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Kursplan                                                                 

 
Kurskod 
studiehelheten/kursen: 

 
MAP18BT / MAP18BT02 

 
Kursnamn 
studiehelheten/kursen: 

 
Transportteknik / Landsvägstransporter 

 
Omfattning i sp: 

 
5 sp 

 
Rekommenderad 
studiegång: 

 
Åk 2-3 

  

Förkunskaper: Lastbilstransport  ( Rekommenderad ) 
 
 

Kursspecifika 
kompetenser 
(matrisen): 

Se kompetensmatrisen 
 
 

Undervisningsspråk: Svenska 

Kurser som ingår i 
studiehelheten: 

Landsvägstransporter, Logistik, Produktionsplanering, Verkstadsteknik  

Ansvarig 
utbildning/enhet: 

MP 
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Kursspecifika kompetenser  

Kurskod:       MAP18BT02 
Kursnamn:   Landsvägstransporter 
 

Kompetenser    Bedömningsgrunder 
 

 1 3 5 

Lagstiftning om 
förarkompetens, kör-och 
vilotider 

Kan tillämpa lagstiftningen 
för uppgörande av 
transportplan för inrikestrafik  
och i tillämpliga delar för 
utrikestransporter 

Kan redogöra för hur 
förarkompetensen erhålls 
samt hur kör och 
vilotidsregelverket 
fungerar i teorin 

Kan använda 
sociallagstiftningen för att 
förklara hur arbetstiden bör 
förläggas samt hur 
kompetensen för yrkesförare 
upprätthålls. Kan också 
utvärdera färdskrivardiagram 
och ge råd om hur körtiden 
bör förläggas 
 

Mått, vikter o lastsäkring Känner till vilket regelverk 
som finns kring 
landsvägstransporter i 
huvudsak i Finland 

Kan tillämpa 
lagstiftningen för 
uppgörande av 
transportplan för 
inrikestrafik. 

 

Kan tillämpa lagstiftningen 
för uppgörande av 
transportplan för inrikestrafik  
och i tillämpliga delar för 
utrikestransporter 

Transportföretagande Känner till vilken 
lagstiftning som finns 
kring företagande inom 
transportbranschen 

Kan söka fram 
information om 
transportföretagande i 
Finland 

Kan redogöra för hur man 
går tillväga för att bli 
transportföretagare och i 
tillämpliga delar vilka 
regler som bör beaktas vid 
fortsatt verksamhet 

 Logistik Känner till principerna för 
lastning av olika typer av 
gods olika fordon 

Kan beräkna lastens 
inverkan på 
viktförhållandet på ett 
fordon och tillämpa 
lastsäkringsdirektiven. 
Kan redogöra för 
lagstiftningens inverkan 
på t.ex. 
specialtransporter, ADR 
mm 

Kan mångsidigt bedöma 
placering av last med 
beaktande av säker 
lastsurrning samt 
viktfördelning mellan 
axlarna. Kan planera och 
beräkna ADR-transporter 

samt specialtransporter. 

Transportdokumentation Känner till vilka dokument 
som behöver finnas med 
vid en godstransport  

Kan redogöra för 
transportdokumentation 
vid gränsöverskridande 

transport 

Kan redogöra för 
dokumentation både vid 
inrikes, 
gränsöverskridande 
transporter både inom och 
utanför EU 

 


