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Nynorsk/Bokmål

Nynorsk
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timar.

Hjelpemiddel

ADR-boka og alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og
andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon.

Bruk av kjelder

Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på
ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei.
Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker
og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå
Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og
nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderinga

I denne oppgåva vert det spesielt lagt vekt på at kandidaten
 syner breidde i kunnskapen
 grunngjev svara sine
 får fram viktige rutinar ved varsling av ulukker
 syner kjennskap til korleis ein skal handtere farleg gods
på terminal
 syner kunnskap om vedlikehald av truck
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Innleiing
Bransjeteknikk tek føre seg dei krav som vert stilt til forskriftsmessig bruk og
vedlikehald av utstyr og transportmiddel i transport- og logistikknæringa, der også
tryggleik og kvalitet i arbeidsprosessane vert teke i vare. Stor trafikkauke og
trafikktettleik gjer at risiko for å bli involvert i trafikkuhell/ulukker er aukande.
Livreddande førstehjelp og tiltak på skadestaden er også ein viktig del av
programfaget.
Transport av farleg gods krev at alle som tek del i transporten har kunnskap om
korleis dette godset skal handterast. Dersom det skjer uhell ved ein slik transport er
det viktig at dei som blir involverte veit korleis ein skal opptre.

Situasjonsskildring:
Du er tilsett/utplassert i ei bedrift som du kjenner godt. Bedrifta har mange truckar, og
leiinga i bedrifta ynskjer at ein person skal lage eit opplegg for vedlikehald og HMT i
bedrifta.
Oppgåve :
Korleis vil du løyse eit slikt oppdrag?
Du bør ha med desse elementa i svaret ditt:
 dagleg kontroll / funksjonskontroll
 reinhald/orden på ladeplass
 rutinar for varsling av ulykker ved personskade
 rutinar ved lasting / lossing
 handtering av farleg gods på terminal
Grunngje vala dine.
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Bokmål
Eksamensinformasjon
Eksamenstid

Eksamen varer i 4 timer

Hjelpemidler

ADR -boka og alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og
andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på
en slik måte at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett,
skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.

Vedlegg

Ingen

Informasjon om
vurderingen

I denne oppgaven blir det spesielt lagt vekt på at kandidaten
 viser bredde i kunnskapen
 grunngir svarene sine
 får frem viktige rutiner ved varsling av ulykker
 viser kjennskap til hvordan man skal håndtere farlig gods
på terminal
 viser kunnskap om vedlikehold av truck
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Innledning.
Bransjeteknikk tar for seg de kravene som blir stilt til forskriftsmessig bruk og
vedlikehold av utstyr og transportmiddel i transport- og logistikknæringen, der også
sikkerhet og kvalitet i arbeidsprosessene blir ivaretatt. Stor økning i trafikk og
trafikktetthet gjør at risiko for å bli involvert i trafikkuhell/ulykker øker. Livreddende
førstehjelp og tiltak på skadestedet er også en viktig del av programfaget.
Transport av farlig gods krever at alle som er delaktige i transporten har kunnskap
om hvordan dette godset skal håndteres. Hvis det skjer uhell ved en slik transport er
det viktig at de som blir involverte vet hvordan man skal opptre.

Situasjonsbeskrivelse:
Du er ansatt/utplassert i en bedrift som du kjenner godt. Bedriften har mange trucker,
og ledelsen i bedriften ønsker at en person skal lage et opplegg for vedlikehold og
HMS i bedriften.
Oppgave:
Hvordan vil du løse et slikt oppdrag?
Du bør ha med disse elementene i svaret ditt:
 daglig kontroll/funksjonskontroll
 renhold/orden på ladeplass
 rutiner for varsling av ulykker ved personskade
 rutiner ved lasting/lossing
 håndtering av farlig gods på terminal
Begrunn valgene dine.
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