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Innledning. 

El og IT har sammen med Energi Norge blitt enige om å gjennomføre en kartlegging og beskrivelse av 

kompetansegapet mellom tidligere utdanning innen elverksfagene fra tiden før reform 94 og dagens 

utdanning fra kunnskapsløftet 2006. 

Rapporten er utarbeidet av Helge Strømme som har vært lærer og avdelingsleder på Skogmo vgs og 

undervist på energifag for elever, lærlinger og eldre montører. Han har også skrevet lærebøker innen 

emnet.  

Til rapporten er det også samlet alle relevante læreplaner i digital form. Læreplanene fra 1994 og fram 

til i dag finnes også på Utdanningsdirektoratets nettsider; www.udir.no. 

Brynhild Totland fra Energi Norge og Jarle Eide fra EL & IT har vært oppdragsgiveres 

kontaktpersoner og gitt innspill underveis. 

Rapporten er delt i 2 slik; 

 

Del 1. Oversikt over utdanning og læreplaner fra 1970-åra og fram til i dag. 

Del 2. GAP analyse mellom dagens læreplan og planen fra 1970 – 1994. 

  

http://www.udir.no/
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Fagopplæring innen elverksfaget fra 1970-tallet og fram til i dag. 

Lærlingeloven i 1957 
Elverksfagene ble lagt inn under lærlingeloven 1957 med 4 års læretid og 2 fagbrev; 

 

 Elverksmontør gr. A =  Elektromontør gr. A 

 Elverksmontør gr. B = Elektromontør gr. B 

Elverksmontør gr.A  kunne arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av samtlige elektriske 

anlegg som tilhører elverk med sakkyndig driftsleder 

Elverksmontør gr. A og B kunne arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske 

luftledninger med tilhørende elektriske anlegg utendørs. Elverksmontør gr.B  gikk også under navnet 

linjemontør. 

På grunn av begrenset arbeidsområde for elverksmontør gr. B ble de fleste lærlinger utdannet til 

elverksmontør gr. A. 

I tillegg til disse fagbrev var det mulig for Elektriker til å utdanne seg videre til å arbeide innen 

Elverksfaget. Med ett års relevant praksis og ny fagprøve ble en elektriker Høyspentmontør = 

Elektromontør Gr. H. 

Disse fagbrev og 4 års læretid ble beholdt helt til 1994 (Reform -94) da det ble ett fagbrev; 

 Energimontør med 4,5 års læretid 

1971. 

Nye læreplaner for grunnkursene innen elektro ble vedtatt. Det ble 2 grunnkurs; 

 Grunnkurs elektro svakstrøm 

 Grunnkurs elektro sterkstrøm som rekrutterte til blant annet fagene; 

elverksmontør og elektriker 

Det var 2 valg å gå i læretiden for å gjennomføre teoretisk krav til fagbrevet; 

1. Grunnkurs elektro sterkstrøm + Lærlingeskole ( 1 dag i uke i ett skoleår = 304 t) 

2. Lærlingeskole i 3 år (1 dag i uke i 3 skoleår = 912 timer 

Lov om videregående opplæring  i 1977. 
Dette året kom ny lov om videregående opplæring som blant annet skulle gjøre alle skoleslag mest 

mulig like. For elektrofagene ble det bare gjort noen mindre faglige endringer i forhold til -71planen. 

De største endringene var at alle skoler skulle hete videregående skole (ikke yrkesskole, gymnas, 

handelsgymnas og lignende)  

Læreplan for VK I Elverkslinje ble vedtatt, men fylkene tok den bare delvis i bruk.  
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Lov om fagopplæring i 1980 

Lov om fagopplæring i arbeidslivet ble vedtatt og erstattet Lærlingeloven, men en brukte 

likevel ofte den tidligere betegnelsen Lærlingeloven  om den nye loven. 

Felles grunnkurs   

Diskusjonen om ett felles grunnkurs for alle elektrofagene begynte midt på 1970tallet, i 1976 

kom det en læreplan som ble iverksatt som forsøk i noen fylker. Fra 1983 ble felles grunnkurs 

obligatorisk. 

Dette året ble det innført sentralgitt eksamen på GK. Dette ble beholdt helt fram til 

skolereformen Kunnskapsløftet i 2006. 

Det ble nå mer vanlig med 2 år i skole Grunnkurs (GK) og videregående kurs I (VK I) og 2 

års læretid og en hadde disse VK I kurs innen de såkalte sterkstrømsfagene; 

 VK I Elektro 

 VK I Elverk 

Teorien i læretiden for elverksfaget kunne da gjennomføres slik; 

 GK elektro  + Lærlingeskole ( 1 dag i uka i ett skoleår = 304 t)  

 Lærlingeskole i 3 år (1 dag i uke i 3 skoleår = 912 timer 

 GK Elektro + VK I Elektro+ Lærlingeskole ( 1 dag i uke i ett skoleår = 304 t) 

 GK Elektro + VK I Elverk 

Læretiden var 4 år inkludert skoletiden. 

Reform 1994. 

Dette året ble en omfattende skolereform med betegnelsen Reform -94 innført. For 

yrkesfagene betød dette blant annet at det ble innført flere allmenne fag på både GK og VK I 

med det mål at de som tok yrkesfag skulle stå sterkere ved videre utdanning. 

For e-verksfagene er de viktigste endringene i reformen disse; 

 

 VK I elverkslinjen ble lagt ned 

 Fagene endret navn til Energimontør 

 Elverksfagene faglige innhold ble ivaretatt ved at det på VK I Elektro ble et eget fag 

som het produksjon, overføring og fordeling av elektrisk energi med 5 t per uke og det 

ble innført teori i læretiden.  

 Det ble innført sentralgitte eksamener på VK I. 

 Læretiden ble utvidet til 4,5 år for de fleste elektrofagene begrunnet med at det ble 

innført flere allmenne fag og dermed mindre fagteori  
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 VK II læreplan ble innført, denne inneholdt både praktiske og teoretiske krav til 

opplæringen for lærlingene 

 Det ble innført sentralgitt eksamen for VK II som måtte bestås før en kunne melde seg 

opp til fagprøve 

 Lærlingeloven ( Lov om fagopplæring i arbeidslivet) ble erstattet av opplæringsloven 

som gjaldt både elever og lærlinger 

 Arbeidsmiljøloven ble nå gjeldende for både elever og lærlinger. 

 Energioperatør ble et nytt fag som erstattet kraftstasjonsmaskinisten 

Som navnet sier ble denne reformen iverksatt med  GK i skoleåret 94/95 og VK I Kurs i 

skoleåret 95/96. De første lærlingene startet læretiden høsten 96 og de første fagbrev med 

denne utdanningen var tidlig i 1999. 

Den vanligste utdanningsveien til å bli energimontør ble nå; 

 

GK Elektro  + VK I Elektro + Læretid (VK II )  =  Totalt 4,5 år 

Læreplanen for elverksfagene ved Reform 94; 

Læreplanen for VK I Elektro ivaretok Elverksfaget bra på med faget produksjon, overføring 

og fordeling av elektrisk energi som var et 5 timers fag. 

Læreplanen for VK II energimontør ved reform -94 har mange likheter med dagens Vg3-

læreplan fra 2006 men kompetansemålene var flere og mer konkrete. 

Kunnskapsløftet 2006 

Dette året ble en ny skolereform vedtatt under navnet Kunnskapsløftet. Alle navn på de nye 

læreplanene ble endret slik at  

 Grunnkurs = GK fikk navnet Videregående kurs 1    = Vg1 

 Videregående kurs I = VK I fikk navnet Videregående kurs 2  = Vg2 

 Videregående kurs II = VK fikk navnet Videregående kurs 3  = Vg3 

 

De faglige endringene var blant annet; 

 Læreplanene ble mer generelle og bestod av færre og bredere  kompetansemål,  

 Sentralgitt eksamen forsvant fra Vg1  

 Mye av elverksopplæringen forsvant fra kompetansamålene i Vg2  

 Sentralgitt eksamen forsvant fra Vg2 og ble erstattet av en praktisk lokalgitt eksamen 

 Vg3 sentralgitt eksamen ble opprettholdt  

 Elektroteknikk og elektronikk forsvant som egne fag, men skal integreres som en 

naturlig del i alle programfag 
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 Et nytt fag med navnet Prosjekt til fordypning ble innført både på Vg1 og Vg2. Elever 

som ønsket å bli energi,ontører kunne da bruke dette faget til fordypning og 

utplassering hos energiselskap. 

 Krav om at IKT skal integreres i alle fag 

Grunnkursene etter disse nye planene startet i skoleåret 06/07 med Vg1. De første fagbrev 

etter disse planene ble avlagt i 2011. 
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Del 2. 

GAP-analyse mellom dagens læreplan og læreplan før Reform -94. 
 

På VK I Elverk (fra 1977 til 1994) hadde elevene disse programfagene; 

Arbeidsteknikk   571 årstimer 

Vernearbeid    17 årstimer 

Skjemateknikk   68 årstimer 

Bruk av måleinstrumenter  34 årstimer 

Mekanikk    63 årstimer 

Yrkesteori    210 årstimer 

Elektroteknikk m/beregninger 150 årstimer 

Alle fag hadde Standpunktkarakter. I fagene Elektroteknikk, Mekanikk og yrkesteori var det i 

tillegg lokalgitt eksamen. 

Etter GK Elektro og VK I Elverk var det 2 års læretid før en kunne gå opp til fagprøve. Alle 

fag måtte være bestått i både standpunkt og eksamen før en kunne gå opp til fagprøven. 

Noen startet læretiden uten GK og VKI disse gikk 3 år på lærlingeskolen. Total læretid for 

disse var 4 år. 

Noen startet læretiden etter GK og måtte da gå på lærlingeskolen i ett år en dag per uke i et 

skoleår. Total læretid for disse var også 4 år inkludert ett år på skole. 

Lærlingeskolens 1. og 2. klasse tilsvarte teorien som var på Grunnkurs Elektro.  

Lærlingeskolens 3. klasse hadde de samme teoretiske mål som VK I Elverkslinjen og hadde 

disse fag; 

 Bedriftslære 

 Elektroteknikk m/fagregning 

 Mekanikk m/ fagregning 

 Skjemateknikk 

Læreplanen for VK I Elverk var meget omfattende med mange kompetansemål eller tekniske 

mål som det ble kalt den gang. 

Det var 293 kompetansemål i denne planen mot 35 i dagens plan for Vg3 . Det er derfor 

vanskelig å sammenlikne planene punkt for punkt 
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Tabell for GAPanalyse 

 

Dagens Vg3 VK  Elverk GAP 
Fag; 

Overføring av elenergi 

Fag med henvisning til 

side i læreplan  

 

anvende bedriftens 

vedlikeholdssystem og 

jobbordresystem og 

dokumentere utført arbeid 

Ikke med . GAP 

 

utføre arbeid i henhold til 

gjeldende regelverk for 

internkontroll og kunne 

beskrive systemet 

Ikke med GAP 

foreta sikker jobb-analyse Ikke med GAP 

gjøre risikovurderinger før 

arbeidet igangsettes på 

systemene og utstyret, og 

sluttkontrollere, 

dokumentere og vurdere 

kvaliteten på eget 

Ikke med GAP 

gi nødvendig førstehjelp 

ved strømskader 
Vernearbeid  

side 42 

OK 

planlegge, montere, sette i 

drift og vedlikeholde 

måleutstyr for spenning og 

strøm 

 

Bruk av 

måleinstrumenter 

Side 23 og 24 

Velge og bruke riktig type 

instrument og ta hensyn 

til sikkerhet 

Direkte og indirekte 

måling av strøm, 

spenning, effekt og 

energi. 

Jordelektrodemåling, 

motstandsmåling og 

isolasjonsmåling 

Yrkesteori 

Side 31 

Jordslutningsapparat, 

OK 
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kortslutningsindikatorer 

og målerarrangement 

Arbeidsteknikk 

Modul 3 

Høyspentcelle med måle-

transformatorer 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere eget arbeid 

ved oppbygging av et 

elektrisk 

energiforsyningssystem 

Yrkesteori 

Side 31, 32 og 33 

Stasjoner, master og linjer 

med tilhørende utstyr 

Arbeidsteknikk 

Modul 4 og 5 

Luftlinjer og kabler 

OK 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere eget arbeid 

ved oppbygging av et 

elektrisk 

distribusjonssystem, både 

mekanisk og elektrisk 

Yrkesteori 

Side 31, 32 og 33 

Stasjoner, linjer, master 

og kabler med tilhørende 

utstyr 

Arbeidsteknikk 

Modul 3, 4 og 5 

Høyspentcelle, trans-

formator, høyspent og 

lavspent linjer og 

kabelanlegg 

OK 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere montasje og 

idriftsetting av kabel- og 

luftanlegg og 

fordelingsanlegg 

Yrkesteori  

Side 30 – 34 

Lavspennings- og 

høyspenningsanlegg  med 

linjer og kabler 

Arbeidsteknikk 

Modul 4 og 5 

Luftlinjer og kabelanlegg 

OK 
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beskrive arbeid med 

montering og idriftsetting 

av produksjonssystemer, 

systemer for fordeling og 

overføring av elektrisk 

energi og styringssystemer 

Yrkesteori 

Side  30,31, 32 og 33 

Stasjoner med generator 

og transformator + 

overføringslinjer i luft og 

jord 

Arbeidsteknikk 

Modul 3 

Stasjoner 

OK 

planlegge, montere, sette i 

drift og dokumentere enkle 

styringsanlegg for effekt- 

og skillebryter i 

produksjon og distribusjon 

av elektrisk energi 

Yrkesteori 

Side 30 

Virkemåte og 

bruksområde for effekt-

brytere, skillebrytere og 

lastskillebrytere 

Arbeidsteknikk 

Modul 3 

Stasjoner 

OK 

planlegge, montere, sette i 

drift og dokumentere 

transformatorer tilkoblet 

ulike belastningstyper 

Elektroteknikk 

Side 18 

Transformatorens 

konstruksjon ig 

virkemåte. 

Ulike typer trans-

formatorer 

Yrkesteori  

side 30 

Montasje av transformator 

med tilkobling til 

høyspentarrangement 

Arbeidsteknikk 

OK 
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Modul 4 

Transformator i mast 

 

planlegge, montere, sette i 

drift og dokumentere 

fordelingsanlegg for enkle 

industrianlegg basert på 

ulike spenningssystemer, 

forlegningsmåter, med 

tilhørende 

jordingssystemer 

Industrianlegg ikke nevnt GAP 

planlegge, montere, sette i 

drift og dokumentere 

reservestrømaggregat som 

forsyning til et 

elenergisystem 

Ikke med GAP 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere montering av 

vern for trefaset 

fordelingsanlegg med 

jording 

Ikke med  

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere arbeidene på 

systemene og utstyret 

fagmessig, nøyaktig og i 

overensstemmelse med 

elsikkerhet, 

kvalitetssikring, 

internkontroll (HMS), 

samfunnsperspektiv og 

produsentenes tekniske 

dokumentasjoner 

En del av dette er med i 

innledning til læreplan, 

men en brukte ikke 

begrepet HMS da 

læreplanen kom 

OK  

dokumentere egen 

opplæring innen overføring 

av elenergi 

Ikke med GAP 

 

 

  

Fag; 

Drift, vedlikehold og 

styringssystemer 

  

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere kontroll og 

vedlikehold av AUS-utstyr 

etter gjeldende regelverk 

Yrkesteori  

Side 42 

OK 
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Orientering om AUS 

håndboka 

Vernearbeid 

 Side 34 

Orientering om ulike 

metoder for AUS-arbeid 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere 

modernisering og 

utskifting av 

måletransformatorer for 

strøm og spenning 

Måletransformatorer er 

med i fagene; 

Elektroteknikk,  

Side 24 

Indirekte måling av 

strøm,spenning, effekt og 

energi 

Yrkesteori og  

 

Side 31 

Montasje av 

målearrangement for 

direkte og indirekte 

måling 

Arbeidsteknikk 

Modul 3 

Stasjoner. 

Høyspenningscelle med 

måletransformatorer. 

NB  modernisering og 

utskifting er ikke direkte 

nevnt 

OK 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere montering, 

vedlikehold, reparasjon og 

feilsøking på enkle 

styringsanlegg for 

overføring av elenergi 

Generelt om feilsøking i 

Bruk av 

måleinstrumenter 

Side 23 og 24 

Feilsøking, feilsøking i 

OK 
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linje og kabel 

Skjemateknikk 

Side 26 

Feilsøkingsprosedyre. 

 

 

og yrkesteori 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere montering, 

vedlikehold og reparasjon 

av nød- og reservestrøm, 

nødbelysning og 

belysningsanlegg 

Ikke med GAP 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere montering, 

vedlikehold og reparasjon 

av kabelinnføring, 

beskyttelsesklassifisering 

og flammepunkt innenfor 

eksplosjonsfarlige områder 

Ikke med GAP 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere montering, 

vedlikehold og reparasjon 

av elektriske anlegg 

Yrkesteori 

Side 30, 31 og 35 

Montasje i stasjoner, 

montasje av linjer og 

kabler. Montasje av 

transformator 

Arbeidsteknikk 

Modul 3 

Stasjoner 

lavspenningsanlegg 

Modul 4 

Linjer 

OK 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere, montering, 

vedlikehold og reparasjon 

av kablingssystemer for 

data- og 

Ikke med GAP 
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telekommunikasjon 
måle elektriske størrelser 

på elenergisystemene og 

utstyret og vurdere 

måleresultatene 

Bruk av 

måleinstrumenter 

Side 23 og 24 

Direkte og indirekte 

måling av strøm, 

spenning, effekt og energi 

 

OK 

feilsøke på 

elenergisystemet og 

utstyret med hensyn til 

koblings- og driftsfeil og 

loggføre 

feilsøkingsarbeidet 

Elektroteknikk  

Side 18 

Feil i elektriske anlegg 

Skjemateknikk 

Side 26 

Feilsøkingsprosedyre 

OK 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere vedlikehold 

og reparasjon på batteri og 

akkumulatorsystemer 

Ikke med GAP 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere kontroll og 

vedlikehold av 

alarmsystemer for 

overvåkning av 

elenergioverføring 

Ikke med GAP 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere montering og 

idriftsetting av 

programmerbare 

styringssystemer for 

fjernstyring og 

sekvensstyring 

Ikke med GAP 

planlegge, gjennomføre og 

dokumentere vedlikehold 

av kabelanlegg og 

ledningsanlegg i mast og 

stolpe 

Yrkesteori 

Side 31, 32 og 33 

Montering av master, 

linjer og kabelanlegg 

Arbeidsteknikk 

Modul 4 

OK 
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Stolper, master, luftlinjer 

og kabelanlegg 

montere 

samleskinneanlegg for lav- 

og høyspenning 

Yrkesteori 

side 30  

Kabler og skinner, lav- og 

høyspentceller, stasjoner. 

Arbeidsteknikk 

Modul 3 

Høy- og lavspentceller 

med tilhørende utstyr 

 

OK 

montere og sette i drift 

fordelingstransformatorer 
Yrkesteori 

Side 30 

Transformator i stasjon. 

Montasje av transformator 

Arbeidsteknikk 

Modul 3 

Stasjoner, transformator, 

lavspenninganlegg 

Modul 4 

Transformator i mast 

OK 

montere og dokumentere 

apparatanlegg 
Yrkesteori 

side 30 

Høy- og lavspentcelle 

Arbeidsteknikk 

Modul 3 

Stasjoner 

Høy- og lavspentceller 

med tilhørende utstyr 

 

OK 
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utføre og dokumentere 

vedlikehold på 

effektbrytere 

Yrkesteori 

Side 30 

Montasje og tilkobling av 

effektbrytere. Vedlikehold 

ikke nevnt 

OK 

dokumentere egen 

opplæring innen drift, 

vedlikehold og 

styringssystemer 

 

Ikke med GAP 

 

Generelt er det både forskriftskrav, nye normer, teknologiske og strukturmessige forhold som 

er med på å påvirke dagens kompetanseutfordringer uavhengig av kompetansemålene. Dette 

kan være; 

 

 Forskrifter og normer har endret seg. 

 Utstyr og materiell har endret seg 

 Krav til dokumentasjon har blitt strengere 

 Elektronikk har blitt en integrert del av faget på mange områder 

 Mikroprosessor har endret mye utstyr 

 IKT og telekommunikasjon er og vil bli sterkere integrert på en rekke områder 

 Person og samfunnssikkerhet er betydelig skjerpet 

 Større krav om systemforståelse og kundefokus. 

 

 

 


