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Oppgave 1 –

Finn ET riktig svar.

Hva menes med begrepet ”Godstransport” ?
Flytte varer eller gjenstander fra et sted til et annet.
Betyr kun å flytte varer et sted til et annet.
Betyr kun å flytte gjenstander et sted til et annet.
Oppgave 2 -

Finn ET riktig svar.

Godstransportytelsene (godstransportarbeid) angis i "Godskilometer" (tonnkilometer).
Hvilken av definisjonene for GODSTRANSPORTYTELSE er riktig?
Transportmengde for én tur multiplisert antall tonn.
Transportmengde for én tur multiplisert med kjørt distanse.
Transportmengde for én tur multiplisert med antall lastebiler.
Oppgave 3 -

Finn 4 rette svar.

Hva menes med begrepet ”Stykkgodstransport”?
Gjenstander som transport betraktes som stykker uten at det tas hensyn til vekt.
Gjenstander som transport betraktes som stykker uten at det tas hensyn til form eller masse.
Gjenstander som transport betraktes som stykker men her er emballasjemerkingen avgjørende.
Gjenstander som transport betraktes som stykker men her må disse være på en lastepall.
Stykkgods er fellesbetegnelse på alt gods unntatt Partigods.
Oppgave 4 -

Finn 3 rette svar.

Hva er en riktig angående containere i forbindelse med godstransport?
Standard transportemballasje.
Standardiserte lengder på 20, 30 eller 40 fot. (kan ogs fås i andre lengder)
Standardiserte lengder på 24, 35 eller 405fot. (kan ogs fås i andre lengder)
Bredde og høyde er 2,5 m.
Bredde og høyde er 2,6 m.
Oppgave 5 -

Finn 3 rette svar.

Hva betyr benevnelsen "Enhetslast"?
Varer samlet i eller på en standardisert lastbærer (eksempelvis euro palle, flak eller cintainer).
Buntet last. (eksempelvis flere kolli som holdes sammen)
Stroppet last. (eksempelvis flere kolli stroppet sammen på en last pall)
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At lasten transporters fra avsender til mottaker uten omlasting.
At lasten transporters delvis på jernbane.

Oppgave 6 -

Finn 2 rette svar.

Hva menes med Ro/Ro (betyr ”roll on – roll off”) gods?
Lasting/lossing av enhetslaster på chassiser som trekkes av egen trekkvogn.
Lasting/lossing av enhetslaster på chassiser som trekkes av terminaltraktorer.
Gods som er kommet til skade på grunn av utforkjøring.
Blir bare benevnt i forbindelse med lasting og lossing av lastebåter.
Oppgave 7 -

Finn 3 rette svar.

Hva menes med Lo/Lo (betyr ”lift on – lift off”) gods?
Lasting/lossing av containere ved hjelp av containerkran.
Lasting/lossing av containere ved hjelp av sideløftere.
Lasting/lossing av containere ved hjelp av kai eller verftskar.
Blir bare benevnt i forbindelse med lasting og lossing av lastebåter.
Blir bare benevnt i forbindelse med lasting og lossing av godsvogner på jernbanen.
Oppgave 8 -

Finn 2 rette svar.

Hva er "Samlasting"?
Når stykkgods samles fra mange hold for å utnytte en lastbærer. (for eksempel en container)
Ved samlasting blir gjerne flere sendinger fra flere hold samlet og ekspedert med transportmiddelet som
en sending.
Blir vanligvis kun nevnt i forbindelse med transport av farlig gods. (ADR gods)
Samlasting gjelder kun gods som er opplastet på et lastebil plan.
Oppgave 9 -

Finn ET rett svar.

Hva er "Ledetid"?
Et mål for tidsrommet fra en ordre blir registrert i bedriften til varen er fysisk tilgjengelig for kjøper.
Tiden som går fra en transport leder mottar et avvik til avviket er "lukket".
Et mål for tidsrommet fra en ordre blir registrert i bedriften til kjøretøyet er fysisk tilgjengelig for kjøper.
Oppgave 10 -

Finn 2 rette svar.

Hva menes med faguttrykkene "Stripping" og "Stuffing" i forbindelse med godstransport?
Stripping = Lasting av container eller annen lastebærer.
Stripping = Lossing av container eller annen lastebærer..
Stuffing = Lasting av container eller annen lastebærer..
Stuffing = Lossing av container eller annen lastebærer..
Oppgave 11 -

Finn 3 rette svar

Hva menes med EDI - Electronic Data Interchange, Elektronisk Data Informasjon?
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Elektronisk overføring av fraktbrev.
Elektronisk overføring av fakturaer.
Elektronisk overføring betaling
Elektronisk overføring av tollpapirer.
Elektronisk overføring av fergebilletter.
Oppgave 12 -

Finn 4 rette svar.

Hvilken hovedtyper blir godstransportene inndelt i?
Masse transport.
Bulktransport. (våt- eller tørr bulk)
Tanktransport.
Stykkgodstransport.
Partigods.
Samlastgods.
Tømmertransport.
Oppgave 13 -

Finn 3 rette svar.

Hva mener vi med uttrykket "Transportgeografi"?
Utbredelsen og utformingen av transportsystemene våre innen et avgrenset geografisk område.
Avgrensningen kan gjelde nasjonal transport.
Avgrensningen kan gjelde internasjonal transport.
Angir hvor mange lastebiler / vogntog det er i hvert fylke.
Vegnettet som er oppgitt i veglista.
Oppgave 14 -

Finn 2 rette svar.

Godstransport på veg inndeles vanligvis i:

A) Administrative oppgaver.
B) Operative oppgaver (selve transporten)
Hva inngår i de administrative (kontor) oppgavene?
Inngåelse av vegfraktavtale.
Skaffe pålagte handelsdokumenter.
Utfylling av skademeldinger.
Utfylling av manko lapper.
Tollklarering ved eksport.
Tollklarering ved import.
Tegning av transportvareforsikring.
Oppgave 15 -

Finn et rett svar.

Godstransport på veg inndeles vanligvis i:
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A) Administrative oppgaver.
B) Operative oppgaver (selve transporten)
Skriv ned minst 5 operative (sjåfør) oppgaver:
1
2
3
4
5

Oppgave 16 - Finn

2 rette svar.

Hva menes med uttrykket "SAMFERDSEL"?
Samferdsel = Virksomhet som skaper forbindelse mellom mennsesker
Samferdel = Transport
Samferdsel = Virksomhet som skaper forbindelse mellom steder
Oppgave 17 - Finn

4 rette svar.

Hvilke av følgende definisjoner er riktige?
Transport = Fysisk transportarbei som transportmidlene utfører.
Trafikk = Strøm av biler på veg nettet
Transportarbeid (tonnkilometer) - Godstransport = Transportmengden for én tur multiplisert med kjørt
distanse.
Transportarbeid Persotransport (personkilometer) arbeid: Transport PERSONKILOMETER (pkm). 1 pkm = 1
person x 1 km
Transportmidler = Gjelder kun lastebiler og busser som transporterer gods eller personer.
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