanke 

på å holde seg faglige oppdatert

Ferdigheter:

Studenten

• kan gjøre rede for valg av verktøy og løsninger, komponenter og prosesser som benyttes innen sveiseteknikk.
• kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt
• kan reflektere over tekniske og miljømessige aspekter ved sin faglige utøvelse av sveiseteknikk og under veiledning forbedre og 

videreutvikle løsningene
• kan finne og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for ulike problemstillinger innen sveiseteknikk og vurdere 

relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
• kan kartlegge en situasjon i sveiseprosessen og identifisere faglige problemstillinger og behov for å iverksette nødvendige tiltak
• kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg

Generell kompetanse:

Studenten
• kan planlegge og gjennomføre sveisetekniske arbeidsoppgaver og prosjekter alene eller som deltaker eller leder i gruppe, i tråd med 

etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt
• kan utføre sveisearbeid etter oppdragsgivers ønsker og myndigheters krav
• kan bygge relasjoner med fagfeller innen sveiseind. og mek. fag og på tvers av fag, som petroleumstekn., maritime fag, logistikk, 

vedl og kvalitetssikring, samt med eksterne målgrupper som myndigheter og kommunale inst. ved å opprette og utvikle team
• kan utveksle synspunkter på sveisetekniske problemstillinger med andre med bakgrunn innenfor sveisebransjen og delta i 

diskusjoner om utvikling av god praksis
• kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen sveiseteknikk som kan føre til nyskapning og innovasjon
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Navn: Sondre Nærland Otto Fødselsnummer: 051095 34163

Har fullført og bestått fagskoleutdanningen FTT08N Sveiseteknikk med følgende resultater:

FTT08N Sveiseteknikk (N)

Emne Emnekode Emne-
kar.

Eks.
kar.

Omfang
studie

poeng

År Merknad

LØM-emnet 00TX00A C c 10 V 18

Realfaglige redskap 00TT08A E 10 V 18

Yrkesrettet kommunikasjon 00TT08B C 10 V 18

Prosjekt- og kvalitetsledelse 00TT00K C 10 V 19

Energiteknikk for sveis med faglig ledelse 00TT08E C D 15 V 19

Konstruksjon og fabrikasjon med faglig ledelse 00TT08D D 10 V 20

Innledende konstruksjon og dokumentasjon 00TT00L D 10 V 19

Materialers sveisbarhet i konstruksjoner 85TT08O C 6 V 20

Spesialisering - fabrikasjon og prosedyrer 85TT08N B 9 V 20

Hovedprosjekt 00TT08G C 10 V 20

Materialer og sammenføyning med faglig ledelse 00TT08C C 10 V 20

Materialkunnskap 00TT00M C 10 V 19

Totalt omfang: 120 studiepoeng

Utdanningen er plassert på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 

This education is placed on level 5.2 in the Norwegian Qualification Framework
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Tittel og beskrivelse av hovedprosjekt:

Hovedprosjektets tittel: EFFEKTIVISERING AV SVEISEPROSEDYRE DUPLEX 25Cr 
Gruppen bestod av 3 studenter ved fagskolen klasse: Kull 2017.
Tidsrom: 01.01.-03.06.2020

Hovedprosjekt beskrivelse:
Hovedprosjekt er en tverrfaglig gruppeoppgave som studentene har fatt i oppdrag av Fagskolen i Troms avd. Harstad med selv å 
kontakte en mekanisk bedrift for å innhente et relevant prosjekt som tar utgangspunkt i for eksempel" utarbeidelse av en ny 
sveiseprosedyre". Sveiseprosedyren skal utarbeides, den skal sveises opp og den skal til slutt testes (Non Destruktiv Test og 
Destruktiv Test) og godkjennes av kontrollinstans f. eks. DNV i samarbeid med kunde. Det skal utarbeides sluttdokumentasjon 
inklusiv en prosjektrapport for hele prosjektet.
Målet med prosjektet er å fa utarbeidet en godkjent WPQR (Welding Procedure Qualification Record) for en mekanisk bedrift etter 
gjeldende sveisetekniske standarder og kravspesifikasjoner fra kunde. Studentene fikk via forespørsel til Aarbakke AS aksept for 
utarbeidelse av et studentprosjekt dvs. et sveiseprosedyreprosjekt som kunne benyttes av bedriften. Kundenes ønsket å effektivisere 
sveisingen med sveisemetode MAG (135) på Duplex 25Cr. Målsetting med et slikt prosjekt har vært å få laget en WPQR for 
rørsveising. Kundenes ønsket at prosedyren skal være godkjent etter standard krav (NS-EN ISO 15614-1 og NORSOK M601).

Vurdering av hovedprosjektet:

Studentene har benyttet sveisetekniske fag og nødvendige sveisetekniske standarder for å komme i mål med prosjektet. Andre fag 
har også vært berørt i større eller mindre grad. Prosjektet ble vellykket og studenten kom i mål med et gjennomført hovedprosjekt.

"Prosjektgruppen kom godt i gang med arbeidet og de gav et godt inntrykk, slik at de hele tiden er blitt betraktet som seriøse. De 
har hatt diskusjoner og utredninger i fellesskap, slik at de har et eierforhold til produktet. Studenten har gjennomført prosjektet med 
jevn god prestasjon. Studenten har vist god innsikt i kunnskaper, ferdigheter og holdninger".

Merknader:

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 vurderingsevene 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.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring og har et omfang tilsvarende 
minimum et halvt studieår og maksimum tre studieår. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten 
ytterligere opplæringstiltak.

Utdanningen er godkjent av NOKUT
NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig organ under Kunnskapsdepartementet og 
godkjenningsmyndighet for høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning, (www.nokut.no)

Utdanning bygger på følgende norske lov:
2018-06-08 nr. 28 Lov om høyere yrkesfaglig utdanning med tilhørende forskrifter
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