Examinationsprov Behörig Ingenjör UTM
I samband med examinationen genomför vi legitimationskontroll. Du måste därför ha med
godkänd legitimation.
Omfattning
Examinationen består av ett skriftligt prov med envalsfrågor, och detta består av ett eller flera
delprov.
Kunskaps- och kännedomskrav
I provet är frågorna grupperade till vilket regelverk/norm etc som frågan kommer från.
Kunskapskrav betyder att du utan hjälpmedel ska kunna svara på frågan.
Kännedomskrav betyder att du under provet får ha tillgång till litteraturhjälpmedel (se under
respektive delprov).
Det är av allra största vikt att Du har tillräckligt med kännedom om litteraturlistan för att under
skrivtiden hinna svara på frågorna.

Provet består av 3 delprov enligt följande:

Delprov 1. Regelverk Utrymningslarm med talat meddelande
Delprovet innehåller 100 frågor. För varje rätt svar ges 1 eller ibland flera poäng.
För godkänt resultat på delprovet fordras minst 75% rätt svar. Skrivtid 80 min.
Provet omfattar senaste version och uppdatering:
Kunskap om: SBF 502:1
Kännedom om: BFS 2019:2 BBR 28 (Kapitel 5:1, 5:2, 5:3, 5:8)
Kännedom om: AFS 2009:2
Kännedom om: SBF 1003:4
Kännedom om: SBF 141:3

Litteraturhjälpmedel
AFS 2009:2
BFS 2019:2 BBR 28
SBF 1003:3
SBF 141:3
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Delprov 2. Tillämpning, ljudkunskap
Delprovet innehåller 15 frågor. För varje rätt svar ges 1 eller ibland flera poäng.
För godkänt resultat på delprovet fordras minst 75% rätt svar. Skrivtid 40 min.
Provet omfattar senaste version och uppdatering:
Kunskap om: Allmän ljudkunskap
Kännedom om: SBF 1021:2
Kännedom om: SS-EN 60268-16
Litteraturhjälpmedel
SBF 1021:2
SS-EN 60268-16

Delprov 3. Projektering
Delprovet innehåller 20 frågor. För varje rätt svar ges 1 eller ibland flera poäng.
För godkänt resultat på delprovet fordras minst 75% rätt svar. Skrivtid 120 min.
Provet omfattar senaste version och uppdatering:
Tillämpning om: Allmän ljudkunslap
Tillämpning om: SBF 502:1
Tillämpning om: SS-EN 60268-16
Litteraturhjälpmedel
SBF 502:1
SS-EN 60268-16

Skrivhjälpmedel
Miniräknare, Linjal, Papper och penna
Alla litteraturhjälpmedel håller den skrivande med själv, detta kontrolleras vid
examinationstillfället.
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