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Denne læreboka er tilpasset de fem læreplanmålene i faget «Bransjeteknikk» på programområdet «Transport og logistikk» Vg2 i videregående skole. Dette programområdet tar sikte
på å gi en innføring både i transportfaget og i logistikkfaget.
Når du har gjennomført dette året på Vg2, kan du velge å gå inn i transportfaget, gjerne
som lærling i en transportbedrift, eller du kan gå inn i logistikkfaget, kanskje som lærling
på et lager eller en terminal.
Fagene er i slekt med hverandre slik at sjåføren bør vite en del om hvordan logistikk er bygd
opp, samtidig som logistikkoperatøren bør ha litt greie på hvordan transporten fungerer.
Målet med boka er å formidle faget «Bransjeteknikk» på en måte som er forståelig,
gjenkjennelig og nyttig.
Kandidater som skal opp til fagprøve som privatist i ett av fagene, vil også ha stort utbytte av
innholdet i denne boka.
De fem læreplanmålene sier at du etter endt gjennomgang skal kunne
utføre livreddende førstehjelp, sikre skadestedet ved trafikkulykker og slokke mindre
branntilløp
håndtere og transportere varer med truck i henhold til gjeldende forskrifter
bruke og vedlikeholde vanlige tekniske hjelpemidler ved transport- og logistikkoppdrag
planlegge og utføre håndtering av farlig gods ved transport i henhold til gjeldende
regelverk
dokumentere gjennomført opplæring i obligatorisk sikkerhetskurs på bane og veg,
og obligatoriske veiledningstimer for førerkort klasse B i henhold til gjeldende
bestemmelser

••
••
••
••
••

Boka tar for seg ett og ett læreplanmål, slik at det hele skal bli så oversiktlig som mulig.
Hvert mål utgjør ett kapittel. Etter hvert kapittel følger det oppgaver. Det er meningen at du
skal løse noen oppgaver alene, mens andre oppgaver egner seg best for gruppearbeid.
Bernhard Hauge og Per Haukeberg har bidratt med stoff til flere av læreplanmålene. Jeg vil
takke dem for velvillig deling av kunnskaper. I tillegg vil jeg takke Morten Plassen for verdifulle faglige innspill.
Lykke til!
Bergen, april 2014
Bård Fadnes
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