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Denne oppgavesamlingen inneholder 529 oppgaver til ADR Landtransport av farlig gods 2023
Oppgavesamlingen inneholder:en innledende del med spørsmål i forbindelse med forskrift av 1. april 2009
nr. 384 om landtransport av farlig godsoppgaver til hver av de ni hoveddelene i
ADR-bokatilleggs-/spesialiseringsspørsmål om «begrensede mengder», «unntatte mengder», «mengder i
henhold til 1.1.3.6», klasse 1, klasse 7, tank, sikkerhetsrådgiver, avsender og klasse 2 gasserfire
avsluttende ADR-prøver: en grunnprøve på 25 spørsmål, en oppfrisking av grunnprøven på 15 spørsmål,
en førstegangsprøve med 35 spørsmål og en oppfriskingsprøve med 25 spørsmål. De to siste prøvene
inneholder spørsmål til alle klasser: grunnspørsmål, klasse 1, klasse 7, tank og faresedler, merking og
produktmerkingDet er utarbeidet separat fasit til oppgavesamlingen, der det også henvises til ADR-boka.
Fasiten finner du på www.fagbokforlaget.no

2

Bestill vurderingseksemplar: www.fagbokforlaget.no/pensum

Teknologi- og industrifag | Transport og logistikk

Ledelse og økonomisk styring av transportvirksomheter i EU- og EØS-området
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Boka kompletterer læremateriellet til programfagene Bransjeteknikk, Bransjelære og Transport, logistikk og
løfteoperasjoner slik at EU-kravene for å oppnå løyvekompetanse blir dekket.
Kandidater som ønsker å avlegge løyveeksamen hos Statens vegvesen, bør sette seg inn i lærestoffet
fraprogramfaget Bransjelære Vg2 Transport og logistikkprogramfaget Transport, logistikk og
løfteoperasjoner Vg2 Transport og logistikkdenne bokaI tillegg må de kunne dokumentere kunnskaper fra
teoripensumet for førerkompetanse i aktuell tungbilklasse, og ha kunnskaper om transport av farlig gods på
veg om virksomheten driver slik transport.
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Bransjeteknikk er et av tre programfag i utdanningsprogrammet Transport og logistikk vg2. Faget
inneholder teoretisk opplæring i personbil klasse B, ADR- transport av farlig gods, truck og
løfteredskap. Fagbokforlaget utvikler et heldigitalt læremiddel som skal dekke disse fire
temaene. Bransjeteknikk Vg2_truck og løfteredskap dekker to av de fire temaene i faget. De andre to vil bli
lansert høsten 2023.
Bransjeteknikk Vg2_truck og løfteredskap består av:
Del 1: Grunnkunnskap, etter opplæringsplan, modul 1. Grunnkunnskap for førere av kraner, trucker,
masseforflytningsmaskiner og diverse annet arbeidsutstyr.
Del 2: Spesialdel truck, etter opplæringsplan, modul 2.2. Spesialdelen omhandler sikkerhet ved truckbruk
og omtale av aktuelle trucktyper. Læreplan for modul 2.2
Del 3: Løfteredskap – G11 (modul 2.3). Modulen inneholder stropping, anhuking og signalgiving. Offshore
sine retningslinjer for løfteredskap er nå også med.
Ressursen er rikt illustrert med bilder og figurer. Hver leksjon avsluttes med arbeidsoppgaver til slutt for å
sikre at eleven har lært seg det viktigste i hver leksjon.
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Nettressursen til Transport og logistikk VG2 inneholder følgende: For elevene: Gratis løsningsforslag til en
del av oppgavene i begge arbeidsbøkene.For lærerne: Gratis løsningsforslag til alle oppgavene i begge
arbeidsbøkene. Gratis powerpoint til begge grunnbøkeneFor elevene og lærerne: Gratis begrepsdatabase
og fraktbrev til utfylling.
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Denne arbeidsboka er tilpasset læreboka i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for
programområdet Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen.
Arbeidsboka inneholder ulike oppgavetyper fra hvert kapittel i læreboka. Først får du noen enkle oppgaver
der du skal gjenkjenne riktig svaralternativ. Så øker vanskelighetsgraden. Du får ikke lenger forslag til
svaralternativer, men må hente svaret fra læringsprosessen din. Du må vise at du har forstått stoffet, og at
du kan bruke kunnskapene i praksis. Om du ikke klarer å svare på oppgavene bør du repetere.
I arbeidsboka er det satt av plass til å svare. Skriv ned svarene dine etter hvert som du arbeider deg
gjennom læreboka og arbeidsboka. Det er utarbeidet løsningsforslag til en del av oppgavene. Dem finner
du på www.fagbokforlaget.no.
Husk å repetere det du har lært med jevne mellomrom. Da er du bedre rustet til yrket du skal praktisere.
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Denne arbeidsboka er tilpasset læreboka i faget Bransjelære for programområdet Transport og logistikk
Vg2 i den videregående skolen.
Arbeidsboka inneholder ulike oppgavetyper fra hvert kapittel i læreboka. Først får du noen enkle oppgaver
der du skal gjenkjenne riktig svaralternativ. Så øker vanskelighetsgraden. Du får ikke lenger forslag til
svaralternativer, men må hente svaret fra læringsprosessen din. Du må vise at du har forstått stoffet, og at
du kan bruke kunnskapene i praksis. Om du ikke klarer å svare på oppgavene bør du repetere.
I arbeidsboka er det satt av plass til å svare. Skriv ned svarene dine etter hvert som du arbeider deg
gjennom læreboka og arbeidsboka. Det er utarbeidet løsningsforslag til en del av oppgavene. Dem finner
du på www.fagbokforlaget.no.
Husk å repetere det du har lært med jevne mellomrom. Da er du bedre rustet til yrket du skal praktisere.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for programområdet
Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i
teoridelen til fagbrevet som yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg planlegging og gjennomføring av transport- og logistikkoppdrag.
Hovedemnene i boka er:prinsipper for drift av lager og terminalservice og kundebehandling ved ulike typer
oppdragemballering, merking og klargjøring av gods for forsendelsemetoder for sikre laste- og
losseoperasjonersikring av last etter gjeldende forskrifter bruk og vedlikehold av arbeidsutstyrførstehjelp
ved ulykker
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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Denne boka er tilpassa læreplanen i faget Bransjelære for programområdet Transport og logistikk Vg2 i den
vidaregåande skulen.Boka er også aktuell for privatistar, som lærebok i teoridelen til fagbrevet som
yrkessjåfør/logistikkoperatør. Boka tek mellom anna føre seg rammevilkår ved transport- og
logistikkverksemd, og dessutan leiing og økonomisk styring av slike verksemder.
Hovudemna i boka er
berekraftig utvikling i transport- og logistikkbransjenhelse, miljø og sikkerheitkosthald og fysisk aktivitet for
førebygging av livsstilssjukdommarhovudtrekka i norsk samferdselspolitikkprosedyrar ved internasjonale
transportoppdragverdi- og forsyningskjeder frå produksjon til sluttbrukar og attvinningprisrekning for
transportoppdragkrav til eit likeverdig og inkluderande arbeidslivTil boka er det utarbeidd ei arbeidsbok med
eit rikt utval av oppgåver.
Gunnar Ottesen har dei siste åra arbeidd som førstelektor i logistikk- og kvalitetsleiing ved UiT – Noregs
arktiske universitet. Forfattaren har mange års bransjeerfaring frå arbeid med person- og godstransport
både frå offentleg og privat sektor.
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Denne arbeidsboka er tilpasset læreboka i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for
programområdet Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen.
Arbeidsboka inneholder ulike oppgavetyper fra hvert kapittel i læreboka. Først får du noen enkle oppgaver
der du skal gjenkjenne riktig svaralternativ. Så øker vanskelighetsgraden. Du får ikke lenger forslag til
svaralternativer, men må hente svaret fra læringsprosessen din. Du må vise at du har forstått stoffet, og at
du kan bruke kunnskapene i praksis. Om du ikke klarer å svare på oppgavene bør du repetere.
I arbeidsboka er det satt av plass til å svare. Skriv ned svarene dine etter hvert som du arbeider deg
gjennom læreboka og arbeidsboka. Det er utarbeidet løsningsforslag til en del av oppgavene. Dem finner
du på www.fagbokforlaget.no.Husk å repetere det du har lært med jevne mellomrom. Da er du bedre rustet
til yrket du skal praktisere.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for programområdet
Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i
teoridelen til fagbrevet som yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg planlegging og gjennomføring av transport- og logistikkoppdrag.
Hovedemnene i boka er:
prinsipper for drift av lager og terminalservice og kundebehandling ved ulike typer oppdragemballering,
merking og klargjøring av gods for forsendelsemetoder for sikre laste- og losseoperasjonersikring av last
etter gjeldende forskrifter bruk og vedlikehold av arbeidsutstyrførstehjelp ved ulykker
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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Denne arbeidsboka er tilpasset læreboka i faget Bransjelære for programområdet Transport og logistikk
Vg2 i den videregående skolen.
Arbeidsboka inneholder ulike oppgavetyper fra hvert kapittel i læreboka. Først får du noen enkle oppgaver
der du skal gjenkjenne riktig svaralternativ. Så øker vanskelighetsgraden. Du får ikke lenger forslag til
svaralternativer, men må hente svaret fra læringsprosessen din. Du må vise at du har forstått stoffet, og at
du kan bruke kunnskapene i praksis. Om du ikke klarer å svare på oppgavene bør du repetere.
I arbeidsboka er det satt av plass til å svare. Skriv ned svarene dine etter hvert som du arbeider deg
gjennom læreboka og arbeidsboka. Det er utarbeidet løsningsforslag til en del av oppgavene. Dem finner
du på www.fagbokforlaget.no.
Husk å repetere det du har lært med jevne mellomrom. Da er du bedre rustet til yrket du skal praktisere.
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Vg2 transport og logistikk handler om håndtering av gods og personer. Læreverket er nyskrevet til
fagfornyelsen.
I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) med lyd
og omfattende nettressurser for både lærer og elev.
Transport og logistikk digitalt læreverk inneholder:Bransjelære vg2, digital bok (d-bok). Transport, logistikk
og løfteoperasjoner vg2, digital bok (d-bok).Nettressurs for både lærer og elev
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Denne boka er tilpassa læreplanen i faget Bransjelære for programområdet Transport og logistikk Vg2 i den
vidaregåande skulen.Boka er også aktuell for privatistar, som lærebok i teoridelen til fagbrevet som
yrkessjåfør/logistikkoperatør. Boka tek mellom anna føre seg rammevilkår ved transport- og
logistikkverksemd, og dessutan leiing og økonomisk styring av slike verksemder.
Hovudemna i boka er
berekraftig utvikling i transport- og logistikkbransjenhelse, miljø og sikkerheitkosthald og fysisk aktivitet for
førebygging av livsstilssjukdommarhovudtrekka i norsk samferdselspolitikkprosedyrar ved internasjonale
transportoppdragverdi- og forsyningskjeder frå produksjon til sluttbrukar og attvinningprisrekning for
transportoppdragkrav til eit likeverdig og inkluderande arbeidsliv
Til boka er det utarbeidd ei arbeidsbok med eit rikt utval av oppgåver.
Gunnar Ottesen har dei siste åra arbeidd som førstelektor i logistikk- og kvalitetsleiing ved UiT – Noregs
arktiske universitet. Forfattaren har mange års bransjeerfaring frå arbeid med person- og godstransport
både frå offentleg og privat sektor.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Bransjelære for programområdet Transport og logitikk Vg2 i den
videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i teoridelen til fagbrevet som
yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg rammebetingelser ved transport- og logistikkvirksomhet, samt ledelse og
økonomisk styring av slike virksomheter.
Hovedemner i boka er:bærekraftig utvikling i transport- og logistikkbransjenhelse, miljø og
sikkerhetnæringens krav til kvalitetbetydningen av kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge
livsstilssykdommerhovedtrekkene i norsk samferdselspolitikkprosedyrer ved internasjonale
transportoppdragverdi- og forsyningskjeder fra produksjon til sluttbruker og gjenvinningprisberegning av
transportoppdragkrav til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for programområdet
Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i
teoridelen til fagbrevet som yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg planlegging og gjennomføring av transport- og logistikkoppdrag.
Hovedemnene i boka er:prinsipper for drift av lager og terminalservice og kundebehandling ved ulike typer
oppdragemballering, merking og klargjøring av gods for forsendelsemetoder for sikre laste- og
losseoperasjonersikring av last etter gjeldende forskrifter bruk og vedlikehold av arbeidsutstyrførstehjelp
ved ulykkerhåndtering av varer med truck
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for programområdet
Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i
teoridelen til fagbrevet som yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg planlegging og gjennomføring av transport- og logistikkoppdrag.
Hovedemnene i boka er:prinsipper for drift av lager og terminalservice og kundebehandling ved ulike typer
oppdragemballering, merking og klargjøring av gods for forsendelsemetoder for sikre laste- og
losseoperasjonersikring av last etter gjeldende forskrifter bruk og vedlikehold av arbeidsutstyrførstehjelp
ved ulykkerhåndtering av varer med truck
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Bransjelære for programområdet Transport og logitikk Vg2 i den
videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i teoridelen til fagbrevet som
yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg rammebetingelser ved transport- og logistikkvirksomhet, samt ledelse og
økonomisk styring av slike virksomheter.
Hovedemner i boka er:bærekraftig utvikling i transport- og logistikkbransjenhelse, miljø og
sikkerhetnæringens krav til kvalitetbetydningen av kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge
livsstilssykdommerhovedtrekkene i norsk samferdselspolitikkprosedyrer ved internasjonale
transportoppdragverdi- og forsyningskjeder fra produksjon til sluttbruker og gjenvinningprisberegning av
transportoppdragkrav til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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Bransjeteknikk er et av tre programfag i utdanningsprogrammet Transport og logistikk vg2. Faget
inneholder teoretisk opplæring i personbil klasse B, ADR- transport av farlig gods, truck og
løfteredskap. Fagbokforlaget utvikler et heldigitalt læremiddel som skal dekke disse fire
temaene. Bransjeteknikk Vg2_truck og løfteredskap dekker to av de fire temaene i faget. De andre to vil bli
lansert høsten 2023.
Bransjeteknikk Vg2_truck og løfteredskap består av:
Del 1: Grunnkunnskap, etter opplæringsplan, modul 1. Grunnkunnskap for førere av kraner, trucker,
masseforflytningsmaskiner og diverse annet arbeidsutstyr.
Del 2: Spesialdel truck, etter opplæringsplan, modul 2.2. Spesialdelen omhandler sikkerhet ved truckbruk
og omtale av aktuelle trucktyper. Læreplan for modul 2.2
Del 3: Løfteredskap – G11 (modul 2.3). Modulen inneholder stropping, anhuking og signalgiving. Offshore
sine retningslinjer for løfteredskap er nå også med.
Ressursen er rikt illustrert med bilder og figurer. Hver leksjon avsluttes med arbeidsoppgaver til slutt for å
sikre at eleven har lært seg det viktigste i hver leksjon.
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Nettressursen til Transport og logistikk VG2 inneholder følgende: For elevene: Gratis løsningsforslag til en
del av oppgavene i begge arbeidsbøkene.For lærerne: Gratis løsningsforslag til alle oppgavene i begge
arbeidsbøkene. Gratis powerpoint til begge grunnbøkeneFor elevene og lærerne: Gratis begrepsdatabase
og fraktbrev til utfylling.
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Denne arbeidsboka er tilpasset læreboka i faget Bransjelære for programområdet Transport og logistikk
Vg2 i den videregående skolen.
Arbeidsboka inneholder ulike oppgavetyper fra hvert kapittel i læreboka. Først får du noen enkle oppgaver
der du skal gjenkjenne riktig svaralternativ. Så øker vanskelighetsgraden. Du får ikke lenger forslag til
svaralternativer, men må hente svaret fra læringsprosessen din. Du må vise at du har forstått stoffet, og at
du kan bruke kunnskapene i praksis. Om du ikke klarer å svare på oppgavene bør du repetere.
I arbeidsboka er det satt av plass til å svare. Skriv ned svarene dine etter hvert som du arbeider deg
gjennom læreboka og arbeidsboka. Det er utarbeidet løsningsforslag til en del av oppgavene. Dem finner
du på www.fagbokforlaget.no.
Husk å repetere det du har lært med jevne mellomrom. Da er du bedre rustet til yrket du skal praktisere.
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Denne arbeidsboka er tilpasset læreboka i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for
programområdet Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen.
Arbeidsboka inneholder ulike oppgavetyper fra hvert kapittel i læreboka. Først får du noen enkle oppgaver
der du skal gjenkjenne riktig svaralternativ. Så øker vanskelighetsgraden. Du får ikke lenger forslag til
svaralternativer, men må hente svaret fra læringsprosessen din. Du må vise at du har forstått stoffet, og at
du kan bruke kunnskapene i praksis. Om du ikke klarer å svare på oppgavene bør du repetere.
I arbeidsboka er det satt av plass til å svare. Skriv ned svarene dine etter hvert som du arbeider deg
gjennom læreboka og arbeidsboka. Det er utarbeidet løsningsforslag til en del av oppgavene. Dem finner
du på www.fagbokforlaget.no.
Husk å repetere det du har lært med jevne mellomrom. Da er du bedre rustet til yrket du skal praktisere.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for programområdet
Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i
teoridelen til fagbrevet som yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg planlegging og gjennomføring av transport- og logistikkoppdrag.
Hovedemnene i boka er:prinsipper for drift av lager og terminalservice og kundebehandling ved ulike typer
oppdragemballering, merking og klargjøring av gods for forsendelsemetoder for sikre laste- og
losseoperasjonersikring av last etter gjeldende forskrifter bruk og vedlikehold av arbeidsutstyrførstehjelp
ved ulykker
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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Denne boka er tilpassa læreplanen i faget Bransjelære for programområdet Transport og logistikk Vg2 i den
vidaregåande skulen.Boka er også aktuell for privatistar, som lærebok i teoridelen til fagbrevet som
yrkessjåfør/logistikkoperatør. Boka tek mellom anna føre seg rammevilkår ved transport- og
logistikkverksemd, og dessutan leiing og økonomisk styring av slike verksemder.
Hovudemna i boka er
berekraftig utvikling i transport- og logistikkbransjenhelse, miljø og sikkerheitkosthald og fysisk aktivitet for
førebygging av livsstilssjukdommarhovudtrekka i norsk samferdselspolitikkprosedyrar ved internasjonale
transportoppdragverdi- og forsyningskjeder frå produksjon til sluttbrukar og attvinningprisrekning for
transportoppdragkrav til eit likeverdig og inkluderande arbeidslivTil boka er det utarbeidd ei arbeidsbok med
eit rikt utval av oppgåver.
Gunnar Ottesen har dei siste åra arbeidd som førstelektor i logistikk- og kvalitetsleiing ved UiT – Noregs
arktiske universitet. Forfattaren har mange års bransjeerfaring frå arbeid med person- og godstransport
både frå offentleg og privat sektor.
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Denne arbeidsboka er tilpasset læreboka i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for
programområdet Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen.
Arbeidsboka inneholder ulike oppgavetyper fra hvert kapittel i læreboka. Først får du noen enkle oppgaver
der du skal gjenkjenne riktig svaralternativ. Så øker vanskelighetsgraden. Du får ikke lenger forslag til
svaralternativer, men må hente svaret fra læringsprosessen din. Du må vise at du har forstått stoffet, og at
du kan bruke kunnskapene i praksis. Om du ikke klarer å svare på oppgavene bør du repetere.
I arbeidsboka er det satt av plass til å svare. Skriv ned svarene dine etter hvert som du arbeider deg
gjennom læreboka og arbeidsboka. Det er utarbeidet løsningsforslag til en del av oppgavene. Dem finner
du på www.fagbokforlaget.no.Husk å repetere det du har lært med jevne mellomrom. Da er du bedre rustet
til yrket du skal praktisere.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for programområdet
Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i
teoridelen til fagbrevet som yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg planlegging og gjennomføring av transport- og logistikkoppdrag.
Hovedemnene i boka er:
prinsipper for drift av lager og terminalservice og kundebehandling ved ulike typer oppdragemballering,
merking og klargjøring av gods for forsendelsemetoder for sikre laste- og losseoperasjonersikring av last
etter gjeldende forskrifter bruk og vedlikehold av arbeidsutstyrførstehjelp ved ulykker
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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Denne arbeidsboka er tilpasset læreboka i faget Bransjelære for programområdet Transport og logistikk
Vg2 i den videregående skolen.
Arbeidsboka inneholder ulike oppgavetyper fra hvert kapittel i læreboka. Først får du noen enkle oppgaver
der du skal gjenkjenne riktig svaralternativ. Så øker vanskelighetsgraden. Du får ikke lenger forslag til
svaralternativer, men må hente svaret fra læringsprosessen din. Du må vise at du har forstått stoffet, og at
du kan bruke kunnskapene i praksis. Om du ikke klarer å svare på oppgavene bør du repetere.
I arbeidsboka er det satt av plass til å svare. Skriv ned svarene dine etter hvert som du arbeider deg
gjennom læreboka og arbeidsboka. Det er utarbeidet løsningsforslag til en del av oppgavene. Dem finner
du på www.fagbokforlaget.no.
Husk å repetere det du har lært med jevne mellomrom. Da er du bedre rustet til yrket du skal praktisere.
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Vg2 transport og logistikk handler om håndtering av gods og personer. Læreverket er nyskrevet til
fagfornyelsen.
I denne digitale pakken får du alle komponentene i læreverket. Fullverdige, digitale bøker (d-bok) med lyd
og omfattende nettressurser for både lærer og elev.
Transport og logistikk digitalt læreverk inneholder:Bransjelære vg2, digital bok (d-bok). Transport, logistikk
og løfteoperasjoner vg2, digital bok (d-bok).Nettressurs for både lærer og elev
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Denne boka er tilpassa læreplanen i faget Bransjelære for programområdet Transport og logistikk Vg2 i den
vidaregåande skulen.Boka er også aktuell for privatistar, som lærebok i teoridelen til fagbrevet som
yrkessjåfør/logistikkoperatør. Boka tek mellom anna føre seg rammevilkår ved transport- og
logistikkverksemd, og dessutan leiing og økonomisk styring av slike verksemder.
Hovudemna i boka er
berekraftig utvikling i transport- og logistikkbransjenhelse, miljø og sikkerheitkosthald og fysisk aktivitet for
førebygging av livsstilssjukdommarhovudtrekka i norsk samferdselspolitikkprosedyrar ved internasjonale
transportoppdragverdi- og forsyningskjeder frå produksjon til sluttbrukar og attvinningprisrekning for
transportoppdragkrav til eit likeverdig og inkluderande arbeidsliv
Til boka er det utarbeidd ei arbeidsbok med eit rikt utval av oppgåver.
Gunnar Ottesen har dei siste åra arbeidd som førstelektor i logistikk- og kvalitetsleiing ved UiT – Noregs
arktiske universitet. Forfattaren har mange års bransjeerfaring frå arbeid med person- og godstransport
både frå offentleg og privat sektor.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Bransjelære for programområdet Transport og logitikk Vg2 i den
videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i teoridelen til fagbrevet som
yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg rammebetingelser ved transport- og logistikkvirksomhet, samt ledelse og
økonomisk styring av slike virksomheter.
Hovedemner i boka er:bærekraftig utvikling i transport- og logistikkbransjenhelse, miljø og
sikkerhetnæringens krav til kvalitetbetydningen av kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge
livsstilssykdommerhovedtrekkene i norsk samferdselspolitikkprosedyrer ved internasjonale
transportoppdragverdi- og forsyningskjeder fra produksjon til sluttbruker og gjenvinningprisberegning av
transportoppdragkrav til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for programområdet
Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i
teoridelen til fagbrevet som yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg planlegging og gjennomføring av transport- og logistikkoppdrag.
Hovedemnene i boka er:prinsipper for drift av lager og terminalservice og kundebehandling ved ulike typer
oppdragemballering, merking og klargjøring av gods for forsendelsemetoder for sikre laste- og
losseoperasjonersikring av last etter gjeldende forskrifter bruk og vedlikehold av arbeidsutstyrførstehjelp
ved ulykkerhåndtering av varer med truck
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Bransjelære for programområdet Transport og logitikk Vg2 i den
videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i teoridelen til fagbrevet som
yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg rammebetingelser ved transport- og logistikkvirksomhet, samt ledelse og
økonomisk styring av slike virksomheter.
Hovedemner i boka er:bærekraftig utvikling i transport- og logistikkbransjenhelse, miljø og
sikkerhetnæringens krav til kvalitetbetydningen av kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge
livsstilssykdommerhovedtrekkene i norsk samferdselspolitikkprosedyrer ved internasjonale
transportoppdragverdi- og forsyningskjeder fra produksjon til sluttbruker og gjenvinningprisberegning av
transportoppdragkrav til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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Denne boka er tilpasset læreplanen i faget Transport, logistikk og løfteoperasjoner for programområdet
Transport og logistikk Vg2 i den videregående skolen. Boka er også aktuell for privatister, som lærebok i
teoridelen til fagbrevet som yrkessjåfør/logistikkoperatør.
Boka tar blant annet for seg planlegging og gjennomføring av transport- og logistikkoppdrag.
Hovedemnene i boka er:prinsipper for drift av lager og terminalservice og kundebehandling ved ulike typer
oppdragemballering, merking og klargjøring av gods for forsendelsemetoder for sikre laste- og
losseoperasjonersikring av last etter gjeldende forskrifter bruk og vedlikehold av arbeidsutstyrførstehjelp
ved ulykkerhåndtering av varer med truck
Til boka er det utarbeidet en arbeidsbok med et rikt utvalg av oppgaver.
Gunnar Ottesen har i de siste årene arbeidet som førstelektor i logistikk- og kvalitetsledelse ved UiT,
Norges arktiske universitet. Forfatteren har mange års bransjeerfaring fra arbeid med person- og
godstransport både fra offentlig og privat sektor.
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