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0. Juridisk grundlag 

Lastsikkerhed er ikke et mål i sig selv, men er lovpligtigt for at undgå skader. Det er vigtigt at bide 
mærke i, at eventuelt juridisk ansvar er gældende i tilfælde af (uforsigtig eller uforsvarlig) 
handling såvel som i tilfælde af manglende handling (manglende omhu – uagtsomhed). 
 
Hovedreglen er, at alle personer altid, hvad enten det er i forbindelse med det daglige arbejde 
eller ved udførelse af kontraktrelateret arbejde, skal handle/udføre deres forpligtelser i henhold til 
den overordnede retlige forpligtelse til at være så omhyggelige som muligt (dette omfatter også, 
at ArcelorMittal kontrollerer, at vores underleverandør overholder reglerne og har taget alle 
sikkerhedsforanstaltninger for at undgå eventuelle ulykker).  
 
Hvis en lastbil taber lasten, er der risiko for alvorlige personkvæstelser, herunder dødsfald, 
hvilket ikke kun vil medføre civilretligt ansvar (økonomisk erstatning), men også strafansvar 
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(bøder, fængselsstraf osv.). Desuden er det ikke kun de personer, der har direkte ansvar for 
håndtering af lasten, som risikerer at blive straffet. Strafansvaret kan også involvere (og det 
afhænger i høj grad af retssystemet i det pågældende land) mellem- eller topledelsen i 
ArcelorMittals juridiske afdeling, som spiller en relevant rolle i sådanne situationer, og som 
i) skal sikre, at alt sikkerhedsudstyr er tilgængeligt 
ii) uddanner de pågældende medarbejdere i emnerne risici og god praksis 
iii) i sidste ende har direkte ansvar for at overvåge, at alle sikkerhedsprocedurer overholder 
lovgivningen, og at procedurerne fungerer efter hensigten. 
 
 Nødvendigheden af lastsikkerhed 
 
Nødvendigheden af lastsikkerhed er indført af de forskellige standarder inden for 
ulykkesforebyggelse, ovennævnte overordnede principper vedrørende ansvar og en lang række 
juridiske standardregler, som omfatter alt lige fra meget detaljerede love om specifikke 
sikkerhedsprocedurer for last og læsning i nogle lande til mere overordnede principper 
vedrørende tilstrækkelig omhu og administrative regler i andre lande, som gælder generelt for 
den slags arbejde.  
 
Mange af medlemsstaterne har regler om lastsikring, men ofte er indholdet og omfanget 
forskelligt, hvilket gør det meget svært for internationale transportfirmaer at vide, hvilke minimum 
sikkerhedskrav til lastsikring, der er gældende for en given transport på tværs af grænser. Derfor 
bør lasten altid sikres på en sådan måde, at den opfylder tilstrækkeligt dækkende standarder, 
som kan anvendes på en ensartet måde i hele Europa. I sidste ende er retningslinjer for bedste 
praksis såsom "European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport" og 
den europæiske standard EN 12195-1 vigtige baggrundsdokumenter vedrørende lastsikring, 
uanset hvordan retssystemet er i de pågældende lande.  
 
Sådanne retningslinjer fungerer som en relevant reference for alle offentlige og private parter, der 
direkte eller indirekte har med lastsikring at gøre. Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af 
europæiske eksperters samlede viden på området og har til hensigt at sikre, at alle involverede 
parter lever op til det sikkerhedsniveau, som er anset for værende tilstrækkeligt i forbindelse med 
international transport. 
 
 
Vigtigt: 
 
Med de overordnede ansvarsprincipper ovenfor i mente bør sådanne standarder antages som 
standarder, der "SKAL" og ikke blot "KAN" følges.  
 
Det er de udførende personers, dvs. dem, der læsser, og chaufførernes, opgave at garantere, på 
hvilken måde farer kan undgåes. 
 
 Ansvar/erstatningsansvar i forbindelse med lastsikring: 
 
Kort fortalt: De personer, der kan være ansvarlige og erstatningsansvarlige for lastsikkerheden, 
er: 
1. Læsseren (den person, der læsser lastbilen) 
2. Hans/hendes supervisor 
3.         Hans/hendes arbejdsgiver 
4. Chaufføren 
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5. Hans/hendes supervisor 
6.         Hans/hendes arbejdsgiver 
 
 
Konklusion: Den eneste måde at håndtere strafansvar på er:  
1. At gøre alt, hvad der overhovedet kan, for at undgå alle risikosituationer 
2. At kunne bevise, at der er foretaget en risikoanalyse og taget sikkerhedsforanstaltninger på 
baggrund heraf 
 
Denne standard er udarbejdet af interne og eksterne eksperter og repræsenterer det, som 
ArcelorMittal mener, er den bedst egnede metode til lastsikring. Dette betyder dog ikke, at 
chaufføren, hans/hendes supervisor eller hans/hendes arbejdsgiver ikke har pligt til at skulle 
indberette det til ArcelorMittal, hvis han/hun finder eventuelle uregelmæssigheder i vores 
anbefalinger.  
Overvågnings-/pålæsningssted: 
 Hvis ArcelorMittal skønner det nødvendigt, skal deres medarbejdere: 
– inspicere køretøjets tilstand og kontrollere, at der er monteret sikringsudstyr, personligt 
sikkerhedsudstyr og licenser, og at lasten er blevet sikret, efter den er blevet afhentet. 
– gribe ind i tilfælde af, at vognmanden/chaufføren forårsager en ulykke eller bryder 
adfærdsreglerne på stedet. 
– nægte personer, der ikke overholder reglerne, adgang 
 
 

1. Omfang, referencedokumenter og definitioner 

Denne standard vedrører pålæsning og transport af produkter1, som ArcelorMittal har ansvar for, 
eller som ArcelorMittal har bestilt i Europa. 
Indholdet af denne standard vedrører: 
• Vognmænd 
• Interne og eksterne lagre 
• Transportafdelinger i eller uden for ArcelorMittal. 
 
Dette dokument skal bruges som retningslinje på ArcelorMittal afdelinger uden for Europa. 
 
Virksomheder i koncernen skal som minimum følge de gældende lokale regler for alt arbejde, der 
involverer produkthåndtering. Hvis foreliggende standard stiller højere krav, er den gældende. 
De lokale regler skal fastlægges i overensstemmelse med risikovurderingen og den europæiske 
standard EN 12195. 
 
Denne standard suppleres af særskilte pjecer, der specifikt beskriver bestemte produkttyper. 
Som eksempel kan nævnes PJECEN – minimumskrav til sikring af fladstålsprodukter inden 
forsendelse pr lastbil, ref. ST019"  
I denne standard henviser ordet "fabrik" til ArcelorMittal-fabrikker, men også til andre afdelinger, 
der tilhører ArcelorMittal, og hvorfra vores produkter afsendes. 
 

2. Anvendelighed 

Denne standard beskriver den aktivitet, som skal udføres af vores eget personale eller af 
lastbilchaufførerne under pålæsningen: 

o Lastbilens ankomst 

                                                 
1 Skrot samt intern transport på ArcelorMittals anlæg er ikke omfattet af denne procedure. 
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o Pålæsning af last på lastbilen 
o Sikring af lasten 
o Inden lastbilen kører 

 
 

3. Lastbilens ankomst 

3.1 Lastbilchaufførerne 
Lastbilchaufførerne skal have følgende dokumenter og oplysninger for at få adgang til 
pålæsningsstedet hos ArcelorMittal: 
– Legitimation 
– Virksomhedsnavn 
– Detaljeret liste over den last, der skal læsses 
– Den samlede vægt af den last, der skal læsses 
– Destination efter pålæsning 
- (ADR2-tilladelse, last over 25 ton osv.) 
Adgang vil blive nægtet, hvis en chauffør: 

– Er påvirket af alkohol eller narkotika eller i besiddelse af 
– Medtager passagerer eller kæledyr. Det er dog tilladt, at have en anden chauffør med. 

Lastbilchauffører skal vise deres personlige sikkerhedsudstyr frem, hvis de bliver bedt om det, 
når de beder om adgangstilladelse. 

                                                 
2 Europæisk konvention om international transport af farligt gods pr lastbil). 



 

Lastbilchauffører skal som minimum have og anvende følgende personlige sikkerhedsudstyr: 
 
  Sikkerhedshjelm                               

 Sikkerhedssko 
 

og, hvis det kræves i henhold til lokale regler, skal de også have og anvende: 
 Beskyttelsesbriller                             

 Skærefaste sikkerhedshandsker 
til håndtering 

 Beklædning, der dækker hele 
kroppen. 

       

Høreværn 

og eventuelt andet udstyr, der kan være påkrævet i henhold til de lokale regler (f.eks. syrefast 
beskyttelsesudstyr, refleksjakker osv.) 
 
Generelle sikkerhedsregler for lastbilchauffører 
• Skal vige for tog, gaffeltrucks, læsseenheder 
• Skal holde øje med og overholde signaler 
• Skal overholde fartgrænsen 
• Skal standse motoren når parkeret 
• Skal placere alle genstande forsvarligt i anhængeren 
• Skal have omtanke for miljøet (bruge skraldespande, indberette olielæk osv.) 
• Det er forbudt at overhale et køretøj i bevægelse. 
• Skal overholde de overordnede regler for kørsel på vej (ikke tale i mobiltelefon, have 

sikkerhedssele på osv.) 
• Må kun parkere på dertil beregnede steder 
• Skal bruge de angivne faciliteter (brusebad, toilet, kantine) 
 
Yderligere anbefalinger (er tilmed obligatorisk på nogle fabrikker) 
•  Der må ikke befinde sig nogen personer i førerhuset under håndtering 
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3.2 Køretøjerne 
Køretøjerne skal vedligeholdes på en sådan måde, at det er sikkert at arbejde med og på dem. 
Lastområdet skal være fladt, robust, stabilt, vedligeholdt (ingen manglende eller defekte 
brædder), rent, lukket og tørt (med undtagelse af åbne anhængere). 
"Rent" betyder, at der ikke må være snavs eller væskespild. Hvis ArcelorMittals personale 
vurderer, at anhængeren ikke er ren, vil den ikke blive læsset. 
Fig. 1 og 2: Eksempler på et dårligt lastområde  

    
 
Væg: Køretøjet skal være udstyret med en væg mellem førerhuset og lastområdet. 
Hvis væggen anvendes til sikring af lasten, skal den være godkendt til en bestemt styrke, og 
denne styrke må ikke overskrides ved sikring af lasten. 
 
Fastgøringspunkter: 
Lastsikringspunkterne, som skal forefindes i et tilstrækkeligt antal, skal være integreret i 
køretøjets konstruktion. 
Anhængerens stel må ikke bruges som sikringspunkt (medmindre dette er tilladt lokalt). 
Hvert enkelt sikringspunkt skal være udstyret med en krog og være i stand til at modstå den 
foreskrevne kraft på sikringsmaterialerne. 
Surringspunkterne skal være i god stand (ikke gennemtæret af rust osv.) 
Fig. 3 og 4 

    
 
 
 
3.3 Sikringsudstyr 
Brug af sikringsudstyr er obligatorisk: Afhængig af fabrikken kan udstyret være surringsbånd af 
syntetiske fibre, stålkæder eller kabler.  
(Nogle steder er kæder dog forbudt: hold dig informeret!) 
Der skal være nok surringsbånd til at sikre lasten. 
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Disse surringsbånd må ikke være slidte eller beskadigede. Dette kontrolleres ved en visuel 
inspektion af lastbilchaufføren og/eller det personale, der læsser lastbilen. Udstyret må ikke 
bruges, hvis det er beskadiget (revner, knuder osv.). 
Fig. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5: Eksempler på surringsbånd i dårlig stand 

 
 
Strammerne (skralderne) er til for at gøre det nemmere at stramme stropperne helt til og skal 
sikres, så de ikke falder af ved et uheld. 

• Hvis der anvendes surringsbånd af nylon, skal de overholde EN 12195-2. 
• Hvis der anvendes kæder, skal de overholde EN 12195-3. 

Det er op til fabrikken at afgøre, om der skal anvendes kabler (hvis der gør, skal de overholde EN 
12195-4). 
 
Surringsbånd/kæder/kabler skal være udstyret med en mærkat og være i god stand 
Fig. 6: Eksempel på sikringsudstyr med mærkat 
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4. Pålæsning af last på lastbilen 

Pålæsning af lasten ledes af ArcelorMittals medarbejdere. Lastbilchaufføren er forpligtet til at 
rådgive om, hvor lasten skal placeres på lastbilen. 
Den maksimale vægt for lasten skal tage højde for nationale lovbestemmelser på destinationen. 

 
Lastbilchaufførernes adfærd 
Lastbilchaufførerne skal udføre deres arbejde på forsvarlig vis og vise en adfærd, der overholder 
de regler, der gælder på på- og aflæsningsområdet. 
Chaufførerne skal: 
• Altid være høflige og samarbejdsvillige 
• Afdække lastbilen på forsvarlig vis og kontrollere, at gulvet i anhængeren er rent og tørt, 

inden læsningen påbegyndes. 
• Bære det påkrævede sikkerhedsudstyr 
• Nøje følge sikkerhedsbestemmelserne på pålæsningsområderne 
• Altid opholde sig i umiddelbar nærhed af køretøjet 
• I tilfælde af nødsituationer følge sikkerhedsforskrifterne på stedet: I alle tilfælde skal 

chaufføren efterlade sit køretøj på en sådan måde, at det ikke spærrer for 
udrykningskøretøjer. 

• Fastgøre lasten som beskrevet i yderligere pjecer fra ArcelorMittal eller, hvis sådanne 
oplysninger ikke foreligger, som beskrevet i den europæiske standard. 

• Bruge de tilgængelige hjælpemidler (mobile trapper, platform osv.), hvis disse er stillet til 
rådighed af ArcelorMittal, til at få adgang til lastbilens lastområde. 

 
Chaufførerne må ikke (denne liste er ikke fyldestgørende): 
• Åbne eller lukke taget på en uforsvarlig måde 
• Befinde sig på anhængeren under pålæsning  

Undtagelse: I forbindelse med at frigøre produktet fra kranen er adgang til 
anhængeren kun tilladt i henhold til den lokale risikovurdering og 
sikkerhedsforanstaltninger 

• Røre ved lasten eller kranudstyret eller styre disse med hænderne. 
• Klatre op på sidekanten på en usikker måde... 
• Hoppe ud eller ned fra anhængeren 
• Betjene installationer tilhørende ArcelorMittal (gaffeltrucks, kraner osv.)3 
• Gå under lasten 
• Gå rundt eller stå mellem lasten og en fast konstruktion 
• … 
 

 

                                                 
3 På nogle fabrikker kan det være tilladt for lastbilchauffører at anvende disse, men kun efter oplæring heri 
på samme niveau som ArcelorMittals medarbejdere. 
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5. Sikring af lasten 
Efter pålæsningen håndteres lastsikringen af lastbilchaufføren i henhold til den europæiske 
standard og andre dokumenter, der er henvist til i §1 i den foreliggende standard. 
Hver chauffør: 
• Skal anvende (sikrings-)materiale i god stand. 
• Skal anvende udstyr, der er i god og forsvarlig stand (f.eks.: stige osv.) afhængig af de lokale 

forhold (vi forventer, at stigen er i god stand, se §9) 
• Er ansvarlig for fordeling af lasten på køretøjets lastområde 
Sikring og fastgørelse skal altid udføres, inden transporten påbegyndes (inden lastbilen forlader 
fabrikken), også selv om der kun er tale om en kort tur. 
Der må ikke ligge løst materiale (f.eks. dækplader til en fordybning, stivere, paller, surringsbånd 
osv.) i anhængeren  

 
 

6. Inden lastbilen kører (ved transport af lange produkter) 
Inden lastbilen kører, skal ArcelorMittal-medarbejderen og lastbilchaufføren sammen udføre en 
kvalitetskontrol af læsningen og sikringen af lasten. (Eksempel: Se tillægget). 
Derefter skriver de under på et fælles dokument, der som minimum indeholder følgende 
oplysninger: 
• Dato 
• Virksomhedens navn 
• Lastbilchaufførens navn 
• Lastbilens registreringsnummer 
• Billeder af den sikrede last (med dato og chaufførens underskrift). 
 
7. Detaljeret kontrol af nogle lastbiler (ved transport af flade produkter og AMDS) 
Der skal udføres kontroller på lastbiler i henhold til de regler, der er angivet herunder. 
Kontrolhyppighed: 
Alle fabrikker skal udføre regelmæssige stikprøver på mindst 5 %4 (obligatorisk) til 10 % 
(anbefalet) af de lastbiler, der forlader fabrikken om måneden (det anbefales at udføre 
stikprøverne dagligt). 
Stikprøver skal især udføres på nye vognmandsfirmaer og nye lastbilchauffører eller i 
tvivlstilfælde (hvis et fragtfirma f.eks. tidligere ikke altid har været pålidelig). 
Der skal foretages hyppige indberetninger af manglende overholdelse til fragtfirmaet (på hver 
fabrik) 
Denne indberetning er en del af den evaluering af fragtfirmaet, som indgår i fabrikkens 
evalueringsprocedure. 
Fragtfirmaer, som gentagne gange undlader at følge reglerne, skal placeres på ArcelorMittals 
sorte liste  
 
8. Efter afgang 
Hver chauffør: 
• Er ansvarlig for efterspænding af sikringsudstyret under transporten  
Håndtering af gods 
• Det er forbudt for fragtfirmaet/chaufføren at håndtere godset under og efter transporten 

 
 

                                                 
4 Nogle pjecer kan angive en højere obligatorisk minimumsgrænse afhængig af de specifikke produkter 
eller lokale beslutninger. 



 

9. God praksis 
9.1. Eksempel på ramper, der er tilpasset, så de kan anvendes til at åbne (lukke) taget på 

lastbilen (se nedenfor). 
Fig. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. For at lette adgangen til anhængeren og undgå faldulykker kan der anvendes faste eller 
mobile stiger 

Fig. 8-1 og 8-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.3. Hvis relevant skal der anvendes en skridsikker måtte under godset for at minimere 
risikoen for, at godset flytter sig. 

Brug af en skridsikker måtte er obligatorisk for visse produkter (se pjecerne eller lokale 
bestemmelser) 

Fig. 9 
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Tillæg  
 
 

Kontrol efter lastbilen er blevet læsset 
 
 

Dato: 
 
Transportvirksomhedens navn: 
Lastbilens registreringsnummer: 
Anhængerens registreringsnummer: 
Lastbilchaufførens efternavn: 
 
Godstype: 
Ordrenr.: 
Destination efter pålæsning (kunden): 
Samlet vægt: 
 
Billeder: 

- Overordnet billede af den færdige last 
- Overordnet billede af lastsikringen 
- Detaljeret billede af lastsikringen 

 
 
 
 
Underskrifter:    Lastbilchauffør   ArcelorMittal-kontrollør 
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