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1   Fristående examina 
 
1.1  Anordnande av fristående examina 
 
Examenskommissionerna som tillsätts av Utbildningsstyrelsen och består av representan-
ter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare ansvarar 
för anordnandet och övervakningen av fristående examina samt utfärdar examensbetyg.  
 
Examenskommissionerna gör ett avtal om anordnande av fristående examina med utbild-
ningsanordnarna och vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser. Fristående 
examina kan inte anordnas utan giltigt avtal med examenskommissionen. 
 
1.2  Avläggande av fristående examina 
 
Fristående examen avläggs genom att examinanderna vid examenstillfällen i praktiska ar-
betsuppgifter påvisar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examensdel 
ska bedömas skilt för sig. Bedömningen görs som ett samarbete mellan representanter för 
arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn. Inom branscher där det är vanligt 
med självständiga yrkesutövare tas även denna part i beaktande vid valet av bedömare. 
Bedömningen godkänns slutligen av examenskommissionen. Examensbetyg kan beviljas 
då examinanden har avlagt alla examensdelar som krävs med godkänt vitsord. 
 
1.3  Grunderna för fristående examina 
 
I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till 
examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examensdel-
arna, bedömningsgrunderna (föremålen och kriterierna för bedömning) samt sätten att 
påvisa yrkesskicklighet. 
 
En examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga ar-
betsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. Kraven på yrkesskicklighet 
som beskrivs i de olika examensdelarna koncentrerar sig på de centrala funktionerna och 
verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De 
omfattar även färdigheter som allmänt behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdig-
heter. 
 
Föremålen och kriterierna för bedömning är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. Före-
målen för bedömning anger de kunskapsområden som man vid bedömningen fäster sär-
skild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av den aktu-
ella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som beskrivs 
i examensgrunderna. Kriterierna för bedömning bestämmer den kvalitativa och kvanti-
tativa nivån på en godkänd prestation.  
 
Sätten att påvisa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av 
examen. Yrkesskickligheten påvisas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter. Sätten att 
påvisa yrkesskicklighet kan innehålla direktiv för bl.a. hur en examensprestation vid behov 
kan kompletteras så att alla krav på yrkesskicklighet blir beaktade. 
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1.4  Personlig tillämpning i fristående examen 
 
Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökningen till en 
fristående examen och utbildning som förbereder för en fristående examen, vid avläggan-
det av examen och vid förvärvandet av den behövliga yrkesskickligheten. 
 
Vid den personliga tillämpningen ska man beakta det som föreskrivs i 11 § (L 952/2011) i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning om studerandes rättigheter och skyldigheter. 
 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om individualisering 
(43/011/2006). 
 
1.5  Bedömning av yrkesskicklighet i fristående examen 
 
Vid bedömning av yrkesskickligheten är det viktigt att ingående och noggrant granska hur 
examinanderna visar att de kan det som examensgrunderna förutsätter i kraven på yrkes-
skicklighet för den aktuella examensdelen. Vid bedömningen tillämpas de bedömningskri-
terier som fastställts i examensgrunderna. Bedömarna ska mångsidigt använda sig av olika 
och i första hand kvalitativa bedömningsmetoder. Används endast en metod, blir resultat-
et inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examensspeci-
fika särdrag i enlighet med examensgrunderna.  
 
Om examinanderna har tillförlitliga utredningar om tidigare påvisat kunnande, granskar 
bedömarna hur de motsvarar kraven på yrkesskicklighet i examensgrunderna. Bedömarna 
föreslår för examenskommissionen att kunnandet erkänns som en del av examenspresta-
tionen. Examenskommissionen fattar det slutliga beslutet om erkännande av tidigare på-
visat kunnande som tillförlitligt utretts. Bedömning av yrkesskicklighet är en process där 
insamling av bedömningsmaterial och dokumentering av bedömning spelar en viktig roll. 
Representanter för arbetslivet och lärare gör på trepartsbasis en noggrann och mångsidig 
bedömning. Examinanderna ska klart och tydligt få veta hur bedömningsgrunderna tilläm-
pas i deras eget fall. De ska också ges möjlighet att själva bedöma sina prestationer. 
Examensarrangören gör upp ett bedömningsprotokoll över examensprestationen för den 
aktuella examensdelen som undertecknas av bedömarna. Till en bra bedömningsprocess 
hör också att efter detta ge examinanderna respons på prestationerna. Det slutliga bedöm-
ningsbeslutet fattas av examenskommissionen. 
 

Bedömare 
De personer som bedömer examinandernas yrkesskicklighet ska ha god yrkeskunskap 
inom det aktuella området. Examenskommissionen och examensarrangören kommer 
överens om bedömarna i avtalet om anordnande av fristående examen. 
 

Rättelse av bedömning 
Examinanderna kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den 
examenskommission som ansvarar för den aktuella examen. En skriftlig begäran om 
rättelse riktas till examenskommissionen. Examenskommissionen kan efter att ha hört 
bedömarna besluta om en ny bedömning. Det går inte att genom besvär anhålla om 
ändring av examenskommissionens beslut som gäller rättelse av bedömning. 
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1.6  Betyg 
 

Examenskommissionen beviljar examensbetyg och betyg för en eller flera avlagda exa-
mensdelar. Betyg över deltagande i förberedande utbildning ges av utbildningsanordnaren. 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat direktiv om vilka uppgifter som ska framgå ur betygen. 
Betyg för en eller flera examensdelar ges på begäran. Examensbetyget, liksom betyget för 
en eller flera avlagda examensdelar, undertecknas av en representant för examenskommis-
sionen och en representant för examensarrangören. en anteckning om avlagd fristående 
examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkesbevis är ett intyg över avlagd examen 
som är jämförbart med ett examensbetyg. Examensarrangören skaffar och undertecknar 
yrkesbeviset. Yrkesbeviset är avgiftsbelagt för examinanden. 
 
1.7 Utbildning som förbereder för fristående examen 
 
Det går inte att ställa förhandsvillkor om deltagande i utbildning på dem som deltar i fri-
stående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande ut-
bildning. Utbildningsanordnaren beslutar om innehållet och anordnandet av den förbe-
redande utbildningen för fristående examina i enlighet med examensgrunderna. Utbild-
ningen och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som deltar 
i utbildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i examens-
tillfällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
Vid den förberedande utbildningen för fristående examen bör man beakta bestämmel-
serna i 11, 13, 13a och 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. 
 
 

2   Uppbyggnaden av yrkesexamen för operatör vid kraftverk  
 

2.1  Yrkeskompetens hos personer som har avlagt examen  
 

Yrkesexamen för operatör vid kraftverk är i första hand avsedd för personer som redan 
har arbetserfarenhet inom branschen. Målet med yrkesexamen för operatör vid kraftverk 
är att examinanden ska påvisa den yrkeskompetens som förutsätts av en operatör vid 
kraftverk och att arbetet kan ske både självständigt och i grupp. En person som har avlagt 
denna examen har färdigheter att verka som driftsövervakare och förman i en energipro-
duktionsanläggning. 
 
Den som har avlagt denna examen är förtrogen med driften av kraftverksprocesserna och 
de huvudsakliga komponenternas funktionsprinciper. Han kan åtgärda störningar i kraft-
verksprocesserna. Han känner till den vanligaste processutrustningen och förstår vikten 
av att dess kondition kontrolleras under drift och stagnation samt vid konservering. Han 
känner till elteknikens grunder och kan använda elanordningar rätt. En person som har 
avlagt denna examen känner till grunderna i maskinritning och kan tolka processcheman 
rätt. Han behärskar principerna för processmätning. Han kan använda de datasystem och 
program som finns vid kraftverket. Den som har avlagt denna examen tar hänsyn till mil-
jön och beaktar de krav som lagstiftningen om arbetarskyddet, tryckbärande anordningar, 
elsäkerhet och kemikaliehantering ställer. 
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Den som har avlagt denna examen har en utbildning som krävs för erhållande av under-
maskinmästarbrev och maskinskötarbrev A och B enligt förordning 891/1999. För erhål-
lande av kompetensbrev krävs dessutom arbetserfarenhet enligt förordning 891/ 1999. 
En person som innehar kompetensbrev är behörig som driftsövervakare eller som förman 
för driftspersonal vid pannanläggningar med ång- eller hetvattenpanna. Han kan också 
helt på egen hand sköta pannans funktion och drift. 
 
2.2  Examensdelarna 
 

För att erhålla ett examensbetyg ska följande obligatoriska examensdelar avläggas: 
 Säkerhet, miljö och underhåll  
 Värmeproduktion 
 Drift av automations- och elsystem 
 Hantering av vatten 
 Drift av en turbinanläggning  
 Förmansfärdigheter och utveckling av funktioner  
 

och en av följande valfria examensdelar: 
 Motorkraftverk 
 Fjärrvärmenät och produktion av mottryck 
 Pannor i skogsindustrin 
 Tekniker för kvävereduktion och avsvavling. 
 
Den valfria examensdelen kan också ersättas med en examensdel från någon annan yrkes-
examen eller från en specialyrkesexamen för att komplettera den yrkeskompetens som 
branschen kräver, men den får inte mäta grundläggande färdigheter eller vara inriktad på 
ett redan valt område. 
 
Betyget över denna examensdel utfärdas av den examenskommission som ansvarar för 
ifrågavarande bransch. Examenskommissionen för driftsteknik vid kraftverk erkänner 
denna examensdel som en del av yrkesexamen för operatör vid kraftverk på basis av 
betyget. 
 
Utbildning för erhållande av undermaskinmästarbrev samt 
maskinskötarbrev A och B 
 

Den som har avlagt examensdelarna Säkerhet, miljö och underhåll och Värmepro-
duktion har den utbildning som krävs för erhållande av maskinskötarbrev B enligt för-
ordning 891/1999. Han får ett betyg över den avlagda examensdelen(/-delarna) om han 
så önskar. 
 
Den som har avlagt examensdelarna Säkerhet, miljö och underhåll, Värmeproduk-
tion, Drift av automations- och elsystem, Hantering av vatten och Drift av turbin-
anläggning har den utbildning som krävs för erhållande av maskinskötarbrev A enligt 
förordning 891/1999. Han får ett betyg över den avlagda examensdelen(/-delarna) om 
han så önskar. 
 
Den som har avlagt yrkesexamen för operatör vid kraftverk har den utbildning som krävs 
för erhållande av undermaskinmästarbrev enligt förordning 891/1999. 
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Vilken kompetens som krävs vid en pannanläggning (undermaskinmästarbrev, maskin-
skötarbrev A eller B) beror på pannanläggningens effekttal och största tillåtna drifttryck 
enligt handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet 
(HIMb 953/1999, 24 §). 
 
För beviljande av undermaskinmästarbrev och maskinskötarbrev A och B iakttas lagen 
om tryckbärande anordningar (869/1999) 10 och 25 § i förordning 891/1999 om kompe-
tensbrev för driftsövervakare i pannanläggningar. (Förutom utbildning krävs också arbets-
erfarenhet).  
 
 

3   Kraven på yrkesskicklighet i yrkesexamen för operatör vid 
kraftverk (per examensdel), grunderna för bedömningen 
(föremål och kriterier för bedömningen) samt sätten att 
påvisa yrkesskickligheten 

 
3.1  Säkerhet, miljö och underhåll  
 

Kraven på yrkesskicklighet  
Examinanden behärskar säkerhets- och miljöfrågorna i ett kraftverk samt uppgifterna i 
anslutning till underhåll. Han har de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som 
arbetet förutsätter. Han arbetar systematiskt, konsekvent och samarbetsvilligt. Han kan 
bedöma sina arbetsprestationer och motivera sina beslut. Han iakttar arbetarskyddet i sitt 
arbete och tar hänsyn till miljöaspekterna. 
 
Examinanden  
 känner till organisationens värderingar, mål, struktur, kontaktpersoner samt sitt 

uppgifts- och ansvarsområde 
 känner till lagstiftningen, förordningarna och övriga myndighetsbestämmelser inom 

branschen (bland annat lagen om arbetarskydd, tryckbärande anordningar, elsäkerhet 
och kemikaliehantering samt miljöskyddslagen) 

 är förtrogen med olika praxis och system i anslutning till säkerheten 
 kan utnyttja olika dokument  
 känner till de material som används i kraftverk  
 känner till processutrustningens konstruktion och funktion i ett kraftverk samt dess 

underhåll 
 känner till hydraulikens och pneumatikens grunder 
 förstår betydelsen av tillståndskontroll. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 
Ansvar i arbetsgemenskapen. Examinanden 

 känner till sina skyldigheter, ansvar och rättig-
heter som medlem av arbetsgemenskapen samt 
dess etikettsregler 

 känner till företagets mål med tanke på miljön 
och säkerheten. 
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Säkerhet  Examinanden 
 kan arbeta enligt de krav som lagstiftningen inom 

branschen och den egna enhetens säkerhetsbe-
stämmelser ställer (lagen om arbetarskydd, tryck-
bärande anordningar, elsäkerhet och kemikalie-
hantering) 

 kan arbeta i enlighet med gällande elsäkerhets-
standard 

 innehar ett giltigt arbetarskyddskort 
 innehar ett giltigt intyg över livräddande första 

hjälp 
 innehar ett giltigt certifikat för heta arbeten 
 förstår vad benämningen ATEX betyder, vilka 

arbetsplatser den gäller och avsikten med ATEX-
bestämmelserna 

 kan handla rätt i riskfyllda situationer 
 känner till de ställen i anläggningen som är 

skyddade med brand- och släckningssystem. 

Miljön Examinanden 
 känner till de krav som miljölagstiftningen ställer 

på kraftverkets drift och kan iaktta dem 
 vet hur ett kraftverk ska drivas med iakttagande 

av utsläppsbestämmelser och riktvärden och är 
medveten om anläggningens miljöeffekter. 

Hantering och användning av 
dokument  

Examinanden 
 är förtrogen med företagets dokumenthantering 
 känner till symbolerna för maskinritning och kan 

läsa monteringsritningar och PI-scheman 
 kan tolka reservdels- och delförteckningar rätt  
 kan utnyttja installations- och bruksanvisningar 
 kan utnyttja datateknik vid informationssökning.

Materialteknik Examinanden 
 känner till de material som allmänt används vid 

kraftverk  
 vet hur olika material beter sig i en kraftverks-

process  
 förstår hur olika material påverkar valet av 

svetsmetod. 

Processutrustning Examinanden 
 kan utföra en säker nedkörning och testning av 

processutrustningen samt låsa utrustningen för 
att förhindra en oavsiktlig start 

 kan avskilja processutrustningen från processen 
 kan avlägsna trycket från ett rörsystem för att 

göra arbetet säkert 
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 känner till maskinernas användningsändamål 
samt de vanligaste störningsmomenten 

 kan utföra driftsunderhåll och förberedande 
underhåll av processen under driften 

 kan assistera vid installationsunderhåll. 

Hydraulik och pneumatik Examinanden 
 känner till uppbyggnaden av de hydrauliska och 

pneumatiska huvudkomponenterna samt deras 
funktion och syfte i ett system  

 kan tolka hydrauliska och pneumatiska scheman 
korrekt i den omfattning som arbetsuppgifterna 
förutsätter. 

Tillståndskontroll Examinanden 
 känner till de vanligaste metoderna för tillstånds-

kontroll 
 kan utföra temperaturmätning 
 kan utföra organoleptisk tillståndskontroll 
 kan utföra en felanmälan i underhållssystemet. 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten påvisas genom att examinanden utför de ifrågavarande arbetena på 
arbetsplatsen eller i form av särskilda arbetsprestationer i så genuina arbetsmiljöer och 
arbetsförhållanden som möjligt i sådan omfattning att kunskaperna tillförlitligt kan 
konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet både då det gäller de praktiska färdigheter 
och den teoretiska kunskap som behövs inom branschen. 
 

Utbildningsanordnaren gör tillsammans med representanter för arbetslivet nödvändiga 
arrangemang inför examensprestationen. Under arbetets gång får examinanden eventuellt 
besvara kompletterande frågor för att påvisa den kompetens som kraven på 
yrkesskicklighet förutsätter. 
 

Ansvar i arbetsgemenskapen 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga uppbyggnaden av företagets organisation samt sitt arbete och ansvarsområde i 

organisationen samt kontaktpersonerna och ärendehanteringen så att han själv kan 
hantera ärenden på rätt sätt och vid behov också instruera andra 

 bedöma sina färdigheter. 
 

Säkerhet 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 förbereda en av kraftverkets delprocesser i funktionsdugligt skick så att han i förbere-

delserna tar hänsyn till lokala säkerhetsbestämmelser samt till de personer som befinner 
sig på eller i närheten av arbetsplatsen 

 kartlägga ansvaret och skyldigheterna för övervakaren av driften i de tryckbärande 
anordningarna samt praxis för regelbunden kontroll 

 kartlägga egenskaperna hos de farliga kemikalier som används vid anläggningen och hur 
man har förberett sig på förebyggande av olycksfall 
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 kartlägga de krav som anvisningarna om anläggningens elutrymmen ställer på 
personalen 

 visa upp giltiga certifikat och intyg på heta arbeten, första hjälpen och arbetarskyddet 
 visa upp ett giltigt intyg på genomförd elsäkerhetsutbildning  
 kartlägga anläggningens explosiva utrymmen och explosionsskyddsdokumentens 

placering 
 kartlägga funktionen hos brandlarmsystemen och de automatiska släckningssystemen 
 kartlägga de områden och objekt där det kan uppstå oväntade riskfyllda situationer 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Miljö 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga företagets mål med hänsyn till miljön samt verksamhetens miljöeffekter 

(flytande, fasta och gasformiga utsläpp) 
 kartlägga villkoren för företagets miljötillstånd och anläggningens miljöskyddstekniker 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Hantering och användning av dokument 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga dokumenthanteringen i det företag som han representerar 
 med hjälp av monteringsritningar och övriga dokument kartlägga konstruktionen för 

och reservdelarna till en anordning i anslutning till förberedande eller reparerande 
underhåll till exempel med användning av datateknik 

 bedöma sina färdigheter. 
 
Materialteknik 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga hur värmeutvidgningen i rörnätet har beaktats i rörkonstruktionerna i den 

egna anläggningen  
 kartlägga svetsbarheten i två rörsystem av olika material 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Processutrustning 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 vidta åtgärder för förberedande eller reparerande underhåll av en processutrustning i 

den egna anläggningen   
 i anslutning till det ovanstående arbetet utföra nödvändig drift och isärtagning av 

utrustningen  
 kartlägga hur ifrågavarande anordning anknyter till och förhåller sig till processen 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Hydraulik och pneumatik 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver kartlägga funktionen hos de hydrauliska 

och pneumatiska systemen och deras arbetsrörelser 
 kartlägga betydelsen av hydraulsystemens krav på renhet och filtrering 
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 kartlägga de krav på tryckluftens kvalitet som pneumatiska system ställer 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Tillståndskontroll 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 utföra mätningar i anslutning till tillståndskontroll samt organoleptisk tillståndskontroll 

på olika objekt 
 på basis av mätning av ett objekt kartlägga dess skick 
 göra en behövlig anmälan till underhållssystemet 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Att examinanden behärskar de centrala färdigheter och standarder som ligger till grund för 
arbetet kan också kontrolleras med separata prov i den mån de inte framgår vid själva ar-
betsprestationen. Examinandens kompetensnivå kan också kartläggas med hjälp av inter-
vjuer eller andra metoder genom vilka examinandens kunskapsnivå kan preciseras. Före 
den slutliga bedömningen ska examinanden alltid ges tillfälle att motivera sin arbets-
prestation. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig bedöm-
ning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med dokument 
som tas fram under examensprestationen.   
 
I denna yrkesexamen bedöms yrkesprovet för en examensdel antingen som godkänt eller 
underkänt. 
 
 

3.2  Värmeproduktion 
 

Kraven på yrkesskicklighet  
Examinanden behärskar processerna och processutrustningen inom värmeproduktion. 
Han har de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som arbetet förutsätter. Han 
arbetar systematiskt, konsekvent och samarbetsvilligt. Han kan bedöma sina arbetspres-
tationer och motivera sina beslut. Han iakttar arbetarskyddet i sitt arbete och tar hänsyn 
till miljöaspekterna. 
 
Examinanden  
 känner till pannornas konstruktion, funktionsprinciper, korrekta drift och konservering 
 har grundkunskaper i värmelära 
 känner till förbränningsteorin och förbränningssystemens funktion  
 förstår pannornas vatten-/ångcirkulation och har grundkunskaper i vattenkemi 
 kan läsa dokument i anslutning till kraftverksprocessen 
 känner till parametrarna och riktvärdena för kraftverk  
 kan agera i de vanligaste stagnations-, drifts-, störnings- och problemsituationerna vid 

drift av pannor 
 känner till säkerhets- och miljöaspekterna i anslutning till värmeproduktion. 
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Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna  

Pannornas konstruktion och 
funktion. 

Examinanden 
 känner till huvudkonstruktionerna för olika typer av 

pannor 
 känner till funktionsprinciperna för olika typer av 

pannor 
 känner till parametrarna för kraftverk. 

 

Värmelära Examinanden 
 är förtrogen med de teoretiska grunderna för 

energiomvandlingsprocesserna och värmeteknikens 
huvudregler  

 känner till olika metoder för värmeöverföring 
 kan tolka hs-diagram korrekt 
 känner till pannornas vatten-/ångcirkulation och 

balans. 

 

Förbränningsteorin och 
bränslesystemens funktion. 

Examinanden 
 känner till de typiska egenskaperna hos pannor som 

drivs med olika bränslen och de anordningar som 
används vid bränsleinmatning 

 kan bedöma vilken effekt bränslets kvalitet har på 
förbränningen samt på pannans ekonomiska 
funktion och utsläpp. 

 

Drift av pannan. Examinanden 
 kan skydda en panna på olika sätt 
 kan starta och stänga av en panna korrekt 
 kan sköta driften av en panna på ett ekonomiskt 

sätt 
 känner till de viktigaste objekten med tanke på 

pannans underhåll  
 vet vilka faktorer som måste observeras vid start, 

avstängning och drift av en panna  
 vet vilken betydelse det har för pannans livslängd 

att torkningen och konserveringen sker korrekt 
 känner till principerna för konservering av pannor 
 kan åtgärda de vanligaste störnings- och -

problemsituationerna under processen. 

 

Pannans hjälputrustning och drift. Examinanden 
 känner till sotningssystemets funktion och drift  
 känner till avaskningssystemets funktion och drift  
 är förtrogen med framställning av spädvatten 
 känner till matarvattensystemets funktion och drift 
 känner till kraven på späd- och matarvattnets samt 

pannvattnets kvalitet 
 förstår syftet med efterdosering av kemikalier i 

pannvattnet och dess metoder samt arbetarskyddet 
i samband med den 
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 kan åtgärda de vanligaste störnings- och problem-
situationerna under processen. 

Pannornas luft- och rökgassystem. Examinanden 
 kan utföra en korrekt drift och justering av kraft-

verkets luft- och rökgassystem 
 vet vilken betydelse förvärmning av luften har för 

pannanläggningens funktion 
 kan åtgärda de vanligaste störnings- och problem-

situationerna under processen. 

 

Arbetarskyddet och miljön i 
anslutning till värmeproduktion. 

Examinanden 
 kan utföra sitt arbete enligt gällande lagstiftning 

samt övriga bestämmelser och lokala anvisningar 
inom branschen 

 känner till utsläppsbestämmelserna och riktvärdena 
för en pannanläggning 

 kan använda de skydds- och säkerhetsanordningar 
som arbetet kräver 

 utför sitt arbete med hänsyn till säkerhets- och 
miljöaspekterna. 

 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten påvisas genom att examinanden utför de ifrågavarande arbetena på ar-
betsplatsen eller i form av särskilda arbetsprestationer i så genuina arbetsmiljöer och ar-
betsförhållanden som möjligt i sådan omfattning att kunskaperna tillförlitligt kan konsta-
teras motsvara kraven på yrkesskicklighet både då det gäller de praktiska färdigheter och 
den teoretiska kunskap som behövs inom branschen. 
 
Utbildningsanordnaren gör tillsammans med representanter för arbetslivet nödvändiga 
arrangemang inför examensprestationen. Under arbetets gång får examinanden eventuellt 
besvara kompletterande frågor för att påvisa den kompetens som kraven på yrkesskick-
lighet förutsätter. 
 
Pannornas uppbyggnad och funktion 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga uppbyggnaden av en pannanläggning samt dess funktionsprinciper 
 kartlägga pannanläggningens parametrar samt deras bakgrund 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Värmelära 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga vatten-/ångcirkulationen i en pannanläggning 
 kartlägga energibalansen i pannanläggningens vatten-/ångcirkulation i två olika punkter
 bedöma sina färdigheter. 
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Förbränningsteorin och bränslesystemens funktion
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga funktionen hos pannans bränslesystem  
 kartlägga vilken betydelse bränslets kvalitet har för pannanläggningens funktion, effekt 

och utsläpp (svavel- och askhalter, alkalimetaller, askans smältpunkt, tungmetaller)  
 kartlägga användningen av reserv- eller stödbränslen 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Drift av en pannanläggning 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 starta och stänga av en panna enligt anvisningarna 
 reglera pannans belastning 
 kartlägga kontinuerliga mätningar av vatten-/ångcirkulationen och vad de ger vid 

handen (späd- och matarvattnets kvalitet, hur effektiv gasavdrivningen är, behovet av 
utblåsning, läckage i växlarna eller kondensorn eller i båda, korrosion) 

 kartlägga vilka åtgärder som krävs i de vanligaste störnings- och problemsituationerna i 
en pannanläggning 

 kartlägga tidpunkten för och justeringen av efterdosering av kemikalier samt vilka 
kemikalier som används och deras syfte  

 kartlägga metoderna för konservering av vatten-/ångcirkulationen under längre 
stagnationer 

 kartlägga vilka faktorer som påverkar energipriset och kraftverkets lönsamhet 
 kartlägga viktiga faktorer som måste beaktas vid stagnationer och längre konservering  
 bedöma sina färdigheter. 
 
Pannans hjälputrustning och drift 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 säkerställa matarvattensystemets funktion i samband med pannanläggningens start 
 säkerställa att matarvattentanken har tillräckligt hög temperatur och tillräckligt högt 

tryck samt en effektiv gasavdrivning (pannans typ och tryck) 
 inleda framställning av spädvatten; framställning av råvatten samt inledning av 

mjukvattenfiltrering, avsaltning eller omvänd osmos (beroende på spädvattnets 
kvalitetskrav) 

 säkerställa att det finns tillräckligt med spädvatten 
 utföra förberedande åtgärder i anslutning till hjälputrustningen vid igångsättning av 

pannanläggningen  
 kartlägga pannans sotning och avaskning 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Pannornas luft- och rökgassystem 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 utföra drift av luft- och rökgasfläktar 
 kartlägga vilken funktion och betydelse förvärmning av pannans luft har 
 bedöma sina färdigheter. 
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Arbetarskyddet och miljön i anslutning till värmeproduktion 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 med beaktande av säkerhets- och miljöaspekter vidta åtgärder i samband med igång-

sättning, avstängning och drift av en pannanläggning 
 kartlägga vilka värden i anslutning till utsläppsbestämmelserna och riktvärdena som ska 

observeras i samband med igångsättning och drift av en pannanläggning 
 bedöma sina färdigheter. 
 

Behärskandet av de centrala färdigheter och standarder som ligger till grund för arbetet 
kan också kontrolleras med separata prov i den mån de inte framgår vid själva arbetspres-
tationen. Examinandens kompetensnivå kan också kartläggas med hjälp av intervjuer eller 
andra metoder genom vilka examinandens kunskapsnivå kan preciseras. Före den slutliga 
bedömningen ska examinanden alltid ges tillfälle att motivera sin arbetsprestation. 
 

Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig bedöm-
ning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med dokument 
som tas fram under examensprestationen. Efter att dokumenten bedömts utgör de en del 
av bedömningsmaterialet.  
 

I denna yrkesexamen bedöms yrkesprovet för en examensdel antingen som godkänt eller 
underkänt. 
 
 

3.3  Drift av automations- och elsystem 
 

Kraven på yrkesskicklighet  
Examinanden behärskar drift av automations- och elsystemen i ett kraftverk. Han har de 
teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som arbetet förutsätter. Han arbetar 
systematiskt, konsekvent och samarbetsvilligt. Han kan bedöma sina arbetsprestationer 
och motivera sina beslut. Han iakttar arbetarskyddet i sitt arbete och tar hänsyn till 
miljöaspekterna.   
 

Examinanden  
 kan använda dokument i den omfattning som arbetet förutsätter 
 har grundkunskaper om fältanordningar och känner till teknisk utrustning av olika ålder 

inom automation  
 kan använda automations- och datasystem samt vid behov växla till manuell drift 
 har grundkunskaper i el- och automationsteknik 
 är förtrogen med elanordningar och elsystem vid kraftverk och behärskar driften av 

dem  
 känner till uppbyggnaden av elstamnätet och principerna för elöverföring 
 förstår vilka faktorer som påverkar energipriset och kraftverkets lönsamhet. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 
Dokument  Examinanden 

 kan tolka PI-, logik- och funktionsscheman samt 
övriga dokument korrekt i den omfattning som 
arbetsuppgifterna förutsätter.  
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Fältanordningar Examinanden 
 känner till grunderna för de mätmetoder samt den 

tekniska utrustning och program som används vid 
ett kraftverk  

 har grundläggande kunskaper om de ställdon och 
organ som används vid ett kraftverk samt deras 
tillämpningar.  

Automations- och datasystem Examinanden 
 känner till funktionsprinciperna för sensorer, 

ställdon, manöver- och övervakningsanläggningar i 
ett automationssystem samt deras egenskaper och 
drift 

 känner till funktionsprinciperna för skydds- och 
låsanordningar 

 känner till justerkretsarnas funktionsprinciper och 
drift  

 känner till datasystemens funktionsprinciper, 
egenskaper och drift. 

Elteknik Examinanden 
 känner till grundstorheterna inom elteknik (ström, 

spänning, effekt, motstånd) 
 känner till skillnaderna mellan likström och 

växelström. 

Elsystem Examinanden 
 kan sköta driften av elsystemen i kraftverk  
 kan åtgärda de vanligaste störnings- och problem-

situationerna i elsystem (generator, blocktransfor-
mator, elsystem för eget bruk, likströmssystem) 

 vet vilka driftsåtgärder en inskolad person får vidta i 
enlighet med elsäkerhetsstandarden. 

Elanordningar Examinanden 
 är förtrogen med elanordningarna i kraftverk  
 behärskar driften av kraftverkens elanordningar  
 kan åtgärda de vanligaste störnings- och problem-

situationerna i elanordningarna (motorer, transfor-
matorer, frekvensomvandlare, generatorer, elfilter, 
ackumulatorer). 

Elöverföringssystemet i Finland Examinanden 
 känner till den grundläggande uppbyggnaden av 

elöverföringssystemet i Finland. 
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Elmarknaden Examinanden 
 känner till principerna för produktion och försälj-

ning av el i Finland 
 känner till de faktorer som påverkar elmarknaden i 

Finland 
 känner till de viktigaste faktorerna som påverkar 

elenergin och kraftverkets lönsamhet. 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten påvisas genom att examinanden utför de ifrågavarande arbetena på 
arbetsplatsen eller i form av särskilda arbetsprestationer i så genuina arbetsmiljöer och 
arbetsförhållanden som möjligt i sådan omfattning att kunskaperna tillförlitligt kan 
konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet både då det gäller de praktiska färdigheter 
och den teoretiska kunskap som behövs inom branschen. 
 
Utbildningsanordnaren gör tillsammans med representanter för arbetslivet nödvändiga 
arrangemang inför examensprestationen. Under arbetets gång får examinanden eventuellt 
besvara kompletterande frågor för att påvisa den kompetens som kraven på 
yrkesskicklighet förutsätter. 
 
Dokument  
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga funktionen hos någon processkomponent med hjälp av ett PI-schema  
 utvärdera sina färdigheter. 
 
Fältanordningar 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 påvisa att han kan åtgärda störningar och fel i fältanordningar 
 kartlägga funktionen hos till exempel reglage, ventiler, lägesregulatorer, 

trycktransmittrar, ytmätning och effektmätning 
 utvärdera sina färdigheter. 
 
Automations- och datasystem 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 påvisa att han kan åtgärda störningar och fel i automationssystem 
 påvisa att han vid behov kan utföra manuell drift av en reglerkrets 
 påvisa att han kan använda automations- och datasystem i ett kraftverk 
 utvärdera sina färdigheter. 
 
Elteknik 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 påvisa att han kan utföra grundläggande eltekniska räkneoperationer 
 utvärdera sina färdigheter. 
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Elsystem 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga betydelsen av elsystemens spänningsnivåer och de olika komponenterna i 

elsystemen i den egna anläggningen med hänsyn till hela kraftverksprocessen  
 påvisa att han kan åtgärda störningar och problem i elsystemen i den egna anläggningen 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Elanordningar 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 påvisa att han kan åtgärda störningar och problem i elanordningarna i den egna 

anläggningen. 
 
Elöverföringssystemet i Finland 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga grundstrukturen i stam-, region- och distributionsnätet i Finland och 

principerna för elöverföring  
 kartlägga kraftsystemets tillstånd i Finland (till exempel med hjälp av internet). 
 
Elmarknaden 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga vilka faktorer som påverkar elmarknaden i Finland och priset för el. 
 
Behärskandet av de centrala färdigheter och standarder som ligger till grund för arbetet 
kan också kontrolleras med separata prov i den mån de inte framgår vid själva arbets-
prestationen. Examinandens kompetensnivå kan också kartläggas med hjälp av intervjuer 
eller andra metoder genom vilka examinandens kunskapsnivå kan preciseras. Före den 
slutliga bedömningen ska examinanden alltid ges tillfälle att motivera sin arbetsprestation. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig 
bedömning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med 
dokument som tas fram under examensprestationen. Efter att dokumenten bedömts utgör 
de en del av bedömningsmaterialet.  
 
I denna yrkesexamen bedöms yrkesprovet för en examensdel antingen som godkänt eller 
underkänt. 
 
 

  



23 

3.4  Hantering av vatten  
 

Sätten att påvisa yrkesskicklighet  
Examinanden behärskar driften av vattenhanteringsprocesserna i ett kraftverk. Han har de 
teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som arbetet kräver. Han arbetar systema-
tiskt, konsekvent och samarbetsvilligt. Han kan bedöma sina arbetsprestationer och mo-
tivera sina beslut. Han iakttar arbetarskyddet i sitt arbete och tar hänsyn till miljöriskerna. 
 
Examinanden  
 känner till konstruktionen och funktionen hos en processutrustning som används vid 

vattenhantering samt dess drift 
 har grundkunskaper i vattenkemi och provtagning av vatten  
 kan hantera råvatten och kondensat samt framställa spädvatten. 

Föremål för bedömningen  Bedömningskriterierna 
Processutrustning för vattenhan-
tering – dess uppbyggnad och 
funktion. 

Examinanden 
 känner till uppbyggnaden av en vattenhanterings-

utrustning som används i kraftverk samt utrust-
ningens funktion  

 kan tolka processbilder och processcheman för 
vattenhanteringsprocesserna.  

Vattenkemi och vattenprover. Examinanden 
 behärskar de teoretiska grunderna, centrala 

begreppen och storheterna för vattenkemin i ett 
kraftverk 

 kan ta och analysera behövliga vattenprover 
korrekt 

 kan tolka resultaten från automatiska analysatorer 
korrekt 

 kan motiverat redogöra för riktvärdena och 
kvalitetskraven för de vatten som används. 

Råvattnets hantering och kvalitet. Examinanden 
 känner till betydelsen av råvattnets kvalitet i 

vattenhanteringsprocesserna 
 känner till principerna för mekanisk och kemisk 

hantering av råvatten, vilka kemikalier som 
används och deras funktion  

 behärskar funktionen hos den utrustning som 
används vid hantering av råvatten  

 kan åtgärda de vanligaste störnings- och prob-
lemsituationerna under processen. 

Avsaltning, framställning och 
hantering av späd- och matarvatten.

Examinanden 
 är förtrogen med den teknik och utrustning som 

används vid hantering och framställning av späd- 
och matarvatten 
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 är förtrogen med principerna för jonbyte och 
omvänd osmos 

 känner till de kemikalier som används vid avsalt-
ning samt deras funktionsmekanism 

 känner till tekniken i anslutning till kemikalisering 
av vattenfraktioner och gasavdrivning 

 kan åtgärda de vanligaste störnings- och prob-
lemsituationerna under processen. 

Kondensathantering Examinanden 
 känner till betydelsen av kondensathantering i ett 

kraftverk samt vilka metoder och utrustningar 
som används i anslutning till den 

 kan åtgärda de vanligaste störnings- och prob-
lemsituationerna under processen. 

Beaktande av arbetarskyddet och 
miljön vid hantering av vatten. 

Examinanden 
 utför sitt arbete enligt gällande lagstiftning samt 

övriga bestämmelser och lokala anvisningar inom 
branschen 

 kan välja lämplig personlig skyddsutrustning för 
arbetet och använda den rätt  

 känner till och beaktar säkerhetsriskerna i 
anslutning till vattenhantering. 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten påvisas genom att examinanden utför de ifrågavarande arbetena på 
arbetsplatsen eller i form av särskilda arbetsprestationer i så genuina arbetsmiljöer och 
arbetsförhållanden som möjligt i sådan omfattning att kunskaperna tillförlitligt kan 
konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet både då det gäller de praktiska färdigheter 
och den teoretiska kunskap som behövs inom branschen. 
 
Utbildningsanordnaren gör tillsammans med representanter för arbetslivet nödvändiga 
arrangemang inför examensprestationen. Under arbetets gång får examinanden eventuellt 
besvara kompletterande frågor för att påvisa den kompetens som kraven på 
yrkesskicklighet förutsätter. 
 
Processutrustning för vattenhantering - dess funktion, uppbyggnad och 
material 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga vattenhanteringsprocessens funktion och helhetsstruktur 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Vattenkemi och vattenprover 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga vattenkemins grundbegrepp (pH, konduktivitet, humus, vattnets hårdhet, 

salter, ionbyte) 
 ta ett vattenprov och analysera dess kvalitativa värden 
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 kartlägga vad en kemikalisering av vatten resulterar i, vilka kemikalier som används och 
vad deras funktion bygger på 

 tolka resultaten av rapporterna från en eventuell automatisk vattenanalysator 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Råvattnets kvalitet och hantering av vatten 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga processen för hantering av råvatten, dess helhetsstruktur och funktion  
 bedöma sina färdigheter. 
 
Avsaltning, framställning och hantering av späd- och matarvatten 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga metoderna för avsaltning och helhetsprocessen för framställning av 

spädvatten samt den kemiska bakgrunden för dessa åtgärder 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Kondensathantering 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga vilka processer och utrustningar som används vid hantering av kondensat 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Beaktande av arbetarskyddet och miljön vid hantering av vatten 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 fungera som driftspersonal i vattenhanteringsprocessen vid ett kraftverk med beak-

tande av gällande myndighetsbestämmelser och lokala föreskrifter om miljön och 
säkerheten 

 bedöma sina färdigheter.  
  
Behärskandet av de centrala färdigheter och standarder som ligger till grund för arbetet 
kan också kontrolleras med separata prov i den mån de inte framgår vid själva arbets-
prestationen. Examinandens kompetensnivå kan också kartläggas med hjälp av intervjuer 
eller andra metoder genom vilka examinandens kunskapsnivå kan preciseras. Före den 
slutliga bedömningen ska examinanden alltid ges tillfälle att motivera sin arbetsprestation. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig bedöm-
ning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med dokument 
som tas fram under examensprestationen. Efter att dokumenten bedömts utgör de en del 
av bedömningsmaterialet.  
 
I denna yrkesexamen bedöms yrkesprovet för en examensdel antingen som godkänt eller 
underkänt. 
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3.5 Drift av en turbinanläggning  
 

Kraven på yrkesskicklighet  
Examinanden behärskar driften av en turbin. Han har de teoretiska kunskaper och prak-
tiska färdigheter som arbetet förutsätter. Han arbetar systematiskt, konsekvent och sam-
arbetsvilligt. Han kan bedöma sina arbetsprestationer och motivera sina beslut. Han 
iakttar arbetarskyddet i sitt arbete och tar hänsyn till miljöaspekterna. 
 
Examinanden  
 känner till turbinens konstruktion och funktionsprinciper samt behärskar driften av en 

turbin 
 känner till generatorns konstruktion och funktionsprinciper samt behärskar driften av 

en generator. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 
Turbinernas konstruktioner och 
funktionsprinciper. 

Examinanden 
 känner till huvudstrukturerna (ånga, gas, vatten) 

för olika turbintyper och deras funktionsprin-
ciper 

 är förtrogen med den vanligaste processutrust-
ningen i en turbinanläggning och dess funktions-
principer  

 kan tolka turbinanläggningens processscheman 
rätt  

 är insatt i de teoretiska grunderna för energiom-
vandlingsprocesser i en turbinanläggning samt 
dess parametrar 

 känner till drifts- och reglermetoderna för turbi-
ner samt principerna för turbinernas skydds-
system 

 är insatt i regler- och smörjoljesystemen för en 
turbin 

 är insatt i växellådans konstruktion och funk-
tionsprinciper. 

Drift av en turbin. Examinanden 
 kan förbereda igångsättning av en turbin  
 kan starta och driva en turbin korrekt med hän-

syn till kraftverkets totala nyttjandegrad och 
tillgänglighet 

 kan stänga av en turbin och utföra konservering  
 kan åtgärda de vanligaste störnings- och prob-

lemsituationerna under processen. 

Generatorernas konstruktioner och 
funktionsprinciper. 

Examinanden 
 känner konstruktionen och funktionsprinciperna 

för generatorer och deras hjälpsystem 
 kan fasa in generatorer och vet vilka infasnings-
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villkor som gäller samt känner till magnetiserings-
utrustningens funktion 

 känner till funktionsprinciperna för en generators 
skyddsutrustning. 

Drift av en generator. Examinanden 
 vet vilka variabler i en generator som måste över-

vakas vid start, avstängning och under drift. 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten påvisas genom att examinanden utför de ifrågavarande arbetena på 
arbetsplatsen eller i form av särskilda arbetsprestationer i så genuina arbetsmiljöer och 
arbetsförhållanden som möjligt i sådan omfattning att kunskaperna tillförlitligt kan kons-
tateras motsvara kraven på yrkesskicklighet både då det gäller de praktiska färdigheter och 
den teoretiska kunskap som behövs inom branschen. 
 
Utbildningsanordnaren gör tillsammans med representanter för arbetslivet nödvändiga 
arrangemang inför examensprestationen. Under arbetets gång får examinanden eventuellt 
besvara kompletterande frågor för att påvisa den kompetens som kraven på yrkesskick-
lighet förutsätter. 
 
Turbinernas konstruktioner och funktionsprinciper 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 sätta igång turbinens regler- och smörjoljesystem inför igångsättning av turbinen 
 ställa in turbinens skyddssystem inför igångsättning av turbinen 
 kartlägga turbinanläggningens funktionsprincip  
 kartlägga vilka faktorer som påverkar turbinens nyttjandegrad  
 kartlägga funktionsprinciperna för turbinens skyddssystem 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Drift av en turbin 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga vilka förberedelser och åtgärder som krävs inför igångsättning av turbinen  
 värma upp, dränera och ställa in nödstopp inför igångsättning av turbinen  
 sätta igång turbinen och höja dess varvtal till den nivå som infasningen av generatorn 

kräver 
 övervaka turbinens driftsvärden under start och belastning 
 kartlägga vilka variabler som måste observeras under turbinens drift  
 kartlägga vilka åtgärder som måste vidtas efter att turbinen har stängts av 

(backsmaskinens funktion, konservering) 
 kartlägga vilka åtgärder som måste vidtas vid störningar och problem i turbinen 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Generatorernas konstruktioner och funktionsprinciper 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga funktionsprincipen för generatorn och dess hjälputrustning 
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 kartlägga principerna för infasning av en generator  
 kartlägga funktionsprinciperna för generatorns skyddssystem 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Drift av en generator 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga vilka variabler som måste observeras under igångsättning av en generator 
 fasa in generatorn i nätet 
 ändra generatorns effekt efter infasningen 
 övervaka generatorns driftsvärden under belastning 
 kartlägga vilka variabler som måste observeras under generatorns drift  
 bedöma sina färdigheter. 
 
Behärskandet av de centrala färdigheter och standarder som ligger till grund för arbetet 
kan också kontrolleras med separata prov i den mån de inte framgår vid själva arbets-
prestationen. Examinandens kompetensnivå kan också kartläggas med hjälp av intervjuer 
eller andra metoder genom vilka examinandens kunskapsnivå kan preciseras. Före den 
slutliga bedömningen ska examinanden alltid ges tillfälle att motivera sin arbetsprestation. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig 
bedömning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med 
dokument som tas fram under examensprestationen. Efter att dokumenten bedömts utgör 
de en del av bedömningsmaterialet.  
 
I denna yrkesexamen bedöms yrkesprovet för en examensdel antingen som godkänt eller 
underkänt. 
 
 

3.6  Förmansfärdigheter och utveckling av funktioner 
 

Kraven på yrkesskicklighet  
Examinanden har de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som arbetet förut-
sätter. Han arbetar systematiskt, konsekvent och samarbetsvilligt. Han kan bedöma sina 
arbetsprestationer och motivera sina beslut. Han iakttar arbetarskyddet i sitt arbete och tar 
hänsyn till miljöriskerna. 
 
Examinanden  
 känner till organisationens värderingar, kultur och ledningssystem 
 känner till arbetslagstiftningens grunder 
 kan fungera som en motiverande och uppmuntrande förman i arbetsgemenskapen 
 kan mäta arbetsresultatet samt ge, utvärdera och utnyttja respons 
 kan leda ett projekt eller arbetsgemenskapens utvecklingsprojekt 
 kan handleda och instruera personalen inom sitt ansvarsområde. 
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Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 
Att leda en arbetsgrupp. Examinanden 

 kan ansvara för att den dagliga verksamheten är 
smidig 

 kan arbeta i enlighet med företagets verksamhets-
idé, affärsidé och värderingar 

 är medveten om att uppgiften inom det egna 
ansvarsområdet är en del av 
affärsverksamhetsprocesserna 

 kan förmedla organisationens mål till personalen 
 kan leda arbetet i samarbete och samverkan med 

hänsyn till att alla människor är olika 
 kan ge och ta emot respons konstruktivt 
 kan ge personalen förutsättningar att delta i verk-

samheten genom delegering av uppgifter och 
befogenheter samt ansvarsfördelning 

 kan göra självständiga, genomtänkta beslut vid 
rätt tidpunkt.  

Utveckling av funktionerna. Examinanden 
 kan planera verksamheten och handleda de an-

ställda inom sitt ansvarsområde att arbeta sys-
tematiskt med hjälp av tillgängliga resurser 

 kan lösa problem systematiskt i anslutning till 
processerna inom sitt ansvarsområde  

 kan utarbeta en utvecklingsprocess och ställa upp 
mål för den 

 kan välja de metoder som är centrala för genom-
förandet av ett projekt 

 kan föreslå lösningar som främjar organisatio-
nens verksamhet  

 kan utnyttja sakkunniga från olika områden i sitt 
utvecklingsarbete. 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten påvisas genom att examinanden utför de ifrågavarande arbetena på 
arbetsplatsen eller i form av särskilda arbetsprestationer i så genuina arbetsmiljöer och 
arbetsförhållanden som möjligt i sådan omfattning att kunskaperna tillförlitligt kan konsta-
teras motsvara kraven på yrkesskicklighet både då det gäller de praktiska färdigheter och 
den teoretiska kunskap som behövs inom branschen. 
 
Utbildningsanordnaren gör tillsammans med representanter för arbetslivet nödvändiga 
arrangemang inför examensprestationen. Under arbetets gång får examinanden eventuellt 
besvara kompletterande frågor för att påvisa den kompetens som kraven på 
yrkesskicklighet förutsätter. 
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Att leda en arbetsgrupp 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 arbeta som förman för en arbetsgrupp i praktiskt arbete eller sakkunniguppgifter 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Utveckling av funktionerna 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 utarbeta en utvecklings- eller utbildningsplan för arbetsgemenskapen  
 planera eller uppdatera företagets handlingar i anslutning till verksamhets- eller 

arbetsinstruktionerna 
 fungera som medlem eller ledare för en projektgrupp 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Behärskandet av de centrala färdigheter och standarder som ligger till grund för arbetet 
kan också kontrolleras med separata prov i den mån de inte framgår vid själva arbets-
prestationen. Examinandens kompetensnivå kan också kartläggas med hjälp av intervjuer 
eller andra metoder genom vilka examinandens kunskapsnivå kan preciseras. Före den 
slutliga bedömningen ska examinanden alltid ges tillfälle att motivera sin arbetsprestation. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig 
bedömning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med 
dokument som tas fram under examensprestationen. Efter att dokumenten bedömts utgör 
de en del av bedömningsmaterialet.  
 
I denna yrkesexamen bedöms yrkesprovet för en examensdel antingen som godkänt eller 
underkänt. 
 
 
3.7  Motorkraftverk 
 

Kraven på yrkesskicklighet  
Examinanden behärskar driften av ett motorkraftverk. Han har de teoretiska kunskaper 
och praktiska färdigheter som arbetet förutsätter. Han arbetar systematiskt, konsekvent 
och samarbetsvilligt. Han kan bedöma sina arbetsprestationer och motivera sina beslut. 
Han iakttar arbetarskyddet i sitt arbete och tar hänsyn till miljöaspekterna. 
 
Examinanden  
 är insatt i olika motorers funktion och kan använda dem rätt  
 vet hur olika motorer används i kraftverkens reservkraftssystem och känner till deras 

eventuella övriga tillämpningar inom energiproduktion 
 kan utföra underhållsåtgärder på olika motorer. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 
Motorernas funktion  Examinanden 

 vet hur olika motorer fungerar (två- och fyrtakts 
otto- och dieselmotor) 
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 vet hur huvudkomponenterna i olika motorer 
samt deras hjälpanordningar fungerar. 

Användning av motorer vid 
energiproduktion. 

Examinanden 
 kan använda olika motortillämpningar vid energi-

produktion 
 känner till egenskaperna hos olika bränslen samt 

deras hantering och lagring.  

Underhåll av motorer. Examinanden 
 kan vidta de åtgärder som behövs för att förhind-

ra att motorn startar oavsiktligt vid service 
 kan tolka underhålls- och reservdelsdokument 

för motorer  
 kan utföra de normala underhållsåtgärder på 

motorer som användaren ansvarar för  
 kan provköra motorn efter underhållet. 

Motorernas drift. Examinanden 
 kan sätta igång och stänga av motorer korrekt 
 kan justera motorns belastning 
 känner till automatiken i anslutning till motor-

ernas drift  
 vet vilka åtgärder som bör vidtas vid uppföljning 

av motorn under drift  
 kan åtgärda de vanligaste störnings- och prob-

lemsituationerna under motorprocessen. 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten påvisas genom att examinanden utför de ifrågavarande arbetena på 
arbetsplatsen eller i form av särskilda arbetsprestationer i så genuina arbetsmiljöer och 
arbetsförhållanden som möjligt i sådan omfattning att kunskaperna tillförlitligt kan 
konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet både då det gäller de praktiska färdigheter 
och den teoretiska kunskap som behövs inom branschen. 
 
Utbildningsanordnaren gör tillsammans med representanter för arbetslivet nödvändiga 
arrangemang inför examensprestationen. Under arbetets gång får examinanden eventuellt 
besvara kompletterande frågor för att påvisa den kompetens som kraven på 
yrkesskicklighet förutsätter. 
 
Motorernas funktion 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga funktionen hos en två- och fyrtakts dieselmotor   
 kartlägga huvud- och hjälpsystemen inklusive deras anordningar i en två- och fyrtakts 

dieselmotor  
 bedöma sina färdigheter. 
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Motorernas drift vid energiproduktion
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga funktionen hos olika motortillämpningar vid energiproduktion 
 kartlägga lämpliga bränslen för motorer och vilka egenskaper som krävs av dem 
 kartlägga faktorer i anslutning till hantering, lagring och användning av lätta och tunga 

oljor 
 bedöma sina färdigheter. 

 
Underhåll av motorer 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 utföra de normala underhållsåtgärder på motorer som användaren ansvarar för  
 provköra motorn efter underhållet 
 se till att motorn är startberedd efter provkörningen 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Motorernas drift 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 sätta igång motorn 
 belasta motorn 
 under drift observera motorns tryck och temperaturer och kartlägga hur de korrelerar 

med normala driftsvärden  
 kartlägga vilka åtgärder som bör vidtas vid störnings- och problemsituationer i ett 

motorkraftverk  
 bedöma sina färdigheter. 
 
Behärskandet av de centrala färdigheter och standarder som ligger till grund för arbetet 
kan också kontrolleras med separata prov i den mån de inte framgår vid själva arbets-
prestationen. Examinandens kompetensnivå kan också kartläggas med hjälp av intervjuer 
eller andra metoder genom vilka examinandens kunskapsnivå kan preciseras. Före den 
slutliga bedömningen ska examinanden alltid ges tillfälle att motivera sin arbetsprestation. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig 
bedömning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med 
dokument som tas fram under examensprestationen. Efter att dokumenten bedömts utgör 
de en del av bedömningsmaterialet.  
 
I denna yrkesexamen bedöms yrkesprovet för en examensdel antingen som godkänt eller 
underkänt. 
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3.8  Fjärrvärmenät och produktion av mottryck 
 

Kraven på yrkesskicklighet   
Examinanden behärskar driften av fjärrvärmesystem och produktion av mottryckssystem i 
ett kraftverk. Han har de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som arbetet för-
utsätter. Han arbetar systematiskt, konsekvent och samarbetsvilligt. Han kan bedöma sina 
arbetsprestationer och motivera sina beslut. Han iakttar arbetarskyddet i sitt arbete och tar 
hänsyn till miljöriskerna. 
 
Examinanden  
 kan sköta driften av anläggningar som producerar processånga och fjärrvärme samt 

fjärrvärmenätet säkert, ekonomiskt och med hänsyn till konsumenterna. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 
Produktion av mottryck. Examinanden 

 är insatt i system som producerar mottryck och i 
deras korrekta drift  

 känner till den betydelse som mottrycket och 
produktionen av mellanuttagsånga har för 
generatorns elproduktion. 

Fjärrvärmenät Examinanden 
 är insatt i fjärrvärmenätets funktionsprincip och 

drift  
 känner till betydelsen av kontroll av fjärrvärme-

vattnets kvalitet samt kemikalisering.  

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten påvisas genom att examinanden utför de ifrågavarande arbetena på 
arbetsplatsen eller i form av särskilda arbetsprestationer i så genuina arbetsmiljöer och 
arbetsförhållanden som möjligt i sådan omfattning att kunskaperna tillförlitligt kan 
konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet både då det gäller de praktiska färdigheter 
och den teoretiska kunskap som behövs inom branschen. 
 
Utbildningsanordnaren gör tillsammans med representanter för arbetslivet nödvändiga 
arrangemang inför examensprestationen. Under arbetets gång får examinanden eventuellt 
besvara kompletterande frågor för att påvisa den kompetens som kraven på 
yrkesskicklighet förutsätter. 
 
Produktion av mottryck 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga hur driften av ett system som producerar mottryck sköts (fjärrvärme-

ackumulator, ångackumulator, pannor för förbrukningstoppar) 
 kartlägga vilka åtgärder som bör vidtas i störnings- och problemsituationer vid 

mottrycksproduktion 
 bedöma sina färdigheter. 
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Fjärrvärmenät 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga hur driften av ett fjärrvärmenät sköts 
 kartlägga vilka åtgärder som bör vidtas i störnings- och problemsituationer i ett 

fjärrvärmenät 
 kartlägga kvalitetskraven vid kontroll av fjärrvärmevattnets kvalitet (konduktivitet, 

korrosionsskydd och observation av läckage) 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Behärskandet av de centrala färdigheter och standarder som ligger till grund för arbetet 
kan också kontrolleras med separata prov i den mån de inte framgår vid själva arbets-
prestationen. Examinandens kompetensnivå kan också kartläggas med hjälp av intervjuer 
eller andra metoder genom vilka examinandens kunskapsnivå kan preciseras. Före den 
slutliga bedömningen ska examinanden alltid ges tillfälle att motivera sin arbetsprestation. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig bedöm-
ning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med dokument 
som tas fram under examensprestationen. Efter att dokumenten bedömts utgör de en del 
av bedömningsmaterialet.  
 
I denna yrkesexamen bedöms yrkesprovet för en examensdel antingen som godkänt eller 
underkänt. 
 
 

3.9  Pannor i skogsindustrin 
 

Kraven på yrkesskicklighet  
Examinanden behärskar driften av olika pannor i skogsindustrin. Han har de teoretiska 
kunskaper och praktiska färdigheter som arbetet förutsätter. Han arbetar systematiskt, 
konsekvent och samarbetsvilligt. Han kan bedöma sina arbetsprestationer och motivera 
sina beslut. Han iakttar arbetarskyddet i sitt arbete och tar hänsyn till miljöriskerna. 
 
Examinanden  
 har kunskap om bark- och sodapannans processer och korrekta drift   
 har kunskap om hantering och förbränning av förbränningsgaser. 

Föremål för bedömningen Bedömningskriterierna 
Multibränslepannans funktion. Examinanden 

 har kunskap om särdragen hos en multibränsle-
panna som används inom skogsindustrin (till 
exempel en barkpanna) samt dess uppbyggnad 
och korrekta drift  

 känner till faktorer som påverkar pannans 
utsläpp 

 kan åtgärda de vanligaste störnings- och 
problemsituationerna under processen. 
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Hantering av fasta bränslen. Examinanden 
 vet vilka huvudsakliga typer av fasta bränslen 

som används av skogsindustrin  
 har kunskap om funktionen hos den utrustning 

som används vid hantering av fasta bränslen 
 känner till de kvalitativa betydelserna av fasta 

bränslen med hänsyn till pannans funktion och 
utsläpp 

 kan åtgärda de vanligaste störnings- och 
problemsituationerna under processen. 

Sodapannans funktion. Examinanden 
 har kunskap om sodapannans särdrag, uppbygg-

nad och korrekta drift  
 känner till den kemiska uppbyggnaden av svartlut 

med hänsyn till bränslets kvalitet  
 känner till den kemiska bakgrunden till soda-

pannans reaktion på eldstaden 
 känner till de kvalitativa betydelserna av svartlut 

med hänsyn till pannans funktion och utsläpp 
 kan åtgärda de vanligaste störnings- och 

problemsituationerna under processen. 

Hantering och förbränning av 
förbränningsgaser. 

Examinanden 
 känner till de olika gaser som uppstår på fabriks-

området vad beträffar kvalitet, mängd samt plats 
där de förekommer  

 kan hantera förbränningsgaser på rätt sätt och 
förbränna dem med olika metoder 

 känner till risk- och säkerhetsfaktorerna i anslut-
ning till hantering och förbränning av dessa gaser

 kan åtgärda de vanligaste störnings- och 
problemsituationerna under processen. 

Utsläpp från pannor i 
skogsindustrin. 

Examinanden 
 har kunskap om de metoder som används vid 

rengöring av rökgaser 
 har kunskap om uppsamling och slutlig placering 

av fasta partiklar (utsläpp) 
 kan åtgärda de vanligaste störnings- och 

problemsituationerna under processen. 

Sätten att påvisa yrkesskickligheten 
 
Yrkesskickligheten påvisas genom att examinanden utför de ifrågavarande arbetena på 
arbetsplatsen eller i form av särskilda arbetsprestationer i så genuina arbetsmiljöer och 
arbetsförhållanden som möjligt i sådan omfattning att kunskaperna tillförlitligt kan 
konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet både då det gäller de praktiska färdigheter 
och den teoretiska kunskap som behövs inom branschen. 
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Utbildningsanordnaren gör tillsammans med representanter för arbetslivet nödvändiga 
arrangemang inför examensprestationen. Under arbetets gång får examinanden eventuellt 
besvara kompletterande frågor för att påvisa den kompetens som kraven på 
yrkesskicklighet förutsätter. 
 
Multibränslepannans funktion 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga funktionsprinciperna för en barkpanna och dess hjälputrustning 
 bedöma sina färdigheter. 

 
Hantering av fasta bränslen 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga funktionsprinciperna för processen för hantering av fasta bränslen  
 bedöma sina färdigheter. 
 
Sodapannans funktion 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga funktionsprinciperna för sodapannans processer  
 bedöma sina färdigheter. 
 
Hantering och förbränning av förbränningsgaser 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga processerna i anslutning till uppsamling, hantering och förbränning av de 

rökgaskomponenter som förekommer på fabriksområdet 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Utsläpp från pannor i skogsindustrin 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga funktionen i anslutning till hantering av rökgaser på fabriksområdet 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Behärskandet av de centrala färdigheter och standarder som ligger till grund för arbetet 
kan också kontrolleras med separata prov i den mån de inte framgår vid själva arbets-
prestationen. Examinandens kompetensnivå kan också kartläggas med hjälp av intervjuer 
eller andra metoder genom vilka examinandens kunskapsnivå kan preciseras. Före den 
slutliga bedömningen ska examinanden alltid ges tillfälle att motivera sin arbetsprestation. 
 
Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig 
bedömning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med 
dokument som tas fram under examensprestationen. Efter att dokumenten bedömts utgör 
de en del av bedömningsmaterialet.  
 
I denna yrkesexamen bedöms yrkesprovet för en examensdel antingen som godkänt eller 
underkänt. 
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3.10  Tekniker för kvävereduktion och avsvavling 
 

Kraven på yrkesskicklighet  
Examinanden behärskar driften av processerna kring kvävereduktion och avsvavling. Han 
har de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som arbetet förutsätter. Han arbetar 
systematiskt, konsekvent och samarbetsvilligt. Han kan bedöma sina arbetsprestationer 
och motivera sina beslut. Han iakttar arbetarskyddet i sitt arbete och tar hänsyn till 
miljöaspekterna. 
 
Examinanden  
 förstår den kemiska bakgrunden till avsvavling och kvävereduktion 
 kan sköta driften av anläggningar för avsvavling och kvävereduktion och tillämpa olika 

metoder för dessa processer.   

Föremål för bedömningen  Bedömningskriterierna 
Uppbyggnaden av svavel- och 
kväveföreningar. 

Examinanden 
 känner till den kemiska uppbyggnaden av 

svavelföreningar 
 känner till den kemiska uppbyggnaden av 

kväveföreningar (bränsle/förbränningsluft) 
 vet hur olika bränslen påverkar utsläppen. 

Reducering av svavel från rökgaser. Examinanden 
 känner till metoderna för avsvavling (våt, halv-

torr, torr och regenerativ) 
 känner till den utrustning som huvudsakligen 

används vid avsvavling 
 vet hur förbränningstekniken påverkar svavel-

utsläppen 
 kan använda tvättaggregat korrekt. 

Reducering av kväve från rökgaser. Examinanden 
 känner till metoderna för kvävereduktion (med 

eller utan katalysator) 
 känner till den utrustning som huvudsakligen 

används vid kvävereduktion 
 känner till LOW-NOx -tekniken. 

Drift av anläggningar för 
kvävereduktion och avsvavling. 

Examinanden 
 känner till arbetarskyddets och miljösäkerhetens 

särdrag vid drift med hjälp av olika metoder 
 kan använda en anläggning för avsvavling och 

kvävereduktion på rätt sätt 
 kan åtgärda störnings- och problemsituationer i 

en anläggning för avsvavling och kvävereduktion.
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Sätten att påvisa yrkesskickligheten  
 
Yrkesskickligheten påvisas genom att examinanden utför de ifrågavarande arbetena på 
arbetsplatsen eller i form av särskilda arbetsprestationer i så genuina arbetsmiljöer och 
arbetsförhållanden som möjligt i sådan omfattning att kunskaperna tillförlitligt kan 
konstateras motsvara kraven på yrkesskicklighet både då det gäller de praktiska färdigheter 
och den teoretiska kunskap som behövs inom branschen. 
 
Utbildningsanordnaren gör tillsammans med representanter för arbetslivet nödvändiga 
arrangemang inför examensprestationen. Under arbetets gång får examinanden eventuellt 
besvara kompletterande frågor för att påvisa den kompetens som kraven på 
yrkesskicklighet förutsätter. 
 
Uppbyggnaden av svavel- och kväveföreningar 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga uppkomsten av svavel- och kväveutsläpp i kraftverkets förbränningsreaktion 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Reducering av svavel från rökgaser 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga funktionsprinciperna för någon avsvavlingsteknik samt dess 

huvudkomponenter (inmatning av kalk, tvättaggregat) 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Reducering av kväve från rökgaser 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga funktionsprinciperna för någon kvävereduktionsteknik samt dess 

huvudkomponenter 
 kartlägga vilken innebörd infasning av förbränningsluften har  
 kartlägga hur olika typer av pannor (fluidpanna, dammförbränning, rostpanna) och 

förbränningstemperaturerna påverkar uppkomsten av kväveföreningar) 
 bedöma sina färdigheter. 
 
Drift av anläggningar för kvävereduktion och avsvavling 
Examinanden kan påvisa sin yrkesskicklighet genom att till exempel 
 kartlägga driften av de anläggningar som används vid avsvavling och kvävereduktion 
 kartlägga åtgärderna vid störnings- och problemsituationer i en anläggning för 

avsvavling och kvävereduktion  
 bedöma sina färdigheter. 
 
Behärskandet av de centrala färdigheter och standarder som ligger till grund för arbetet 
kan också kontrolleras med separata prov i den mån de inte framgår vid själva arbets-
prestationen. Examinandens kompetensnivå kan också kartläggas med hjälp av intervjuer 
eller andra metoder genom vilka examinandens kunskapsnivå kan preciseras. Före den 
slutliga bedömningen ska examinanden alltid ges tillfälle att motivera sin arbetsprestation. 
 
 



39 

Bedömarna observerar och bedömer examinandens prestation och ger en skriftlig 
bedömning av den. Examinanden kan komplettera sitt påvisande av kunnandet med 
dokument som tas fram under examensprestationen. Efter att dokumenten bedömts utgör 
de en del av bedömningsmaterialet.  
 
I denna yrkesexamen bedöms yrkesprovet för en examensdel antingen som godkänt eller 
underkänt. 
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