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0. Juridisk grund 

Lastsäkring är inte ett självändamål, utan har lagstadgats för att förhindra skador. Det är viktigt 
att påpeka att ansvaret i händelse av skador gäller både (obetänksamma eller vårdslösa) 
handlingar och försummelse (avsaknad av erforderlig aktsamhet – vårdslöshet). 
 
Huvudprincipen är att personer i affärsmässig verksamhet, även vid uppfyllande av 
kontraktsenliga åtaganden, alltid ska fullgöra sina förpliktelser enligt den allmänna juridiska 
skyldigheten att vara så noggrann som möjligt (detta innefattar även att kontrollera med 
ArcelorMittal att underleverantören följer bestämmelserna och har vidtagit alla erforderliga 
åtgärder för att förhindra olyckor).  
 
Tappad last kan innebära risk för mycket allvarliga personskador, till och med dödsolyckor, vilka 
omfattas av både civilrättsligt ansvar (ekonomisk ersättning) och straffrättsligt ansvar (böter, 
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fängelse etc.). Dessutom är det inte enbart personen som är direkt ansvarig för lastningen som 
kan anses vara straffrättsligt ansvarig. Sådant straffrättsligt ansvar kan även omfatta (och det här 
beror i hög grad på det specifika nationella straffrättsliga systemet) personer i den mellersta och 
högsta ledningen på ArcelorMittals juridiska enhet vilka har en relevant roll i lastningsverksamhet 
och som 
i) måste se till att alla säkerhetsresurser finns tillgängliga 
ii) utbildar anställda om risker och god praxis 
iii) eventuellt är direkt ansvariga för att kontrollera att säkerhetsrutinerna iakttas och att arbetet 
utförs på rätt sätt. 
 
 Behovet av lastsäkring 
 
Behovet av lastsäkring fastslås i reglerna för förebyggande av olyckor, de ovannämnda allmänna 
ansvarsprinciperna och många juridiska standardbestämmelser om lastningsarbeten i största 
allmänhet – allt från vissa länders mycket detaljerade lagar om specifika procedurer för last och 
lastning till andra länders allmänna principer om tillbörlig aktsamhet och administrativa 
bestämmelser.  
 
Många medlemsländer har regler för lastsäkring, men reglerna skiljer sig ofta åt vad gäller 
innehåll och omfattning. Det gör det mycket svårt för internationella transportörer att veta vilka 
minimikraven för lastsäkring är för en bestämd gränsöverskridande transport. Därför ska säkring 
av last på ett fordon i alla händelser ske enligt gällande regler som tillämpas på ett enhetligt sätt i 
hela Europa. I sista hand utgör riktlinjer för bästa praxis som ”European 
Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport” (Europeiska riktlinjer för bästa 
praxis vid lastsäkring av vägtransporter) och den europeiska standarden SS-EN 12195-1 en 
viktig grund för lastsäkring, oavsett det specifika juridiska scenariot i de inblandade länderna.  
 
Sådana riktlinjer fungerar som relevant referensmaterial för alla offentliga eller privata parter som 
direkt eller indirekt berörs av lastsäkring. Riktlinjerna återger den samlade kunskapen hos 
europeiska experter inom detta område och har utformats för att alla inblandade parter ska 
uppnå den säkerhetsnivå som krävs vid internationella transporter. 
 
 
Viktigt! 
 
Med tanke på de ovannämnda allmänna ansvarsprinciperna bör sådana standarder betraktas 
som OBLIGATORISKA, inte VALFRIA.  
 
Det är upp till de involverade personerna, lastningspersonalen och chaufförerna att avgöra på 
vilket sätt farliga situationer ska undvikas. 
 
 Ansvar/skyldigheter i samband med lastsäkring: 
 
I korthet: Följande personer har potentiellt ansvar och skyldigheter i samband med lastsäkring: 
1. lastaren (personen som placerar lasten i lastbilen) 
2. lastarens arbetsledare 
3. lastarens företag 
4. chauffören 
5. chaufförens arbetsledare 
6. chaufförens företag. 
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Slutsats: det enda sättet att uppfylla det straffrättsliga ansvaret är att  
1. göra allt som är möjligt för att undvika risker 
2. kunna bevisa att en riskanalys har genomförts/riskåtgärder har vidtagits. 
 
Denna standard har utarbetats av interna och externa experter och beskriver den enligt 
ArcelorMittal lämpligaste metoden för lastsäkring. Detta innebär dock inte att chauffören och 
chaufförens arbetsledare eller företag undantas från att underrätta ArcelorMittal om han eller hon 
hittar felaktigheter i våra rekommendationer.  
Övervaknings-/lastningsplats: 
 Om ArcelorMittal anser det nödvändigt ska företagets anställda 
– efter att lasten har hämtats kontrollera fordonets skick, förekomsten av säkerhetsanordningar, 
personlig skyddsutrustning och personliga tillstånd samt säkringen av lasten 
– ingripa mot åkaren/chauffören i händelse av en olycka eller olämpligt uppträdande på plats 
– neka personer tillträde i händelse av avvikelse. 
 
 

1. Omfattning, referensdokument och definition 

Denna standard gäller lastning och transport av produkter1 som ArcelorMittal ansvarar för eller 
som har beställts av ArcelorMittal i Europa. 
Innehållet i den här standarden gäller 
• lastbilsåkerier 
• interna och externa lager 
• transportenheter inom eller utanför ArcelorMittal. 
 
Det här dokumentet ska användas som en riktlinje på ArcelorMittal utanför Europa. 
 
Koncernens företag ska åtminstone följa de gällande lokala bestämmelserna för arbeten som 
innefattar produkthantering. Om kraven i den här standarden är högre ska den tillämpas. 
De lokala bestämmelserna måste vara fastställda enligt en riskanalys och den europeiska 
standarden SS-EN 12195. 
 
Den här standarden kompletteras av separata broschyrer som är speciellt avsedda för vissa 
produkttyper, till exempel BROSCHYREN ”Minimikrav för säkring av platta stålprodukter före 
vägtransport ref. ST019”.  
I den här standarden används ordet ”verk” för ArcelorMittals verk, men även för andra enheter 
som tillhör ArcelorMittal och som våra produkter transporteras från. 
 

2. Allmängiltighet 

Den här standarden beskriver hur vår egen personal eller lastbilschaufförerna ska agera under 
lastningen: 

o när lastbilen anländer 
o när godset lastas i lastbilen 
o när lasten säkras 
o innan lastbilen åker i väg. 

 

                                                 
1 Skrot omfattas inte av denna procedur och det gör inte heller interna transporter inom ArcelorMittals 
enheter. 
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3. När lastbilen anländer 

3.1 Lastbilschaufförerna 
Lastbilschaufförerna måste ha följande dokument och uppgifter till hands för att få tillträde till 
ArcelorMittals lastplats: 
– legitimation 
– företagets namn 
– detaljerad lista över godset som ska lastas 
– totalvikt för lasten som ska lastas 
– destination efter lastningen 
– (ADR2-tillstånd, last över 25 ton). 
Tillträde nekas om chauffören 

– nyttjar alkohol eller droger eller tar med det till platsen 
– har passagerare eller sällskapsdjur med sig. Det är dock tillåtet med ytterligare en 
chaufför. 

Lastbilschaufförer måste på begäran visa sin personliga skyddsutrustning när de ber om tillträde. 
Lastbilschaufförer måste ha och använda åtminstone följande personliga skyddsutrustning: 
 
  hjälm  

 skyddsskor 
 

och om de lokala bestämmelserna kräver det måste de även ha och använda 
 skyddsglasögon  

 handskar som skyddar mot 
skärsår 
under lastning/hantering 

 heltäckande kläder 

  

hörselskydd 

och eventuell annan utrustning som finns specificerad i lokala bestämmelser (t.ex. skydd mot 
syror, reflexjacka etc.). 
 

                                                 
2 Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. 
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Allmänna säkerhetsföreskrifter för lastbilschaufförer 
• Lämna företräde åt järnvägstrafik, gaffeltruckar och lasttransporter. 
• Uppmärksamma och respektera signalsystemet. 
• Hålla hastighetsbegränsningen. 
• Stanna motorn vid parkering. 
• Ställa i ordning alla föremål i släpet. 
• Visa miljöhänsyn (använda soptunnor, rapportera oljeläckage osv.). 
• Köra inte om fordon i rörelse. 
• Följa de allmänna trafikreglerna (om mobiltelefoner, säkerhetsbälte osv.). 
• Parkera endast på anvisade parkeringsplatser. 
• Använda anvisade lokaler (dusch, toalett och lunchrum). 
 
Rekommenderade (och på vissa verk obligatoriska) säkerhetsföreskrifter 
•  Inga personer får vistas i hytten när lasten hanteras. 
 
 
3.2 Fordonen 
Fordonen måste hållas i sådant skick att det är säkert att arbeta med och på dem. 
Lastplattformen: Lastplattformen bör vara plan, massiv, stadig, i gott skick (brädor får inte saknas 
eller vara trasiga), ren, sluten och torr (gäller ej öppna släp). 
Ren innebär fri från smuts och vätskor. Om ArcelorMittals speditör anser att släpet inte är rent 
sker ingen lastning. 
Fig. 1 och 2. Exempel på en lastplattform i dåligt skick.  

    
 
Ändvägg: Fordonet ska vara försett med en ändvägg mellan hytten och lastplattformen. 
Om ändväggen används för säkring av lasten måste väggen vara licenserad för en viss 
belastning vilken inte får överskridas vid säkringen av lasten. 
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Surrningsfästen: 
Det måste finnas tillräckligt många surrningsfästen och dessa ska vara integrerade i 
fordonskonstruktionen. 
Släpets ram är inte ett surrningsfäste (såvida det inte har fastslagits i lokala överenskommelser). 
Alla surrningsfästen bör vara försedda med en krok och ha kapacitet att motstå den fastställda 
draghållfastheten för det säkrade materialet. 
Surrningsfästena måste vara i gott skick (utan omfattande korrosionsskador). 
Fig. 3 och 4. 

  
 
 
 
3.3 Säkringsutrustning 
Det är obligatoriskt att använda säkringsutrustning. Beroende på verket kan den bestå av band i 
syntetisk fiber, stålkättingar eller vajrar.  
(På vissa platser är det förbjudet med kättingar: kontrollera vad som gäller!) 
Antalet spännband måste vara tillräckligt för säkring av lasten. 
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Spännbanden får inte vara slitna eller skadade. Detta kontrolleras genom en okulär besiktning av 
lastbilschauffören och/eller lastningspersonalen. Utrustningen ska inte användas om den är 
skadad (t.ex. har börjat brista eller har knutar). 
Fig. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 och 5-5. Exempel på band i dåligt skick. 

 
 
Lastspännarna (låsspärrarna) ska vara konstruerade så att det är enkelt att dra åt surrningen och 
så att surrningen inte kan lossa oavsiktligt. 

• Nylonband som används måste följa SS-EN 12195-2. 
• Kättingar som används måste följa SS-EN 12195-3. 

Verken avgör om vajrar får användas (vajrar som används måste följa SS-EN 12195-4). 
 
Band/kättingar/vajrar måste vara märkta och i gott skick. 
Fig. 6. Exempel på säkringsutrustning med märkning. 
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4. När godset lastas i lastbilen 

Lastningen utförs av ArcelorMittals personal. Lastbilschauffören har till uppgift att instruera hur 
lasten ska placeras i lastbilen. 
Lastens maximivikt per destination måste följa nationella lagstiftningar. 

 
Lastbilschaufförernas beteende 
Lastbilschaufförerna ska arbeta på ett säkert sätt och agera enligt reglerna i lastnings- och 
lossningszonerna. 
Chaufförerna ska 
• alltid uppträda artigt och samarbeta 
• innan lastningen påbörjas ta bort flakets hölje under säkra förhållanden och kontrollera att 

flakets yta är ren och torr. 
• bära lämplig personlig skyddsutrustning 
• noga följa säkerhetsföreskrifterna i lastzonerna 
• alltid befinna sig i närheten av fordonet 
• vid nödläge följa anvisningarna på platsen; oavsett situation får chauffören inte lämna sitt 

fordon på ett sådant sätt att det hindrar framkomligheten för räddningsfordon 
• säkra lasten på det sätt som beskrivs i ArcelorMittals övriga broschyrer eller, om sådan 

information saknas, som anges i den europeiska standarden 
• använda tillgängliga hjälpmedel (lösa stegar, plattform osv.) om sådana tillhandahålls av 

ArcelorMittal för att komma åt lastbilens flak. 
 
Chaufförer får inte (ofullständig lista) 
• öppna eller stänga taket på ett riskabelt sätt 
• befinna sig på flaket under lastning  

Undantag: det är tillåtet att befinna sig på lastbilens flak för att lossa produkter från 
kranen, men endast om de lokala riskanalyserna och säkerhetsåtgärderna följs. 

• röra lasten eller lyftanordningen eller styra dem för hand 
• kliva upp på sidokanten på ett riskabelt sätt 
• hoppa in i eller ut ur släpet 
• använda anordningar som tillhör ArcelorMittal (gaffeltruckar, kranar osv.)3 
• gå under lasten 
• gå eller stå mellan lasten och ett fast hinder 
• … 
 

 

                                                 
3 Verken kan tillåta att lastbilschaufförer använder dessa anordningar, men först efter att de har genomgått 
en liknande utbildning som ArcelorMittals personal. 
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5. När lasten säkras 
Efter lastningen säkrar lastbilschauffören lasten enligt den europeiska standarden och andra 
dokument som hänvisas till i § 1 av denna standard. 
Alla chaufförer 
• måste använda (säkrings-)utrustning i gott skick 
• måste använda säker utrustning i gott skick (t.ex. stege) beroende på förhållandena på 

platsen (stegar förväntas vara i gott skick, se § 9) 
• ansvarar för fördelningen av lasten som finns på flaket i deras fordon. 
Lasten ska alltid säkras och spännas fast innan transporten påbörjas (innan lastbilen lämnar 
verket), även om det är en kort resa. 
Inget materiel (t.ex. rännluckor, stöttor, pallar, surrningsanordningar osv.) får lämnas osäkrat på 
lastbilen.  

 
 

6. Innan lastbilen åker i väg (inom domänen Långa produkter) 
Innan lastbilen åker i väg ska en av ArcelorMittals anställda och lastbilschauffören tillsammans 
utföra en kvalitetskontroll på lastningen och lastsäkringen. (Exempel: se bilagan). 
De undertecknar ett gemensamt dokument med åtminstone följande uppgifter: 
• datum 
• företagets namn 
• lastbilchaufförens namn 
• lastbilens registreringsnummer 
• bilder på den säkrade lasten (med datum och chaufförens namnteckning). 
 
7. Detaljerad kontroll av vissa lastbilar (inom domänerna Platta produkter och 

ArcelorMittal Distribution Solutions) 
Lastbilarna ska kontrolleras enligt de fastställda reglerna nedan. 
Kontrollfrekvens: 
Alla verk ska varje månad utföra regelbundna stickkontroller på minst 5 %4 (obligatoriskt) till 10 % 
(rekommenderat) av lastbilarna innan de lämnar anläggningen. 
Stickkontroller måste i synnerhet utföras på nya transportföretag och nya lastbilschaufförer eller 
om det förekommer tvivel (t.ex. om åkeriet tidigare inte alltid varit pålitligt). 
Brister ska frekvent rapporteras till åkeriet (av respektive verk). 
Rapporteringen utgör en del av utvärderingen av åkeriet inom verkets utvärderingsprocess. 
Åkerier som systematiskt underlåter att följa reglerna ska registreras på ArcelorMittals svarta 
lista.  
 
8. Efter avresan 
Alla chaufförer: 
• ansvarar för att dra åt säkringsutrustningen på nytt under transport.  
Godshantering: 
• Förbud för åkaren/chauffören att hantera godset under eller efter transporten. 

 
 

                                                 
4 Den här obligatoriska minimibegränsningen kan höjas i bestämmelser avsedda för specifika produkter 
eller efter beslut på vissa verken. 
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9. Bästa praxis 
9.1. Exempel på lämpliga plattformar för att öppna (stänga) lastbilens tak (se nedan). 
Fig. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Använd fasta eller lösa stegar för att enkelt komma åt släpet och undvika fall. 
Fig. 8-1 och 8-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Om tillämpligt, använd friktionsmatta under godset för att minska risken för glidning. 

För vissa produkter (se broschyrer eller lokala bestämmelser) är det obligatoriskt med 
friktionsmatta. 

Fig. 9. 
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Bilaga 
 
 

Kontroll efter lastning 
 
 

Datum: 
 
Transportföretagets namn: 
Lastbilens registreringsnummer: 
Släpets registreringsnummer: 
Lastbilchaufförens efternamn: 
 
Typ av gods: 
Ordernr: 
Destination efter lastningen (kund): 
Totalvikt: 
 
Bilder: 

- Allmän bild på lasten. 
- Allmän bild på säkringen av lasten. 
- Detaljerad bild på säkringen av lasten. 

 
 
 
 
Namnteckningar:  Lastbilschaufför   ArcelorMittals kontrollant 
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