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0. Juridisk grunnlag 

Lastsikkerhet er ikke et mål i seg selv, men det er et lovpålagt krav for å hindre skader. Det er 
viktig å bemerke at rettslig ansvar pålegges både ved (uansvarlige eller uforsiktige) handlinger og 
ved unnlatelse (mangel på nødvendig grundighet – uaktsomhet). 
 
Hovedprinsippet er at alle personer, både i sitt daglige arbeid og ved oppfyllelse av 
kontraktsfestede forpliktelser, alltid skal utføre sine plikter i samsvar med det generelle juridiske 
kravet om maksimal flittighet (dette omfatter også at ArcelorMittal sjekker at vår underleverandør 
overholder forskrifter og har iverksatt alle nødvendige tiltak for å hindre ulykker).  
 
Tap av last medfører fare for svært alvorlige personskader, selv dødsfall, og dette vil medføre 
både sivilrettslig ansvar (økonomisk erstatning) og kriminelt straffeansvar (bøter, fengsel osv.). 
Det er heller ikke bare de personene som er direkte ansvarlige for lasteoperasjonene, som kan 
bli holdt kriminelt straffeansvarlige. Slikt kriminelt straffeansvar kan eventuelt også involvere (og 
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dette avhenger i stor grad av straffeloven i de enkelte landene) mellomledere og toppledere i den 
juridiske enheten ArcelorMittal, som spiller en relevant rolle i slike operasjoner og som 
i) må sikre at alle sikkerhetshjelpemidler er tilgjengelige, 
ii) sørge for at de relevante ansatte får opplæring i risiko og god praksis, 
iii) eventuelt er direkte ansvarlige for å overvåke overholdelse av alle sikkerhetsprosesser og at 
ting i bedriften gjøres riktig. 
 
 Nødvendighet av lastsikkerhet 
 
Nødvendigheten av lastsikkerhet er fastsatt med standardene for forhindring av ulykker, de 
ovennevnte generelle prinsippene for rettslig ansvar og i mange juridiske standardregler, som 
spenner fra svært detaljerte lover om spesifikke typer last og lastsikkerhetsprosedyrer i enkelte 
land til generelle prinsipper om "due diligence" (tilbørlig aktsomhet) og til administrative forskrifter 
som er fastsatt i andre land, og som gjelder generelt for slikt arbeid.  
 
Det er etablert regler for lastsikring i mange medlemsland, men de har ofte varierende innhold og 
omfang, noe som gjør det svært vanskelig for internasjonale transportører å vite hva som er 
minstekravene til lastsikring for en gitt grensekryssende transportoperasjon. Det er derfor sikring 
av last på kjøretøy alltid skal utføres i samsvar med relevante standarder, som skal anvendes på 
en ensartet måte over hele Europa. Retningslinjer for beste praksis, som "European 
Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport" og EU-standarden EN 12195-1, 
utgjør viktig bakgrunnsinformasjon om lastsikkerhet, uansett hvilke spesifikke juridiske scenarioer 
som gjelder i de berørte landene.  
 
Slike retningslinjer er en relevant referanse for alle offentlige og private aktører, som befatter seg 
direkte eller indirekte med lastsikring. De representerer den samlede kunnskapen til europeiske 
eksperter på dette feltet, og er utformet for å veilede alle involverte parter i hvilket sikkerhetsnivå 
som er påkrevd for å utføre internasjonale transportoperasjoner. 
 
 
Viktig: 
 
Sett i lys av de generelle prinsippene for rettslig ansvar som er skissert ovenfor, er disse 
standardene å anse som OBLIGATORISKE og ikke VALGFRIE.  
 
Det er ansvaret til oppdragsgivere, ansatte som driver med lasting, og sjåfører å sikre at fare 
unngås. 
 
 Ansvar / forpliktelser for lastsikkerhet: 
 
Kort oversikt: Følgende personer er potensielt ansvarlige og forpliktet for lastsikkerhet: 
1. Lasteren (personen som plasserer lasten på lastebilen) 
2. Hans / hennes formann 
3. Hans / hennes selskap 
4. Sjåføren 
5. Hans / hennes arbeidsleder 
6. Hans / hennes selskap 
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Konklusjon: Den eneste måten å unngå strafferettslig ansvar på, er å:  
1. gjøre alt som er mulig for å unngå risiko 
2. kunne fremlegge bevis på risikoanalyse/tiltak som er utført 
 
Denne standarden er utarbeidet av interne og eksterne eksperter og representerer det 
ArcelorMittal betrakter som den mest egnede metoden for lastsikring. Men dette fritar verken 
sjåføren, hans/hennes arbeidsleder eller hans/hennes selskap ansvaret for å varsle ArcelorMittal, 
hvis man oppdager eventuelle uregelmessigheter i våre anbefalinger.  
Kontrollsted/lasteplass: 
 Hvis ArcelorMittal anser det som nødvendig, skal ansatte 
- inspisere kjøretøyets tilstand, kontrollere at det finnes sikringsutstyr, personlig verneutstyr og 
lisenser, og at lasten er blitt sikret etter at lasten ble hentet. 
- gripe inn hvis transportøren/sjåføren forårsaker en ulykke eller oppfører seg dårlig på stedet  
- nekte personer adgang ved eventuell manglende overholdelse 
 
 

1. Omfang, referansedokumenter og definisjon 

Denne standarden dreier seg om lasting og transport av produkter1 som ArcelorMittal er 
ansvarlig for, eller som er bestilt av ArcelorMittal i Europa. 
Innholdet i denne standarden angår: 
• lastebiltransportfirmaer, 
• interne og eksterne lagre, 
• transportavdelinger innen eller utenfor ArcelorMittal. 
 
Dette dokumentet skal brukes som veiledning i ArcelorMittals anlegg utenfor Europa. 
 
Konsernets selskaper skal som minimum følge gjeldende lokale forskrifter for alt arbeid som 
dreier seg om produkthåndtering. Hvis denne standarden er strengere, skal den gjelde. 
Lokale regler må være utarbeidet i samsvar med risikovurdering og EU-standarden EN12195. 
 
Denne standarden utfylles av separate hefter som er spesifikke for bestemte produkttyper, for 
eksempel HEFTET – minstekrav til sikring av flatstålprodukter før transport på vei ref. ST019  
I denne standarden brukes ordet "mølle" om møllene til ArcelorMittal, men også om andre anlegg 
som tilhører ArcelorMittal og som produktene våre sendes fra. 
 

2. Generelt 

Denne standarden beskriver handlinger som skal utføres av vårt eget personale eller av 
lastebilsjåfører under lasteoperasjonen: 

o Når lastebilen ankommer 
o Når lasten lastes på lastebilen 
o Når lasten sikres 
o Før lastebilen kjører 

 
 

                                                 
1 Skrapmateriale omfattes ikke av denne prosedyren, interntransport inne på AMs anlegg omfattes ikke av 
denne prosedyren. 
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3. Når lastebilen ankommer 

3.1 Lastebilsjåfører 
Lastebilsjåfører skal ha følgende dokumenter og informasjon tilgjengelig for å få tilgang til AMs 
eiendom: 
- Identifikasjon, 
- Selskapets navn, 
- Detaljert liste over godset som skal lastes, 
- Totalvekten til godset som skal lastes, 
- Destinasjon etter lasting, 
- (ADR2-tillatelser, lasting over 25 tonn …) 
En sjåfør vil bli nektet adgang hvis han/hun: 

- er påvirket av alkohol eller narkotika eller har med alkohol eller narkotika inn på området 
- tar med seg passasjerer eller kjæledyr. En annensjåfør er tillatt. 

Lastebilsjåfører skal vise sitt personlige verneutstyr (PPE) hvis de blir bedt om det, når de ber om 
adgang til området. 
Lastebilsjåfører skal som minimum ha og bruke følgende personlige verneutstyr: 
 
  Vernehjelm  

 Vernesko 
 

Hvis dette er påkrevd iht. lokale regler, skal de også ha og bruke: 
 Vernebriller  

 Vernehansker for å beskytte mot 
kutt 
under stue-
/håndteringsoperasjoner 

 Klær som dekker hele kroppen. 

  

Hørselsvern 

og eventuelle annet utstyr som kan være spesifisert i lokale regler (f.eks. utstyr som beskytter 
mot syrer, fluojakker osv.). 
 

                                                 
2 Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods påvei). 

http://www.epi-net.fr/nouveau-epi-net/signaletique-et-signalisation/panneaux-d-obligation/panneaux-rigides�


 

Generelle sikkerhetsregler for lastebilsjåfører 
• Gi forkjørsrett til jernbanetrafikk, gaffeltrucker, lastecontainere 
• Følg og respekter signalreguleringen 
• Hold fartsgrensen 
• Stopp motoren når lastebilen er parkert 
• Hold det ryddig i traileren 
• Respekter miljøet (bruk søppeldunker, rapporter om oljelekkasje ...) 
• Det er forbudt å kjøre forbi kjøretøyer som er i bevegelse. 
• Respekter trafikkreglene (om bruk av mobiltelefoner, sikkerhetsbelter ...) 
• Parker kun på angitte parkeringsplasser 
• Bruk av angitte hvilerom (dusj, toalett, kantine) 
 
Anbefales også (og er obligatorisk i enkelte møller) 
•  Ingen personer tillatt i førerhuset under håndtering 
 
 
3.2 Kjøretøyene 
Kjøretøyene skal vedlikeholdes på en slik måte at de er sikre å arbeide med og på. 
Lasteplattform Lasteplattformen skal være flat, solid, stabil, godt vedlikeholdt (ingen manglende 
eller ødelagte bord), ren, lukket og tørr (unntatt for åpne trailere) 
Med "ren" menes fri for smuss og væske. Hvis ArcelorMittals transportsjef finner at traileren ikke 
er ren, skal den ikke lastes. 
Fig. 1 og 2 Eksempler på en dårlig lasteplattform  

    
 
Skillevegg: Kjøretøyet skal ha en skillevegg mellom førerhuset og lasteplattformen. 
Hvis skilleveggen brukes til å sikre lasten, skal den være lisensiert for en bestemt kraft, og denne 
kraften skal ikke overskrides når lasten sikres. 
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Festepunkter: 
Et tilstrekkelig antall lastsikringspunkter skal være integrert i kjøretøyets konstruksjon. 
Trailerens ramme er ikke et sikringspunkt (med mindre dette er godkjent lokalt). 
Hvert sikringspunkt skal være utstyrt med en krok og skal tåle den foreskrevne strekkfastheten til 
sikringsmaterialet. 
Festepunkter skal være i god stand (ikke svært rustet ...) 
Fig. 3 og 4 

  
 
 
 
3.3 Sikringsutstyr 
Bruk av sikringsutstyr er obligatorisk: Avhengig av møllen kan dette være syntetiske 
fiberstropper, stålkjettinger eller kabler.  
(På enkelte steder er kjettinger forbudt: hold deg informert!). 
Det skal være et tilstrekkelig antall lastestropper til å feste lasten. 
 
Disse lastestroppene skal ikke være slitt eller skadet. Dette sjekkes med en visuell inspeksjon av 
lastebilsjåfør og/eller lastestab. Utstyr som er skadet (kutt, knuter ...) skal ikke brukes. 
Fig. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 Eksempler på stropper i dårlig stand 
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Bindinger (skraller) skal være slik at det er lett å stramme festeremmen, og skal sikres slik at de 
ikke løsner. 

• Hvis det brukes nylonstropper, må de være i samsvar med EN12195-2 
• Hvis det brukes kjettinger, må de være i samsvar med EN12195-3 

Hvorvidt det brukes kabler er opp til hver enkelt mølle (hvis kabler brukes må de være i samsvar 
med EN12195-4) 
 
Stropper / kjettinger / kabler må være merket og i god stand 
Fig. 6 Eksempel på festeutstyr med merking 
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4. Når lasten lastes på lastebilen 

Lasting av lasten utføres av ArcelorMittal-ansatte. Lastebilsjåføren skal gi råd om hvordan lasten 
skal plasseres på lastebilen. 
Ved beregning av lastens maksimalvekt iht. destinasjon, skal det tas hensyn til nasjonale 
forskrifter. 

 
Lastebilsjåførenes opptreden 
Lastebilsjåfører skal arbeide på en sikker måte og oppføre seg i samsvar med standarden på 
laste- og losseområdene. 
Sjåfører skal: 
• Alltid være høflige og samarbeidsvillige 
• Før lastingen begynner skal sjåføren avdekke lastebilen under sikre forhold og sjekke at 

gulvet i traileren er rent og tørt 
• Bruke tilpasset personlig verneutstyr (PPE) 
• Strengt følge sikkerhetsforskriftene på lasteområdene 
• Alltid holde seg i nærheten av kjøretøyet 
• I en eventuell nødsituasjon, følge forskriftene på stedet: Sjåfører skal alltid parkere kjøretøyet 

på en slik måte at det ikke er til hinder for nødhjelpskjøretøyer. 
• Sikre lasten som beskrevet i heftene som leveres av ArcelorMittal, eller, hvis slik informasjon 

mangler, som beskrevet i EU-standarden. 
• Bruke tilgjengelige hjelpemidler (mobile trapper, plattformer osv.) hvis dette leveres av 

ArcelorMittal, for å komme opp på lastebilens plattform. 
 
Sjåfører skal ikke (ikke-komplett liste): 
• Åpne eller lukke taket på en usikker måte 
• Oppholde seg på traileren under lasting  

Unntak: Hvis produktet må løsnes fra kranen, er adgang til traileren kun tillatt i 
samsvar med lokal risikovurdering og lokale sikkerhetstiltak 

• Berøre lasten eller vinsjen/heisen, eller føre disse for hånd 
• Klatre opp på sidekanten på en usikker måte … 
• Hoppe ut eller av traileren 
• Bruke utstyr som tilhører ArcelorMittal (gaffeltrucker, kraner …)3 
• Gå eller oppholde seg under lasten 
• Plassere seg selv mellom lasten og en stasjonær hindring 
• … 
 

  

                                                 
3 De enkelte møllene kan gi lastebilsjåfører tillatelse til å bruke disse, men kun hvis sjåføren har fått 
samme opplæring som ArcelorMittals ansatte. 



 

 Side 9 av 11 

5. Når lasten sikres 
Etter lasting skal lastebilsjåføren sørge for at lasten sikres, i samsvar med EU-standarden og 
andre dokumenter som det henvises til i paragraf 1 i den gjeldende standarden. 
Hver sjåfør: 
• Skal bruke (sikrings)materiale som er i god stand. 
• Skal bruke utstyr som er i god og sikker stand (f.eks. stige osv.), avhengig av lokale forhold 

(Vi forventer at stiger er i god stand, se paragraf 9) 
• Har ansvaret for fordeling av lasten på kjøretøyets plattform. 
Lasten skal alltid sikres og strammes før transporten starter (før lastebilen forlater anlegget), selv 
om det er en kort reise. 
Alt materiale (for eksempel renndeksler, stang, pallet, bindinger osv.) på traileren skal være sikret  

 
 

6. Før lastebilen kjører (i kategorien Lange produkter) 
Før lastebilen kjører skal en AM-ansatt og lastebilsjåføren sammen utføre en kvalitetskontroll for 
å sjekke resultatet av lastingen og lastsikringen. (For eksempel: se vedlegg). 
De skal signere et felles dokument, som minimum skal inneholde følgende informasjon: 
• Dato, 
• Selskapets navn, 
• Lastebilsjåførens navn, 
• Lastebilens registreringsnummer, 
• Bilder av den sikrede lasten (med dato og sjåførens signatur). 
 
7. Detaljert kontroll av enkelte lastebiler (i kategoriene Flate produkter og AMDS) 
Lastebiler skal kontrolleres i samsvar med de fastsatte reglene som er beskrevet nedenfor. 
Kontrollfrekvens: 
Alle møller skal utføre regelmessige punktkontroller med minst 5 %4 (obligatorisk) 10 % 
(anbefalt) på månedlig basis (daglig bases anbefales) før lastebilen forlater mølla. 
Punktkontroller må spesielt være rettet mot nye transportfirmaer, nye lastebilsjåfører eller hvis 
det er tvil (f.eks. hvis transportfirmaet ikke alltid har vært pålitelig tidligere). 
Hver mølle skal regelmessig rapportere eventuell manglende overholdelse (til transportfirmaet) 
Denne rapporteringen inngår i møllens evalueringsprosedyre for evaluering av transportfirmaet. 
Transportfirmaer som ikke følger reglene, skal settes på ArcelorMittals svarteliste  
 
8. Etter at lastebilen har kjørt 
Hver sjåfør: 
• har ansvaret for å stramme til sikringsutstyret under transport  
Håndtering av gods 
• Transportfirmaet/sjåføren har ikke tillatelse til å håndtere godset under eller etter transport 

 
 

                                                 
4 Denne obligatoriske minstegrensen kan være økt i heftene som gjelder for spesifikke produkter, eller etter 
de lokale anleggenes skjønn. 



 

9. Beste praksis 
9.1. Eksempel på tilpassede plattformer for åpning (lukking) av taket på lastebilen (se 

nedenfor), 
Figur 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Enkelte typer faste eller mobile stiger kan brukes for å lette tilgangen til traileren og 
unngå fall, 

Fig. 8-1 og 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Hvis relevant skal en sklisikker matte brukes under godset for å minimere risikoen for 
skliing. 

Bruk av en sklisikker matte er obligatorisk for bestemte produkter (se hefter eller lokale 
forskrifter) 

Figur 9 
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Vedlegg 
 
 

Inspeksjon etter lasting av lastebil 
 
 

Dato: 
 
Transportfirmaets navn: 
Lastebilens registreringsnummer: 
Trailerens registreringsnummer: 
Lastebilsjåførens etternavn: 
 
Type gods: 
Ordrenummer: 
Destinasjon etter lasting (kunde): 
Totalvekt: 
 
Bilder: 

- generell oversikt over lasting 
- generell oversikt over lastsikring 
- detaljert oversikt over lastsikring 

 
 
 
 
Underskrifter:     Lastebilsjåfør   AM-inspektør 
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