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I  Examensdelar och examens uppbyggnad 

 
Yrkesexamen inom gruvbranschen 

 
 

 
Obligatorisk examensdel 

 
1. Att röra sig och arbeta i en gruva 

 
 

 
Kompetensområdet för dagbrytning 

 

 
Kompetensområdet för underjordsbrytning 

Kompetensområdets valbara examensdelar, av 
vilka tre ska avläggas. 

 

Kompetensområdets valbara examensdelar, av 
vilka tre ska avläggas. 

 

 
2. Laddning vid dagbrytning* 
3. Borrning vid dagbrytning* 
4. Geofysikaliska mätningar(*)  
5. Underhåll av utrustning 
6. Transport av sprängsten  
7. Lastning av sprängsten(*)   
8. Utrustningsarbeten på en ovanjordisk 

borrarbetsplats  
9. Mätning* 
10. Skutknackning   
11. Mekaniserad skrotning   
12. Borrning* 
16. Underhåll av fast utrustning* 
17. Underhåll av mobil utrustning* 
18. Krossning 

      19. Slipning av borrar 
26. Säkerhetsarbete* 

 
 

 
 

 
6. Transport av sprängsten  
7. Lastning av sprängsten(*)  
10. Skutknackning  
11. Mekaniserad skrotning  
12. Borrning* 
13. Maskinarbeten i en gruva 
14. Uppfordringsarbeten i en gruva 
15. Gruvmätningar* 
16. Underhåll av fast utrustning* 
17. Underhåll av mobil utrustning* 
18. Krossning 
19. Slipning av borrar 
20. Bultning 
21. Byggnadstekniska arbeten i en gruva 
22. Betongsprutning* 
23. Kaxborrning 
24. Laddning vid produktionsbrytning* 
25. Borrning vid produktionsbrytning* 
26. Säkerhetsarbete* 
27. Fullortsborrning* 
28. Kabelbultning* 
29. Laddning vid tillredning* 
30. Borrning vid tillredning* 

31. Utrustningsarbeten 

32. Nätmontering 
 

Yrkesexamen inom gruvbranschen består av en obligatorisk och tre valbara examensdelar i det valda 
kompetensområdet. Examinanden kan välja endast en examensdel som gäller laddning och endast en 
examensdel som gäller borrning samt antingen underhåll av fast utrustning eller underhåll av mobil 
utrustning. De med tecknet * markerade delarna motsvarar till omfattningen två examensdelar. De ex-
amensdelar som kan utföras så att de motsvarar antingen en eller två examensdelar har markerats med 
tecknet (*). 
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II Krav på yrkesskicklighet och bedömning av kunnande  
 
Kraven på yrkesskicklighet i examensdelen anger vad examinanderna ska kunna vid avläggande av exa-
mensdelen. Under punkten Påvisande av yrkesskicklighet anges hur examinanderna ska påvisa sin yr-
kesskicklighet. Yrkesskickligheten som ska visas vid examenstillfällen bedöms enligt kriterier för god-
känd prestation. Examinandernas yrkesskicklighet bedöms av personer som representerar arbetsgivar-
na, arbetstagarna och undervisningssektorn och som har tillräcklig yrkesskicklighet inom det område 
som examen gäller och är tillräckligt insatta i bedömning och i grunderna för den examen som avläggs.  
 

1. Att röra sig och arbeta i en gruva 

Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden  

 är insatt i arbetslagstiftningen och kollektivavtalet inom branschen 

 behärskar de begrepp som används inom gruvbranschen och grunderna i geologi, mineralogi 

och bergmekanik 

 kan röra sig i en gruva och agera på ett säkert sätt 

 är insatt i kvalitets- och miljöprogrammen på sin arbetsplats och kan följa dem. 

 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att röra sig i en gruva eller ett arbetsobjekt där under-
sökning pågår, antingen med hiss eller fordon. Sina kunskaper i arbetarskydd, kvalitet och miljö visar 
examinanden genom att utföra arbetsuppgifter och vid behov genom att svara på muntliga eller skrift-
liga frågor.  För att få denna del godkänd krävs dessutom att personen har avlagt utbildningen för ar-
betssäkerhetskortet samt har certifikatet för heta arbeten och FHJ1-kortet eller motsvarande kunskaper 
och färdigheter. Annat kunnande som krävs utreds muntligt eller skriftligt. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden är insatt i arbetslagstiftningen och kollektivavtalet inom branschen. 

 
 

Examinanden 

 känner till den viktigaste arbetslagstiftningen som ingår i kunskaperna om 
arbetslivet och det viktigaste innehållet i branschens kollektivavtal 

 känner till representationssystemet på arbetsmarknaden, dess betydelse och 
funktionsprinciper. 
 

 

Examinanden behärskar de begrepp som används inom gruvbranschen och grunderna i geo-

logi, mineralogi och bergmekanik. 

 

 Examinanden 

 kommunicerar med de begrepp som används inom gruvbranschen på ett av 
Finlands officiella språk 

 behärskar grunderna i geologi, mineralogi och bergmekanik 
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 är i fråga om materialkunskap insatt i de mineraler och bergarter som finns 
i den egna gruvan. 

 

 
Examinanden kan röra sig i gruvan och agera på ett säkert sätt. 

 Examinanden 

 kan använda en gruvhiss eller gruvbil och känner till skyddsplatserna eller 
samlingsplatserna i gruvan 

 känner till den allmänna lagstiftningen om arbetarskydd, säkerhetsföreskrif-
terna och de särskilda bestämmelser och författningar som gäller gruvor 
samt följer dem 

 har avlagt arbetssäkerhetskortet och certifikatet för heta arbeten 

 har avlagt FHJ1-kortet eller har motsvarande kunskaper och färdigheter.  
 

 
Examinanden är insatt i kvalitets- och miljöprogrammen på sin arbetsplats och följer dem. 

 Examinanden 

 känner till kvalitets- och miljöprogrammen på sin arbetsplats samt verk-
samhetsprinciperna i dem och kan följa dem 

 känner till kraven på renhet i arbetsmiljön samt miljöpåverkan och hälsoef-
fekterna av de ämnen som används och använts och vet hur man ska han-
tera avfallen. 
 

 
 
2. Laddning vid dagbrytning* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i ett dagbrott 

 utföra laddningsarbeten vid pall- och precisionsbrytning. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i ett dagbrott i verkliga arbetsuppgifter och 
genom att visa upp sitt kompetensbrev för laddare. Examinanden utför i ett dagbrott palladdning och 
laddning för precisionsbrytning utifrån brytningsplanen. Innan arbetet inleds redogör examinanden 
muntligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och hur de kan undvikas 

 sprängningsplanen. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
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Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i ett dagbrott. 

 
Arbete i ett dag-
brott 
 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvill-
kor som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifie-
rar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det 
egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de 
egna arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekono-
miskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 
 

 
Examinanden utför laddningsarbeten vid pall- och precisionsbrytning. 

 
Laddning 
 
 
 
 
 

Examinanden  

 känner till kvalitets- och miljökraven på sin arbetsplats och beaktar dem 

 är insatt i lagen om laddare och statsrådets förordning om säkerheten 

vid sprängnings- och brytningsarbeten och har laddarens eller överlad-

darens kompetensbrev (sprängarens kompetensbrev är inte tillräckligt 

för laddningsarbete i gruvor) 

 är förtrogen med sprängämnena och de explosiva varorna samt anvis-
ningarna och föreskrifterna om respektive sprängmedel 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 kan utföra sprängning i en gruva enligt arbets- och säkerhetsinstruktion-
erna 

 observerar förändringar i förhållandena, bergets struktur eller andra fak-
torer som inverkar på arbetet och kan lösa problem som beror på för-
ändringarna 

 utför självständigt och som medlem i ett arbetslag det laddningsarbete 

som behövs vid pall- och precisionsbrytning enligt en på förhand utar-

betad plan 

 gör aptering 

 laddar borrhålet rätt (kg/t, kg/m3) 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 

skyddsutrustning 

 följer instruktionerna om säkerhet vid sprängning och brytning 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de 
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kontroller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den 

dagliga driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem. 

  

 
 
3. Borrning vid dagbrytning* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i ett dagbrott 

 utföra borrningsarbeten vid pall- och precisionsbrytning. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i ett dagbrott i verkliga arbetsuppgifter. Exa-
minanden utför i ett dagbrott pallborrning och borrning för precisionsbrytning utifrån brytningsplanen. 
Innan arbetet inleds redogör examinanden muntligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och hur de kan undvikas 

 borrningsplanen. 
 

Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i ett dagbrott. 

 
Arbete i ett dag-
brott 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvill-
kor som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifie-
rar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det 
egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de 
egna arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekono-
miskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 
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Examinanden utför borrningsarbeten vid pall- och precisionsbrytning. 

 
Borrning 
 
 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas 

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 gör självständigt pall- och precisionsborrning utifrån en borrningsplan  

 beaktar bergets kvalitet 

 observerar förändringar i förhållandena, bergets struktur eller andra fak-
torer som inverkar på arbetet och kan lösa problem som beror på för-
ändringarna 

 utför arbetena säkert samt tekniskt och ergonomiskt rätt och använder 
personlig skyddsutrustning 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de 
kontroller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den 
dagliga driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 borrar hålen i rätt riktning och till rätt djup 

 följer instruktionerna om säkerhet vid sprängning och brytning 

 behärskar de maskiner som han/hon använder. 
 

 

4. Geofysikaliska mätningar(*)  

Krav på yrkesskicklighet 
 
Examinanden  

 har de kunskaper och färdigheter som behövs oberoende av vilken geofysikalisk mät-
ning det är frågan om 

 kan utföra geofysikaliska mätningar i ett undersökningsobjekt 

 kan utföra kontroller och underhåll av de maskiner och den utrustning som han/hon 
använder 

 kan rapportera undersökningsresultat. 
 
De mätmetoder som använts vid examenstillfället ska nämnas i examensbetyget under punkten Till-
läggsuppgifter.  
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra elektromagnetiska, magnetiska, seismiska eller 
elektriska mätningar eller tyngdkraftsmätningar på markytan eller i ett hål i en sådan omfattning att man 
på ett tillförlitligt sätt kan bedöma om yrkesskickligheten uppfyller kraven på yrkesskicklighet. 
 
Innan arbetet inleds gör examinanden en muntlig eller skriftlig beskrivning av de kommande arbetsfa-
serna. I denna beskrivning finns information om 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd 

 de maskiner och utrustningar som används i arbetet 
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 miljö- och arbetarskyddsriskerna och hur de kan undvikas. 
  

Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
Examensdelen Geofysikaliska mätningar kan avläggas i en omfattning som motsvarar antingen en eller 
två examensdelar. Behärskande av två mätmetoder motsvarar en examensdel och behärskande av tre 
eller flera mätmetoder motsvarar två examensdelar.  
  
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden har de kunskaper och färdigheter som behövs oberoende av vilken geofysika-
lisk mätning det är frågan om. 

 

 
Kunskaper och färdigheter som be-
hövs i alla geofysikaliska mätningar 

Examinanden 

 kommunicerar med de begrepp som används inom geo-
fysik 

 följer i sitt arbete de föreskrifter och författningar som 
gäller arbetet 

 är insatt i företagets instruktioner och bestämmelser och 
följer dem 

 agerar på ett positivt sätt med tanke på företagets fram-
gång och kundernas behov 

 samarbetar med arbetskamraterna, cheferna och kunder-
na 

 tolkar de ritningar och planer som behövs i arbetet i den 
utsträckning som arbetet kräver det  

 är förtrogen med de olika geofysikaliska mätmetoderna 
och mätsätten 

 använder i sitt arbete grundläggande kunskaper i geologi 
och geofysik 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt 
arbetsordning 

 observerar förändringar i förhållandena, marken, materi-
alen eller andra faktorer som inverkar på arbetet och kan 
lösa problem som beror på förändringarna. 

 

 
Examinanden utför geofysikaliska mätningar i ett undersökningsobjekt. 

 
Arbete i ett undersökningsobjekt 

Examinanden 

 utför geofysikaliska mätningar enligt kvalitetssystemet 
och verksamhetshandboken 

 använder maskiner och utrustning på samma sätt som en 
yrkeskunnig anställd  

 använder de rätta arbetsmetoderna i enlighet med kvali-
tetskraven som anknyter till det egna arbetet 

 utför arbetsfaserna i rätt ordningsföljd 
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 använder och hanterar utrustning korrekt och ekono-
miskt 

 sörjer för de arbetsgränser som fältarbetet kräver, bl.a. för 
allemansrätten 

 beaktar arbetsförhållandena, bl.a. inverkan av temperatur 
och regn 

 sörjer för kvalitetssäkringen under mätningen. 
 

 
Behärskande av säkerheten i arbetet 

Examinanden 

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 använder personlig skyddsutrustning 

 förutser faror, undanröjer dem om möjligt eller meddelar 
sin chef om dem 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 
 

 
Examinanden utför kontroller och underhåll av de maskiner och den utrustning som han/hon 
använder. 

 

 
Underhåll av maskiner och utrustning 

Examinanden 

 utför det dagliga underhållet av maskiner och utrustning 
enligt instruktionerna, regelbundet, noggrant och smidigt 

 kontrollerar mätinstrumenten enligt kvalitetskraven 

 väljer de rätta kontroll- och underhållsobjekten 

 gör funktionskontroller av maskiner och utrustning. 
 

 
Examinanden rapporterar undersökningsresultat. 

 

 
Rapportering av undersökningsresultat 

Examinanden 

 kan skicka resultat och rapportera mätningar enligt stan-
darder, metodinstruktioner och/eller bestämmelser 

 kan hantera mätresultat, sköta den kvalitetssäkring och 
säkerhetskopiering som krävs i anknytning till mätresulta-
ten.  

 

 
 
5. Underhåll av utrustning 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i ett dagbrott 

 underhålla utrustning som används i ett dagbrott. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
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Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i ett dagbrott i verkliga arbetsuppgifter. I ar-
betsuppgifterna ingår svetsning och gasskärning, utrustningsarbeten på arbetsplatsen, vattenförsörjning 
under arbetet samt reparation och underhåll av utrustning. Till de delar som yrkesskickligheten inte 
framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra sätt att examinanden har det kunnande 
som krävs, till exempel genom en intervju. 

 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 

 

 
Examinanden arbetar i ett dagbrott. 

 
Arbete i ett dag-
brott 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifie-
rar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det 
egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekono-
miskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 

 
Examinanden underhåller utrustning som används i ett dagbrott. 
 

 
Underhåll, repa-
rationer och ut-
rustningsarbeten 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 kan svetsa med elektrodsvets- och gasmetallbågsvetsutrustning och be-
döma okulärt om fogen kan godkännas 

 kan utföra gassvetsning 

 kan utföra manuell skärbränning 

 är förtrogen med bestämmelserna om elarbeten på en arbetsplats (vad 
man får och inte får göra) 

 kopplar utrustning och belysning till elnätet, sörjer för att de fungerar 
och flyttar dem vid behov (gör inte elanslutningar) 

 sköter vattenförsörjningen och avloppshanteringen på arbetsplatsen samt 
pumpar och annan dräneringsutrustning som behövs under arbetet 

 utför periodiskt underhåll och vanliga reparationer av maskiner och ut-
rustning eller organiserar reparationen av dem 

 observerar förändringar i förhållandena, bergets struktur eller andra fak-



13 

 

torer som inverkar på arbetet och kan lösa problem som beror på för-
ändringarna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 

skyddsutrustning. 

 

 
 
6. Transport av sprängsten  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i ett dagbrott eller en underjordsgruva 

 transportera sprängsten 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i ett dagbrott eller en underjordsgruva i verk-
liga arbetsuppgifter. Examinanden transporterar sprängsten. Innan arbetet inleds redogör examinanden 
muntligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 

Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 

 
 

Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i ett dagbrott eller en underjordsgruva. 

 
Arbete i ett dag-
brott eller en 
underjordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifie-
rar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det 
egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekono-
miskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 
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Examinanden transporterar sprängsten. 

 
Transport  

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas 

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kon-
troller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dag-
liga driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 använder en gruvmaskin som en erfaren förare vid en för maskinen ty-
pisk transport av sprängsten 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 
 

 
 
7. Lastning av sprängsten(*)  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i ett dagbrott eller en underjordsgruva 

 lasta sprängsten. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i ett dagbrott eller en underjordsgruva i verk-
liga arbetsuppgifter. Examinanden lastar sprängsten. Innan arbetet inleds redogör examinanden munt-
ligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 

I en underjordsgruva: 

 Lastning med manuell styrning motsvarar en examensdel. 

 Lastning med fjärrstyrning motsvarar en examensdel. 
 
Om examinanden genomför lastning med både manuell styrning och fjärrstyrning med godkänt resultat 
motsvarar prestationen två examensdelar. 

 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
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Examinanden arbetar i ett dagbrott eller en underjordsgruva. 

 
Arbete i ett dag-
brott eller en 
underjordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifie-
rar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det 
egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekono-
miskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 
 

 
Examinanden lastar sprängsten. 

 
Lastning 
 
 
 
 
 
 
 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kon-
troller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dag-
liga driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 använder en lastmaskin som en erfaren förare vid en för maskinen typisk 
lastning av sprängsten 

 utför i en underjordsgruva lastning med manuell styrning och/eller fjärr-
styrning 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 kan hantera malm och sidosten 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 
 

 
 
8. Utrustningsarbeten på en ovanjordisk borrarbetsplats  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta på en borrarbetsplats 
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 utrusta en borrarbetsplats. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta på en borrarbetsplats i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför utrustningsarbeten på en borrarbetsplats. Innan arbetet inleds redogör exami-
nanden muntligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 

Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar på en borrarbetsplats. 

 
Arbete på en borr-
arbetsplats 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna 
arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 
 

 
Examinanden utrustar en borrarbetsplats. 

 
Utrustningsarbeten 
på en borrarbets-
plats 

Examinanden  

 är insatt i kvalitets- och miljöprogrammen på sin arbetsplats och kan följa 
dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kontrol-
ler, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 
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 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 

 kan utföra utrustningsarbeten som behövs i anknytning till dränering, 
bruksvatten, tryckluft, eldistribution och dataöverföring  

 kan utrusta en ovanjordisk borrarbetsplats   

 kan transportera borraggregat 

 kan installera en vattenpump  

 kan bygga en vattenlinje  

 kan installera en varmvattenberedare (på vintern) 

 kan använda motorsåg 

 kan använda fyrhjuling (på sommaren) eller skoter (på vintern) 

 följer instruktionerna om miljövård   

 håller arbetsplatsen städad och ser till att ordningen är god. 

 

 
 
9. Mätning*  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta på en mätarbetsplats 

 utföra positionerings- och höjdmätningar. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att utföra verkliga mätarbeten. Innan arbetet inleds re-
dogör examinanden muntligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 

Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar på en mätarbetsplats. 

 
Arbete på en 
mätarbetsplats 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
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arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 
 

 
Examinanden utför positionerings- och höjdmätningar. 

 
 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kontrol-
ler, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 kan mäta pallhöjder  

 kan mäta hålens avvikelser 

 kan utföra positionering på fältet genom mätning och bestämma var borr-
hålen ska placeras 

 kan överföra mätdata till kartläggningen 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 
 

 
 
10. Skutknackning  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i ett dagbrott eller en underjordsgruva 
och  

 göra skutknackning med en hydraulisk maskinenhet  
eller 

 göra skutknackning genom sprängning. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i ett dagbrott eller en underjordsgruva i verk-
liga arbetsuppgifter och, beroende på vilket val han/hon gjort, genom att visa upp laddarens kompe-
tensbrev. Examinanden gör skutknackningsarbeten med maskin eller genom sprängning. Innan arbetet 
inleds redogör examinanden muntligt eller skriftligt för 



19 

 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 

 den skriftliga planen för sprängning av skut, när denna metod används 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i ett dagbrott eller en underjordsgruva. 

 
Arbete i ett 
dagbrott eller 
en underjords-
gruva 

Examinanden 

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 
 

 
Examinanden gör skutknackning med en hydraulisk maskinenhet. 

 
Skutknackning 
med hydrauliska 
maskiner 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kontrol-
ler, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 använder en skutknackningsmaskin som en erfaren maskinanvändare  

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 utför vid brytning ett skutknackningsarbete utifrån en skutknackningsplan 

 beaktar bergets kvalitet 

 kan utföra skutknackningsarbetet planmässigt 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 
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 kan arbeta på ett ekonomiskt, tekniskt och kvalitetsmässigt korrekt sätt. 
 

 
Examinanden gör skutknackning genom sprängning. 

 
Skutknackning 
genom spräng-
ning 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 är insatt i lagen om laddare och statsrådets förordning om säkerheten vid 

sprängnings- och brytningsarbeten och har laddarens eller överladdarens 

kompetensbrev (sprängarens kompetensbrev är inte tillräckligt för ladd-

ningsarbete i gruvor) 

 är förtrogen med sprängämnena och de explosiva varorna samt anvisning-
arna och föreskrifterna om respektive sprängämne 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför sprängning i en gruva enligt arbets- och säkerhetsinstruktionerna 

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kontrol-
ler, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 observerar förändringar i förhållandena, bergets struktur eller andra fak-
torer som inverkar på arbetet och kan lösa problem som beror på föränd-
ringarna 

 gör självständigt skutknackning enligt planen 

 gör aptering 

 laddar borrhålet rätt (kg/t, kg/m3) 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 

skyddsutrustning 

 följer instruktionerna om säkerhet vid sprängning och brytning 

 

 
 
11. Mekaniserad skrotning  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i ett dagbrott eller en underjordsgruva 

 utföra mekaniserad skrotning. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i ett dagbrott eller en underjordsgruva i verk-
liga arbetsuppgifter. Examinanden utför mekaniserad skrotning. Innan arbetet inleds redogör exami-
nanden muntligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  
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 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i ett dagbrott eller en underjordsgruva. 

 
Arbete 
i ett dagbrott 
eller en under-
jordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 
 

 
Examinanden utför mekaniserad skrotning. 

Mekaniserad 
skrotning  
 

Examinanden    

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 utför antingen en systematisk och planerad skrotning eller en skrotning 
omedelbart före eller under lastning av sprängsten. 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kontrol-
ler, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 använder en skrotningsmaskin som en erfaren förare   

 använder en hydraulhammare eller en skrotningsbom som kopplats till en 
maskin 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 utför skrotningsarbetet planmässigt  

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 

 kan beakta bergets kvalitet 
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12. Borrning* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta på en borrarbetsplats eller i en underjordsgruva 

 utföra borrning.  
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta på en borrarbetsplats eller i en underjords-
gruva i verkliga arbetsuppgifter. Examinanden utför borrning. Innan arbetet inleds redogör examinan-
den muntligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar på en borrarbetsplats eller i en underjordsgruva. 

 
Arbete på en 
borrarbetsplats 
eller i en under-
jordsgruva 
 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna 
arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 
 

 
Examinanden utför borrning. 
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Borrarbete 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför borrarbete enligt en skriftlig plan 

 kan rapportera ett borrarbete 

 vet hur arbetsmaskinerna ska användas 

 känner till de olika borrningsmetoderna och den utrustning som används i 
dem  

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan observera och rapportera förändringar i förhållandena eller andra fak-
torer som inverkar på arbetet samt avvikelser och betydelsefulla faktorer 
och kan vid behov ge motiverade förslag till ändringar i planen.  

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kontrol-
ler, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 
 

 
 
13. Maskinarbeten i en gruva 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra maskinarbeten i en gruva. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför maskinarbeten i en gruva. Innan arbetet inleds redogör examinanden muntligt 
eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
Till maskinarbetena i en gruva hör att 

 sätta körvägarna i skick 

 utföra de rengöringsarbeten som behövs vid brytning och ortdrivning 

 transportera produktionsmaterial 

 bevattna sprängda objekt med bevattningsbil 
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 arbeta med slänter i samband med fyllning. 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet. 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor 
 

 
Examinanden utför maskinarbeten i en gruva. 

 
Maskinarbeten i 
en gruva 
 
 
 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas 

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kontrol-
ler, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 utför med grävmaskin eller lastmaskin de rengöringsarbeten som behövs 
vid brytning och ortdrivning 

 transporterar produktionsmaterial och distribuerar dem till arbetsplatserna 
eller lagret 

 bevattnar det sprängda objektet med en bevattningsbil 

 utför arbeten med slänterna i samband med fyllning 

 använder en gruvmaskin som en erfaren förare vid en för maskinen typisk 
transport av sprängsten 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 
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14. Uppfordringsarbeten i en gruva 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan  

 arbeta i en underjordsgruva 
och 

 utföra uppfordring med bandtransportör 
eller 

 utföra uppfordring med gruvlave. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför uppfordringsarbeten i en gruva med bandtransportör eller med gruvlave. Innan 
arbetet inleds redogör examinanden muntligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna arbe-
tet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna ar-
betsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor.  
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Examinanden utför uppfordring med bandtransportör. 

 
Uppfordring 
med bandtrans-
portör 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och be-
aktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kontroller, 
inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga driften 
och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 behärskar anläggningens funktion och de åtgärder som behövs när avvikelser 
och störningar uppkommer och de underhållsåtgärder som anläggningen 
kräver 

 känner till den lagstiftning och de instruktioner som gäller uppfordringsan-
ordningar i gruvor  

 känner till de krav som ställs på uppfordringsmetoden i lagstiftning och in-
struktioner 

 kan utföra underhållsåtgärder på rätt sätt 

 arbetar effektivt och ekonomiskt  

 hanterar smörjmedel enligt föreskrifterna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 

 håller arbetsplatsen städad och ser till att ordningen är god 
 

 
Examinanden utför uppfordring med gruvlave. 

 
Uppfordring 
med gruvlave 

Examinanden 

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och be-
aktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kontroller, 
inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga driften 
och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 känner till den allmänna lagstiftningen om arbetarskydd, säkerhetsföreskrif-
terna och de särskilda bestämmelser och författningar som gäller gruvor 

 känner till den lagstiftning och de instruktioner som gäller uppfordringsan-
ordningar i gruvor  

 känner till kraven som ställs på uppfordringsmetoden i lagstiftning och in-
struktioner 

 behärskar anläggningens funktion och de åtgärder som behövs när avvikelser 
och störningar uppkommer och de underhållsåtgärder som anläggningen 
kräver 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 hanterar smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
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skyddsutrustning 
 

 

 
15. Gruvmätningar* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra gruvmätningar. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför mätarbeten i en gruva genom att utföra riktningsmätning och karteringsmät-
ning för ortdrivning och brytning. Innan arbetet inleds redogör examinanden muntligt eller skriftligt 
för: 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 

Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 
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Examinanden utför gruvmätningar. 

 
Gruvmätningar 
 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 använder det nationella koordinatsystemet eller ett separat gruvkoordi-
natsystem eller kombinationer av dessa 

 använder de mätinstrument som behövs vid gruvmätningar 

 utför de riktningsmätningar som krävs för ortdrivning och brytning samt 
de mätningar som behövs vid gruvkartering 

 är tillräckligt noggrann vid mätarbete 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 

 känner till den allmänna lagstiftningen om arbetarskydd, säkerhetsföreskrif-
terna och de särskilda bestämmelser och författningar som gäller gruvor  

 kan beakta trafiken under jord. 
 

 

 
16. Underhåll av fast utrustning* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva eller ett dagbrott 

 underhålla fast utrustning. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva eller ett dagbrott i verk-
liga arbetsuppgifter. Examinanden underhåller fast utrustning. Innan arbetet inleds redogör examinan-
den muntligt eller skriftligt för: 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva eller ett dagbrott. 
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Arbete i en under-
jordsgruva eller ett 
dagbrott 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifie-
rar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det 
egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekono-
miskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 
 

 
Examinanden underhåller fast utrustning. 

 
Underhåll, repa-
rationer och ut-
rustningsarbeten 
 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 använder de rätta arbetsmetoderna i enlighet med kvalitetskraven som 
anknyter till det egna arbetet 

 kan svetsa med elektrodsvets- och gasmetallbågsvetsutrustning och be-
döma okulärt om fogen kan godkännas 

 kan utföra gassvetsning 

 kan utföra manuell skärbränning 

 är förtrogen med bestämmelserna om elarbeten på en arbetsplats (vad 
man får och inte får göra) 

 kopplar utrustning och belysning till elnätet, sörjer för att de fungerar 

och flyttar dem vid behov (gör inte elanslutningar) 

 känner till de metoder som används vid mätande, förebyggande och re-
parerande underhåll av fast utrustning i gruvor och kan tillämpa dem vid 
de dagliga kontrollerna och de kontroller och uppgifter som ingår i det 
veckovisa underhållet 

 utför de arbeten som hänför sig till de periodiska besiktningarna och sä-
kerhetsbesiktningarna samt byter och reparerar komponenter 

 behärskar också de system som finns för mätande underhåll och kan ut-

föra de mätningar och provtagningar som krävs 

 utför på de maskiner och anordningar som han/hon använder de kon-
troller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dag-
liga driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 
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 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 

 håller arbetsplatsen städad och ser till att ordningen är god. 

 

 
 
17. Underhåll av mobil utrustning*  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva eller ett dagbrott 

 underhålla mobil utrustning. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva eller ett dagbrott i verk-
liga arbetsuppgifter. Examinanden underhåller mobil utrustning. Innan arbetet inleds redogör exami-
nanden muntligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
  
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva eller ett dagbrott. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 
eller ett dag-
brott 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 
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Examinanden underhåller mobil utrustning. 

 
Underhåll och 
reparation av 
utrustning 
 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 använder de rätta arbetsmetoderna i enlighet med kvalitetskraven som ank-
nyter till det egna arbetet 

 kan svetsa med elektrodsvets- och gasmetallbågsvetsutrustning och be-
döma okulärt om fogen kan godkännas 

 kan utföra gassvetsning 

 kan utföra manuell skärbränning 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 gör säkerhetskontroller på maskiner och identifierar funktionsstörningar 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 

 känner till metoderna för underhåll, förebyggande underhåll och repare-
rande underhåll av rörlig materiel i gruvor 

 utför de uppgifter som ingår i besiktningar, byte av komponenter och un-
derhåll 

 behärskar också de system som finns för mätande underhåll och kan utföra 
de mätningar och provtagningar som krävs 

 håller arbetsplatsen städad och ser till att ordningen är god. 

 

 

 
18. Krossning  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva eller ett dagbrott 

 utföra krossning. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva eller ett dagbrott i verk-
liga arbetsuppgifter. Examinanden utför krossning. Innan arbetet inleds redogör examinanden muntligt 
eller skriftligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
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Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva eller ett dagbrott. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 
eller ett dag-
brott 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 
 

 
Examinanden utför krossning 

 
Krossning 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de kon-
troller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 använder de rätta arbetsmetoderna i enlighet med kvalitetskraven som ank-
nyter till det egna arbetet 

 vet hur krossverket och anordningarna fungerar  

 utför självständigt och som medlem i ett arbetslag besiktning av anlägg-
ningen, utför de inledande och avslutande åtgärderna vid krossning samt 
förebyggande underhåll och driftunderhåll 

 gör de behövliga processinställningarna 

 behärskar också anläggningens funktion och de åtgärder som behövs när 

avvikelser och störningar uppkommer, de kvalitetssäkringsåtgärder som 

behövs under arbetet och de underhållsåtgärder som anläggningen kräver  

 bedömer krossningsprocessen genom att kontrollera om produkten upp-
fyller kvalitetskraven och om krossningskapaciteten är på rätt nivå 

 kan ställa in anläggningens process så att produkten uppfyller kvalitetskra-
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ven (genom att ställa in börvärdet för krossanläggningen) och så att an-
läggningen fungerar så effektivt som möjligt under beaktande av kraven på 
råmaterial och kvalitet 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 
 

 

 
19. Slipning av borrar  
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva eller ett dagbrott 

 slipa borrar. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva eller ett dagbrott i verk-
liga arbetsuppgifter. Examinanden slipar borrar. Innan arbetet inleds redogör examinanden muntligt 
eller skriftligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 

 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva eller ett dagbrott. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 
eller ett dag-
brott 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 
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dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 
 

 
Examinanden slipar borrar. 

 
Slipning av bor-
rar 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför självständigt en borrslipning som uppfyller kvalitetskraven antingen 
med en borrslipmaskin eller en manuell borrslipmaskin 

 förstår borrslipningens betydelse i gruvdriften som helhet 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de kon-
troller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 

 håller sin arbetsplats städad och ser till att ordningen är god. 
 

 
 
20. Bultning 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra borrning inför bultning och montera bultar. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför borrning inför bultning och monterar bultar. Innan arbetet inleds redogör exa-
minanden muntligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
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Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 
 

 
Examinanden utför borrning inför bultning och monterar bultar. 
 

 
Borrning inför 
bultning och 
montering av 
bultar 
 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför självständigt borrning inför bultning utifrån en stödplan så att borr-

ningen uppfyller kvalitetskraven, och utför bultningen  

 behärskar bultningens funktionsduglighet med avseende på bergets stabili-
tet  

 kontrollerar att arbetets kvalitet uppfyller kvalitetskraven 

 kan använda material ekonomiskt 

 beaktar bergets kvalitet och struktur 

 förstår bultningens betydelse som en del av helheten när det gäller för-

stärkningsarbete 

 utför de olika arbetsfaserna i rätt ordningsföljd 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de kon-

troller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 

driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 arbetar effektivt och ekonomiskt  

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 
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21. Byggnadstekniska arbeten i en gruva 

 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 bygga trä-, stål- och betongkonstruktioner. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden bygger trä-, stål- och betongkonstruktioner. Innan arbetet inleds redogör examinan-
den muntligt eller skriftligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 

 
 

Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en under-
jordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvill-
kor som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifie-
rar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det 
egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de 
egna arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekono-
miskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsord-
ning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 
 

 
Examinanden bygger trä-, stål- och betongkonstruktioner. 
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Byggande av trä-, 
stål- och betongkon-
struktioner 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften 
och beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 använder de rätta arbetsmetoderna i enlighet med kvalitetskraven som 
anknyter till det egna arbetet 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas 

 kan läsa byggnadsritningar 

 kan bygga  

- antingen träkonstruktioner som är vanliga i gruvor 

- eller stålkonstruktioner 

- eller betongkonstruktioner  

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de 
kontroller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den 
dagliga driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 är mån om att arbeta raskt och utföra arbetsmomenten på ett ända-

målsenligt sätt  

 håller arbetsplatsen städad och ordningen god 

 arbetar effektivt och ekonomiskt  

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 

 kan beakta bl.a. luftväxlingen, skrotningen av bergytor och trafiken un-
der jord 
 

 
 
22. Betongsprutning* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra betongsprutning. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför betongsprutning. Innan arbetet inleds redogör examinanden muntligt eller 
skriftligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
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Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en under-
jordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvill-
kor som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifie-
rar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det 
egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de 
egna arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekono-
miskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsord-
ning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 

 

 
Examinanden utför betongsprutning. 

 
Betongsprutning 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften 
och beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 använder de rätta arbetsmetoderna i enlighet med kvalitetskraven som 
anknyter till det egna arbetet 

 rengör (tvättar) den bergsyta som ska täckas med betong 

 kan göra en betongsprutning med våt- eller torrmetoden utifrån en 

stödplan och så att sprutningen uppfyller kvalitetskraven 

 beaktar utrustningslinjerna och kablarna vid sprutningen 

 beaktar betongsprutningens funktionsduglighet med avseende på ber-
gets stabilitet 

 beaktar betonglagrets tjocklek och att arbetets kvalitet uppfyller kraven 

 använder de material som används vid betongsprutning på ett ekono-
miskt sätt 

 förstår betongsprutningens betydelse som en del av helheten när det 
gäller förstärkningsarbete 

 behärskar de metoder och tekniker som används vid hantering av de 
material som används och känner till deras egenskaper och använd-
ningsändamål 
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 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de 
kontroller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den 
dagliga driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 arbetar effektivt och ekonomiskt  

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 
 

 
 
23. Kaxborrning 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra kaxborrning. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför kaxborrningsarbete. Innan arbetet inleds redogör examinanden muntligt eller 
skriftligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 
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dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 

 

 
Examinanden utför kaxborrning. 

 
Kaxborrning 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de kon-
troller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 utför kaxborrning utifrån en skriftlig plan 

 vet hur arbetsmaskinerna ska användas 

 känner till olika borrningsmetoder och den utrustning som används i dem  

 arbetar effektivt och ekonomiskt  

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 

 kan observera och rapportera avvikelser och andra relevanta faktorer och 
ger vid behov motiverade förslag till ändringar i planen 

 genomför omsorgsfullt och noggrant kaxborrningsplanen, behandlingen av 

proven och rapporteringen. 

 

 
 
24. Laddning vid produktionsbrytning* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra långhåls- och stigortsladdning. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför laddningsarbete vid produktionsbrytning. Innan arbetet inleds redogör exami-
nanden muntligt eller skriftligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem 

 sprängningsplanen. 
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Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en under-
jordsgruva  

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvill-
kor som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifi-
erar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det 
egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de 
egna arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbe-
tet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekono-
miskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsord-
ning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller medde-

lar om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 

 

 
Examinanden utför långhåls- och stigortsladdning. 

 
Produktionsladdning 
(långhåls- och 
stigortsladdning) 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften 
och beaktar dem 

 är insatt i lagen om laddare och statsrådets förordning om säkerheten 

vid sprängnings- och brytningsarbeten och har laddarens eller överlad-

darens kompetensbrev (sprängarens kompetensbrev är inte tillräckligt 

för laddningsarbete i gruvor) 

 är förtrogen med sprängämnena och de explosiva varorna samt anvis-
ningarna och föreskrifterna om respektive sprängämne 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför sprängning i en gruva enligt arbets- och säkerhetsinstruktionerna 

 observerar förändringar i förhållandena, bergets struktur eller andra 
faktorer som inverkar på arbetet och kan lösa problem som beror på 
förändringarna 

 utför självständigt och som medlem i ett arbetslag den långhåls- och 

stigortsladdning som behövs vid brytningen enligt planen: 
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 gör aptering 

 laddar borrhålet rätt (kg/t, kg/m3) 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 

skyddsutrustning 

 följer instruktionerna om säkerhet vid sprängning och brytning 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de 

kontroller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den 

dagliga driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem. 

 

 
 
25. Borrning vid produktionsbrytning* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra långhåls- och stigortsborrning. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför borrningsarbete vid produktionsbrytning. Innan arbetet inleds redogör exami-
nanden muntligt eller skriftligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem 

 borrningsplanen. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en under-
jordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbets-
villkor som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt iden-
tifierar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på 
det egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de 
egna arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till ar-
betet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och eko-
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nomiskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbets-
ordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller med-

delar om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 

 

 
Examinanden utför långhåls- och stigortsborrning. 

 
Långhåls- och 
stigortsborrning 
 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften 
och beaktar dem 

 gör självständigt en långhåls- och stigortsborrning utifrån en borr-
ningsplan  

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de 
kontroller, inställningar och underhåll som behövs i samband med 
den dagliga driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas 

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 borrar hålen i rätt riktning och till rätt djup 

 följer instruktionerna om säkerhet vid sprängning och brytning 

 beaktar bergets kvalitet 

 observerar förändringar i förhållandena, bergets struktur eller andra 
faktorer som inverkar på arbetet och kan lösa problem som beror på 
förändringarna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 

 behärskar de maskiner som han/hon använder. 
 

 
 
26. Säkerhetsarbete* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva eller ett dagbrott  

 utföra säkerhetsarbete. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva eller ett dagbrott i verk-
liga arbetsuppgifter. Examinanden utför säkerhetsarbete. Innan arbetet inleds redogör examinanden 
muntligt eller skriftligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  
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 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 

 
 

Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva eller ett dagbrott. 

 
Arbete i en underjords-
gruva eller ett dagbrott 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna ar-
betsvillkor som gäller arbetet  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt 
identifierar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna 
har på det egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som 
de egna arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till 
arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och eko-
nomiskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbets-
ordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller 

meddelar om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 
 

 
Examinanden utför säkerhetsarbete. 

 
Underhåll, besiktningar 
och testningar av säker-
hetssystem, räddnings-
utrustning och personlig 
skyddsutrustning 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgif-
ten och beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas 

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 underhåller, besiktar och testar räddningsutrustning 

 känner till kraven på personlig skyddsutrustning och kan under-
hålla dem samt ge användarutbildning 

 kan introducera nyanställda enligt gruvans säkerhets- och miljö-
krav 

 besiktar och underhåller räddningsutrustning 

 skriver underhållprotokoll och rapporterar sitt arbete 

 utför noggranna besiktningar och testningar. 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder 
de kontroller, inställningar och underhåll som behövs i samband 
med den dagliga driften och byter vanliga förbrukningsdelar på 
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dem 

 observerar förändringar i förhållandena, bergets struktur eller 
andra faktorer som inverkar på arbetet och kan lösa problem som 
beror på förändringarna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder per-
sonlig skyddsutrustning 

 behärskar de maskiner som han/hon använder 

 vet hur säkerhetssystemen fungerar 

 håller arbetsplatsen städad och ser till att ordningen är god.  
 

 

 
27. Fullortsborrning* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra fullortsborrning. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför fullortsborrning. Innan arbetet inleds redogör examinanden muntligt eller 
skriftligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem 

 borrningsplanen. 
 

Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 

 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en under-
jordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvill-
kor som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifie-
rar och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det 
egna arbetet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de 
egna arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekono-
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miskt sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 
 

 
Examinanden utför fullortsborrning. 

 
Fullortsborrning 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 kan utföra fullortsborrning enligt en skriftlig plan 

 arbetar effektivt och ekonomiskt  

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de 
kontroller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den 
dagliga driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 vet hur arbetsmaskinerna ska användas 

 utför underhålls- och kontrollåtgärder enligt anvisningarna 

 kan observera och rapportera förändringar i förhållandena och andra re-
levanta faktorer som inverkar på arbetet och ger vid behov motiverade 
förslag till ändringar i planen 

 kan rapportera fullortsborrningar 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning. 

 

 
 
28. Kabelbultning* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra borrning inför bultning och montera kabelbultar. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför borrning inför bultning och monterar kabelbultar. Innan arbetet inleds redogör 
examinanden muntligt eller skriftligt för 

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem 
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 borrningsplanen. 
 

Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 

 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 
 

 
Examinanden utför borrning inför bultning och monterar kabelbultar. 

 
Borrning inför 
bultning och 
montering av 
kabelbultar 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför självständigt borrning inför bultning utifrån en stödplan så att borr-

ningen uppfyller kvalitetskraven och monterar kabelbultar  

 förstår bultningens betydelse som en del av helheten när det gäller för-

stärkningsarbete 

 behärskar bultningens funktionsduglighet med avseende på bergets stabili-
tet  

 arbetar effektivt och ekonomiskt  

 kan beakta bergets kvalitet och struktur 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de kon-
troller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 
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 behärskar de maskiner som han/hon använder 

 rengör maskinen noggrant efter användning 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning. 
 

 
 
29. Laddning vid tillredning* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra ortdrivnings- och solfjädersladdning. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför det laddningsarbete som behövs vid tillredning. Innan arbetet inleds redogör 
examinanden muntligt eller skriftligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem 

 sprängningsplanen. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 
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 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 

 

 
Examinanden utför ortdrivnings- och solfjädersladdning. 

 
Laddning 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 är insatt i lagen om laddare och statsrådets förordning om säkerheten vid 

sprängnings- och brytningsarbeten och har laddarens eller överladdarens 

kompetensbrev (sprängarens kompetensbrev är inte tillräckligt för ladd-

ningsarbete i gruvor) 

 är förtrogen med sprängämnena och de explosiva varorna samt anvisning-
arna och föreskrifterna om respektive sprängämne 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför sprängning i en gruva enligt arbets- och säkerhetsinstruktionerna 

 observerar förändringar i förhållandena, bergets struktur eller andra fak-
torer som inverkar på arbetet och kan lösa problem som beror på föränd-
ringarna 

 gör självständigt ortdrivnings- och solfjädersladdning enligt planen 

 gör aptering 

 laddar borrhålet rätt (kg/t, kg/m3) 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 

skyddsutrustning 

 följer instruktionerna om säkerhet vid sprängning och brytning 

 kan på de maskiner och anordningar som han/hon använder utföra de 
kontroller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dag-
liga driften och kan också byta vanliga förbrukningsdelar på dem. 
 

 
 
30. Borrning vid tillredning* 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra ortdrivnings- och solfjädersborrning 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför laddningsarbete som behövs vid tillredning. Innan arbetet inleds redogör exa-
minanden muntligt eller skriftligt för 
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 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem 

 borrningsplanen. 
 
Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 

 

 
Examinanden utför ortdrivnings- och solfjädersborrning. 

 
Borrning 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas 

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de kon-
troller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 utföra ett borrningsarbete utifrån en brytningsplan/borrningsplan vid ort-
drivnings- och solfjädersborrning 

 beaktar bergets kvalitet 

 borrar hålen i rätt riktning och till rätt djup 

 arbetar effektivt och ekonomiskt 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 
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 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning 
 

 
 
31. Utrustningsarbeten 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra utrustningsarbeten i en gruva. 
 
Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför utrustningsarbeten. Innan arbetet inleds redogör examinanden muntligt eller 
skriftligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 

Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 
 
 
Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
 

 
Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en under-
jordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar 

om dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 
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Examinanden utför utrustningsarbeten i en gruva. 

 
Utrustningsarbeten 
 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de kon-
troller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 kan utföra de utrustningsarbeten som behövs när det gäller luftväxlingen i 
gruvan 

 kan utföra de arbeten som behövs när det gäller dräneringen och bruks-
vattnet  

 kan utföra de arbeten som behövs vid byggande av tryckluftsnätet 

 kan utföra de utrustningsarbeten som behövs när det gäller eldistribution 
och dataöverföring  

 kontrollerar säkerheten hos de maskiner och den utrustning som han/hon 
använder 

 arbetar effektivt och ekonomiskt  

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning. 
 

 

 
32. Nätmontering 
 
Krav på yrkesskicklighet  
 
Examinanden kan 

 arbeta i en underjordsgruva 

 utföra nätmontering maskinellt eller manuellt. 
 

Påvisande av yrkesskicklighet 
 
Examinanden visar sin yrkesskicklighet genom att arbeta i en underjordsgruva i verkliga arbetsuppgif-
ter. Examinanden utför nätmontering. Innan arbetet inleds redogör examinanden muntligt eller skrift-
ligt för  

 kvalitetskraven på det egna arbetet, arbetsmetoderna och arbetsfasernas ordningsföljd  

 sin kännedom om de material som används i det egna arbetsobjektet  

 riskerna som påverkar säkerheten i arbetet och sätten att undvika dem. 
 

Till de delar som yrkesskickligheten inte framkommer i praktiska arbetsuppgifter säkerställs på andra 
sätt att examinanden har det kunnande som krävs, till exempel genom en intervju. 

 
 

Kriterier för godkänd prestation för varje krav på yrkesskicklighet 
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Examinanden arbetar i en underjordsgruva. 

 
Arbete i en un-
derjordsgruva 

Examinanden  

 följer i sitt arbete de föreskrifter, författningar och allmänna arbetsvillkor 
som gäller inom branschen  

 förstår betydelsen av de företagsinterna kundrelationerna samt identifierar 
och beaktar de förväntningar som de interna kunderna har på det egna ar-
betet 

 tolkar arbetsrelaterade planer och ritningar i den omfattning som de egna 
arbetsuppgifterna förutsätter det 

 utför självständigt de grundläggande mätningar som anknyter till arbetet 

 använder de material som behövs i arbetet på ett korrekt och ekonomiskt 
sätt 

 väljer arbetsmetoder som är lämpliga för objektet och rätt arbetsordning 

 undanröjer säkerhetsbrister som han/hon har observerat eller meddelar om 

dem till sin chef 

 tar hänsyn till miljön och andra aktörer under arbetet 

 kan beakta luftväxlingen och skrotningen av bergytor. 

 

 
Examinanden utför nätmontering maskinellt eller manuellt. 

 
Nätmontering 
manuellt eller 
maskinellt 

Examinanden  

 känner till de kvalitets- och miljökrav som gäller den egna uppgiften och 
beaktar dem 

 kontrollerar säkerheten på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas  

 arbetar på ett säkert sätt och undviker risker 

 utför på de maskiner och den utrustning som han/hon använder de kon-
troller, inställningar och underhåll som behövs i samband med den dagliga 
driften och byter vanliga förbrukningsdelar på dem 

 utför självständigt maskinell nätmontering eller som medlem av ett arbets-
lag nätmontering utifrån en stödplan och så att monteringen uppfyller kva-
litetskraven 

 använder material på ett ekonomiskt sätt 

 förstår nätmonteringens betydelse som en del av helheten när det gäller 

förstärkningsarbete 

 behärskar de metoder och tekniker som används vid hantering av de 

material som används och känner till deras egenskaper och användnings-

ändamål 

 arbetar effektivt och ekonomiskt  

 kontrollerar att arbetets kvalitet uppfyller kvalitetskraven 

 hanterar bränsle och smörjmedel enligt bestämmelserna 

 utför arbetena tekniskt och ergonomiskt rätt och använder personlig 
skyddsutrustning. 
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Bilaga. Beskrivning av examen (ingår inte i föreskriften) 
 
Yrkesexamen inom gruvbranschen 
Examensgrunderna träder i kraft 1.1.2016 
 
Uppbyggnaden av examen 
 
För att få yrkesexamen inom gruvbranschen ska examinanden avlägga den obligatoriska delen, Att 
röra sig och arbeta i en gruva, och tre valbara examensdelar i antingen kompetensområdet för 
dagbrytning eller kompetensområdet för underjordsbrytning.  
 
De valbara examensdelarna i kompetensområdet för dagbrytning är: Laddning vid dagbrytning*, 
Borrning vid dagbrytning*, Geofysikaliska mätningar(*), Underhåll av utrustning, Transport av spräng-
sten, Lastning av sprängsten(*), Utrustningsarbeten på en ovanjordisk borrarbetsplats, Mätning*, Skut-
knackning, Mekaniserad skrotning, Borrning*, Underhåll av fast utrustning*, Underhåll av mobil ut-
rustning*, Krossning, Slipning av borrar och Säkerhetsarbete*. 
 
De valbara examensdelarna i kompetensområdet för underjordsbrytning är: Transport av 
sprängsten, Lastning av sprängsten(*), Skutknackning, Mekaniserad skrotning, Borrning*, Maskinarbe-
ten i en gruva, Uppfordringsarbeten i en gruva, Gruvmätningar*, Underhåll av fast utrustning*, Under-
håll av mobil utrustning*, Krossning, Slipning av borrar, Bultning, Byggnadstekniska arbeten i en gruva, 
Betongsprutning*, Kaxborrning, Laddning vid produktionsbrytning*, Borrning vid produktionsbryt-
ning*, Säkerhetsarbete*, Fullortsborrning*, Kabelbultning*, Laddning vid tillredning*, Borrning vid 
tillredning*, Utrustningsarbeten och Nätmontering. 
 
Examinanden kan som valbar del välja endast en laddningsdel och endast en borrningsdel samt anting-
en underhåll av fast utrustning eller underhåll av mobil utrustning. De med tecknet * markerade delarna 
motsvarar till omfattningen två examensdelar. De examensdelar som kan avläggas så att de motsvarar 
antingen en eller två examensdelar har markerats med tecknet (*). 
 
Kunnande hos personer som avlagt denna examen 
 
De som har avlagt yrkesexamen inom gruvbranschen är insatt i arbetslagstiftningen. De behärskar 
grunderna i geologi, mineralogi och bergmekanik. De är insatta i bestämmelserna om arbetarskydd och 
de särskilda bestämmelser och författningar som gäller gruvor. De kan arbeta självständigt och som 
medlemmar av ett arbetslag enligt en arbetsplan och utföra förberedande arbeten. De är förtrogna med 
den utrustning och de material som används inom det egna arbetsområdet och kan dagligen besikta, 
justera och underhålla de maskiner och utrustningar som de använder. De kan beakta bergets kvalitet 
och struktur i sitt arbete. De kan arbeta i en gruvmiljö och beakta bland annat skrotningen av bergytor 
och trafiken. De sörjer för att luftväxlingen är tillräcklig. De har ett giltigt certifikat för heta arbeten och 
ett giltigt arbetssäkerhetskort.  
  
Arbetsuppgifter som kan utföras av personer som avlagt denna examen 
 
De som har avlagt denna examen kan i gruvor utföra arbeten enligt sin specialkompetens. 
 
Namn och status på den inrättning som utfärdat slutbetyget 
  
Slutbetyget utfärdas av en examenskommission som utsetts av Utbildningsstyrelsen. 
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Namn och status på den nationella/regionala myndighet som godkänt/erkänt slutbetyget 
  
Undervisnings- och kulturministeriet 
Utbildningsstyrelsen, centralt ämbetsverk som är underställt undervisnings- och kulturministeriet 
 
Betygets nivå (nationell eller internationell beteckning) 
  
ISCED 3 
 
Betygsskala/krav för godkännande 
  
Godkänd/underkänd 
 
Tillträde till nästföljande undervisnings-/utbildningsnivå 
  
Denna examen ger tillträde till högskolestudier. 
 
Rättslig grund 
  
Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning 
812/1998 
 
Officiellt erkända sätt för erhållande av slutbetyget 
  
Examen avläggs vid examenstillfällen där examinanden visar sin yrkesskicklighet. De nationella exa-
mensfordringarna har definierats i examensgrunder som fastställts av Utbildningsstyrelsen. Vid behov 
anordnas utbildning som förbereder för examen. Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga till-
lämpningen vid ansökan till fristående examen och till utbildning som förbereder för examen, vid av-
läggande av examen och vid förvärvande av behövlig yrkesskicklighet. 
 
Krav på grundutbildning 
  
Examen kan avläggas oavsett hur den påvisade yrkesskickligheten har förvärvats. På dem som deltar i 
examen ställs inga formella utbildningskrav. 
 


