
  

 

Finnmarksmesterskap i  

SVEISING 

                                                         

 Årets Finnmarksmesterskap i sveising består av tre oppgaver: 
  

Oppgave 1 
Buttsveis vertikal 

Oppgave 2 
Kilsveis horisontal MAG 

Oppgave 3 
TIG sveis rør 

 

Utstyr, materialer og prosesser: 

 

Personlig verneutstyr medbringes.  

Før konkurransen skal alt nødvendig utstyr og materiell være klargjort.  

Platebiter og festebrikker skal være tildannet ut fra mål i tegninger. 

Fugetildanning på platebiter til oppgave 1 maskineres eller skjæres med 
skjærebrenner og slipes klar på forhånd. 

Øvrige platebiter klippes.  

Sveisemateriell og utstyr, øvrig verktøy og arbeidsplasser skal være klargjort på 
forhånd. 

Kandidatene får mulighet til å gjøre seg kjent med arbeidsplassen og sveiseutstyret 
onsdag før konkurransen starter iht. eget program. 

Sveisemaskinene vil være klargjort på forhånd og er av merket ESAB. Hvis noen har 
et «favorittapparat», 
eks. TIG er det mulig å bringe det med for hver enkelt skole. 

  



  

 

 

 

Tidsplan 

Oppgaver   Tidsplan Maks 
poengsum 

0800 - 0940 
Oppgave 1: 

Rørtråd med  
V-fuge 

Konkurransestart 0800 – 0900  

Ordfører åpner UNS og FM, 
samt presentasjon av 
deltakere FM 

0900 – 0925   

0950 - 1130 
Oppgave 2: 

Kilsveis MAG 
Forts. konkurranse 0925 – 1130  

1200 - 1400 
Oppgave 3:  
TIG sveis rør 

Felles lunsj 1130 – 1200  

Forts. konkurranse 1130 – 1400  

 Konkurranseslutt 1400  
Premieutdeling kantine 1500 - 1530   

   
 

  



  

 

 
 
Arbeidstegningene til oppgavene finnes bak i heftet 
 
Oppgave 1  
Buttsveis vertikal  
Benytt tilgjengelig verktøy og utstyr på verkstedet for oppstilling av platebiter før de 
nestes sammen.  
Still opp sveiseoppgaven i vertikal stilling og gjennomfør oppgaven. 
Det skal slipes ved start/stopp og baksømmen kan slipes opp og sveises fra baksiden. 
Det skal sveises minst 2 strenger på topplaget. 
Sprut fjernes, men ikke på sveis. Ingen sliping eller annen bearbeiding etter sveising. 
 

Bedømmelse: Ikke gå videre før du er bedømt. 

 
Oppgave 2    
Kilsveis horisontal MAG  
Platebitene nestes sammen i vinkelrett posisjon. 
Sveis oppgaven med 1 lag på den ene siden og 2 lag, (3 strenger) på den på den 
andre siden. Oppgitte a-mål på tegningen er veiledende. 
Sprut fjernes, men ikke på sveis. 
Ingen sliping eller annen bearbeiding etter sveising. 
 
Bedømmelse: Ikke gå videre før du er bedømt. 
 

Oppgave 3 
TIG sveis rør 

Sammenstill rørene, her kan vinkeljern benyttes som jig. 
Velg tilsatsmateriale og sveis oppgaven. 
Ingen sliping eller annen bearbeiding etter sveising. 
 
Oppgaven bedømmes. 
  



  

 

 

Dommerskjema  

 

Oppgave 1: Rørtråd V-fuge 
Vurderingen gir fra 0 (dårligst) til 6 (best) på hvert kriterium 

Navn/kandidat: 

 

Kriterier 

   Anmerkninger 

 

 
1 Visuell bedømmelse      
2 Porer     
3 Bindefeil     
4 Kantsår     
5 Jevn sveis     
6 Gjennomsveis      
7 Jevn overgang, start / stopp     
8 Retthet på ferdig sveiste deler     
 SUM     
 Rangering     

 

 

Oppgave 2: Kilsveis MAG 
Vurderingen gir fra 0 (dårligst) til 6 (best) på hvert kriterium 

Navn/kandidat: 

 

Kriterier 

   Anmerkninger 

 

 
1 Visuell bedømmelse      
2 Porer     
3 Bindefeil     
4 Kantsår     
5 Jevn sveis     
6 Gjennomsveis      
7 Jevn overgang, start / stopp     
8 Retthet på ferdig sveiste deler     
 SUM     
 Rangering     



  

 

 

 

Oppgave 3: TIG sveis rør 
Vurderingen gir fra 0 (dårligst) til 6 (best) på hvert kriterium 

Navn/kandidat: 

 

Kriterier 

   Anmerkninger 

 

 
1 Visuell bedømmelse      
2 Porer     
3 Bindefeil     
4 Kantsår     
5 Jevn sveis     
6 Gjennomsveis      
7 Jevn overgang, start / stopp     
8 Retthet på ferdig sveiste deler     
 SUM     
 Rangering     

 

Navn/kandidat: 

 

Kriterier 

   Kommentar 

Oppgave 1 
 

    

Oppgave 2 
 

    

Oppgave 3 
 

    

Sum 
 

    

Rangering 
 
 
 

    

 

Arbeidstegninger følger: 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 


