
GRÖNA FAKTA

Transport av maskiner
Att jobba med utemiljöer innebär ofta att verktyg, redskap och maskiner  

behöver transporteras. Det gäller förstås att ha sin utrustning med sig där jobbet  
ska utföras. För egen och andras säkerhets skull är det då viktigt att lasten är s 

äkrad. Det händer alltför ofta att lasten lossnar och ramlar av, vilket kan orsaka stora 
skador på såväl personer som utrustning. På de följande sidorna finns information  

om regler och hur säkring ska ske.

Information och illustrationer har i första hand hämtats från Vägverkets publikation 1999:74,
Utrustning för rationell säkring av last på fordon, VINNOVA Rapport VR 2001:19,
TSVFS 1978:10 samt ändringsförfattningarna 1980:19, 1998:95 och 1999:18.

Gröna Fakta produceras av tidningen Utemiljö i samarbete med branschens experter



Lasten får inte skymma  eller utgöra fara!
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LASTUTRYMMET SKA VARA lämpat för 
det som transporteras, vilket betyder 
att det till exempel ska finnas fästen för 
surrning och liknande så att kraven på 
lastsäkring kan uppfyllas. Det ska för-
stås också finnas lämpligt surrnings- 
material. 

När lasten har hög tyngdpunkt 
och fordonet har tipplås eller liknan-
de anordningar ska dessa vara låsta un-
der transport. Alla flaklämmar ska va-
ra uppfällda och låsta, vilket också gäl-
ler för bakläm eller bakgavellyft (Vid 
exempelvis sandning får dock bakläm-
men vara öppen). 

När lasten är lång och inte ryms i las-

tutrymmet får till exempel baklämmen 
vara utfälld, men den måste då vara 
fastsatt så att den inte kan ramla av. 
En bakgavellyft får endast vara utfälld 
under transport av odelbart gods som 
skjuter ut bakåt, och då ska den vara i 
samma nivå som flaket. 

Surrningsanordningar och andra 
fästanordningar måste passa surrnings-
materialet.

Vid körning med fordon som har 
lastkran ska kranarmen alltid vara ned-
fälld i viloläge och låst. Att kranarmen 
ligger mot godset räknas INTE som 
lastsäkring: last och kranarm ska säkras 
var för sig.

Förstängning

FÖRSTÄNGNING INNEBÄR ATT lasten är instängd så att den inte kan 
komma i rörelse vid acceleration, inbromsning och liknande. Den 
bör om möjligt göras så att dess kraft tas upp högst en decimeter 
över lastplanets nivå.

Förstängningen kan göras med olika typer av anordningar: mot 
fasta fordonsdelar eller med klotsar, kilar, bommar och liknande. 

Vid transport av exempelvis tunga lastmaskiner kan förstäng-
ning i vissa fall ersättas med korsvis lagda surrningar.

 

EN LOOPSURRNING KAN i vissa fall vara ett alternativ för att åstad-
komma en förstängande surrning. Då behövs minst två par loop- 
surrningar per lastsektion eller godsenhet. 

Även en så kallad grimma kan användas som förstängning i 
kombination med annan förstängning och surrning, till exempel 
när lasten har hög tyngdpunkt.

• Gör förstängningen så att lasten blir ordentligt låst. Även en 
liten rörelse kan göra att förstängningen brister.

Säkringsmaterial: 
Förstängning bör i första hand ske mot fasta fordonsdelar 
eller med material som är speciellt avpassat efter fordonet 
och godset. 
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I Sverige är det i huvudsak Trafikförordningens tredje kapitel 
som gäller för fordons last. Grundregler är att lasten inte får 
skymma föraren, riktningsvisare eller strålkastare och att den 
inte får utgöra fara för person eller orsaka skador på egendom.

I de allmänna bestämmelserna slås det fast att lasten under 
transport ska vara säkrad så att den kan motstå en kraft fram-
åt som är minst lika stor som hela lastens vikt. Bakåt och åt  
sidorna gäller att den ska motstå en kraft som är minst halva 
lastens vikt.

§
Lastutrymmet

olika sätt att säkra 

 
• När bak-

lämmen eller 
bakgavellyften är  

utfällda – märk då ut  
den bakersta delen på 

samma sätt som vid  
utskjutande last!

• Kontrollera regelbundet fast-
sättningen och kolla att infäst-

ningar för säkerhetsanordningar 
är hela och sitter ordentligt.

• Kontrollera att surrnings- 
krokar, buntspännare och 
surrningsmaterial är hela  

och funktionsdugliga. Tänk 
också på att vassa kanter 

på flak eller gods kan  
skada surrnings-

materialet.

TIPS!

Metoder  
för lastsäkring:

• Förstängning
• Surrning 
• Låsning
• Kombination av  
  de ovanstående

Sidläm

Framstam

Högst en 
decimeter

Korsvis lagda  
surrningar

Loopsurrning  
och grimma
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Surrning

DETTA KAN GÖRAS med syntetfiberband, 
kätting, vajer eller tågvirke. För vissa gods- 
typer måste materialet vara av speciellt 
slag. Till surrningen hör också beslag, surr-
ningsspännare och fästanordningar.

Hållfastheten i surrningen måste uppgå 
till minst dubbla lastvikten. 

Presenning är inte en godkänd säkring, 
utan har som uppgift att skydda godset 
mot damm och väta. Om lasten är en hel 
bunt, som sågade trävaror, kan surrning 
göras utanpå presenningen. I övriga fall 
surras lasten innan presenningen läggs på.

Surrningsspännaren och dess infästning 
måste ha minst samma hållfasthet som den 
surrning som är ansluten till spännaren. 
Den ska ha en returspärr eller annan anord-
ning som inte kan frikopplas utan att spär-
ren frigörs, för att inte surrningen ska glida. 

Spännarens dragkraft måste motsvara 
minst tio procent av surrningsmaterialets 
draghållfasthet. För manuella surrnings-
spännare gäller att det inte ska behövas 
större kraft än 500 N (50 kp) för att uppnå 
draghållfasthetskravet. 

 
Säkringsmaterial: 
Syntetfiberband bör ha en drag-
hållfasthet på minst 50 000 N 
(5 000 kp). Eftersom det blir en 
försvagning i sömmar och be-
slag kan man räkna med att 
den totala hållfastheten med så-
dana band blir cirka 40 000 N  
(4 000 kp).

Kätting måste vara av minst klass 5 
(blå) enligt svensk standard med 
kort eller halvlång länk. Om en 
kätting behöver lagas ska alltid 
godkända kopplingslänkar an-
vändas. Kopplingslänkarna mås-
te ha minst samma hållfasthet 
som kättingen i övrigt och är en-
dast godkända för tillfällig an-
vändning. 

Låsning
NÄR BÅDE LASTEN och fordonet har lås-
ningsdon som är tillräckligt starka och 
dessutom avpassade för varandra, kan las-
ten säkras med dem. Detta gäller huvud-
sakligen för containers.

Låsningsdonen måste sammanlagt kun-
na stå emot minst dubbla lastvikten i fram-
åt-bakåt-led och minst lastvikten i sidled. 
Rakt uppåt ska låsen klara antingen dubbla 
lastvikten eller fordonet dubbla tjänstevikt. 

Låsningsdonen får inte kunna gå upp av 
sig själva.

Andra metoder
OM MAN MED intyg kan visa att en annan 
lastsäkringsmetod uppfyller kraven är det 
tillåtet att säkra lasten på annat sätt än vad 
föreskrifterna säger. Intyget kan då vara 
grundat på antingen teknisk beräkning el-
ler praktiska försök. Det finns beskrivet i 
föreskriftens anvisningar hur sådana beräk-
ningar eller prov ska utföras, och det hand-
lar bland annat om att först fastställa frik-
tionen mellan last och underlag och där-
efter luta lastplanet. Det är till exempel 
transportledare på ett företag eller annan 
kompetent person i ansvarig ställning som 
får utfärda sådana intyg. Intyget bör finnas 
med i fordonet under färd.

Lastens placering
GRUNDREGELN ÄR: PLACERA det tyngs-
ta godset längst ner och så nära fordonets 
mittlinje som möjligt. Så länge framaxel-
trycket inte överskrids placeras det tyngsta 
godset mot framstammen. Bara några centi- 
meters avstånd utan förstängning kan  
vara ödesdigert. Om framaxeltrycket blir 
för högt – lasta i stället strax framför bak-
axeln och förstäng mot framstammen, åt 
sidorna och bakåt.

TIPS!

• Efterspänn alltid om du 
inte har automatisk surr-
ningsspännare! 

• Kontrollera med jämna 
mellanrum att spännaren 
fungerar!

• Fransigt eller luddigt 
syntetfiberband ska bytas 
eller repareras (redan när 
fem procent av de längs-
gående trådarna har sli-
tits av är hållfastheten tju-
go procent lägre).

• Kätting ska bytas ut om 
den har sprickor eller har 
deformerats.

• Trådbrott, förslitning, 
rostangrepp och andra 
skador på vajer som kan 
medföra minskad håll-
fasthet, gör att vajern 
måste bytas ut. Samma 
sak gäller tågvirke.

Kätting som används för surrning måste vara av minst klass 5. FOTO: PIXABAY

Arbetsmiljölagen (AML) 
är ramlag för arbetsmiljöfrågor och 

den kompletteras av ett antal  
föreskrifter.

Under transport är trafikolyckor den stora  
arbetsmiljörisken, både i samband med last som 

inte är ordentligt säkrad och trafikolyckor  
i största allmänhet.

Vid lastning och lossning är det också viktigt att  
ta hänsyn till arbetsmiljöriskerna, som här kan  

vara av väldigt skiftande karaktär beroende  
på hur lasten ser ut, var lastnings- och  
lossningsplatsen ligger och hur den  
är beskaffad, vilken utrustning som 

finns, vilket klimat som råder  
och andra faktorer.
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L AS T P L A N E T B Ö R B E S TÅ av en 
skrovlig yta vid transport av fordon 
på hjul eller band, och det måste 
finnas möjlighet att fästa klotsarna 
i flaket. 

Fordon ska lastas i längdrikt-
ningen och ha eventuell parkerings-
broms åtdragen, rattlås på och i fö-
rekommande fall lägsta växeln eller 
N-läget ilagt. 

Det ska säkras med både för-
stängning och surrning. 

Förstängning görs med klot-
sar som är väl fastsatta och har en 
höjd på minst en tredjedel av hjul- 
radien. Klotsar för förstängning 
framåt-bakåt bör ha en lutning på 
minst 45 grader. Samtliga hjul ska 
förstängas så att fordonet inte kan 
röra sig i sidled (för last på special- 
fordon med minst fem cm höga 
flänsar som medger högst 30 cm  
rörelse åt sidorna räknas detta krav 
vara uppfyllt). Se bild nedan! 

Surra så rakt ner mot lastplanet 
som möjligt och i båda hjulen på 
samma hjulpar. Om det inte går att 
surra i hjulen kan surrningen i stäl-
let göras i axeln. Surrningen ska to-
talt klara en uppåtriktad kraft mot-
svarande minst fordonets dubbla 
vikt. 

Detta nummer av Gröna Fakta
är sammansatt av Lena M Fredriksson på Tidningen Utemiljö. Information och bilder är framför allt häm-
tade från Vägverkets publikation 1999:74, Utrustning för rationell säkring av last på fordon, VINNOVA 
Rapport VR 2001:19, TSVFS 1978:10 samt ändringsförfattningarna 1980:19, 1998:95 och 1999:18.
 Gröna Fakta 5/2015.  Redaktör: Florence Oppenheim  ISSN 0284-9798

Läs mer här:
vv.se/vvfs/pdf/1978nr010.pdf

vv.se/vvfs/lagrum_dokument_historik.asp?do-
kumentbeteckning=1978:10

transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/
yrkestrafik/yrkestrafiken.se/sakring_av_last.pdf

av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/ 
lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljo- 
lagen/

• Hjultraktor och liknande for-
don förstängs med klotsar 
framåt och bakåt på båda hjul-
paren och bakåt på det mest 
belastade eller största hjul- 
paret. Åt sidorna förstängs 
samtliga hjul så att traktorn in-
te kan röra sig. Surrning görs 
vid både det främsta och det  
bakersta hjulparet. Varje surr-
ning måste ha en hållfasthet 
som motsvarar halva fordonets 
vikt.

• Om fordonet har ramstyrning 
måste förstängning ske med  
åtta klotsar. Med åtta klotsar 
ska höjden vara minst en fjärde-
del av hjulradien, annars minst 
en tredjedel.

• Större band- och hjulgående 
fordon som gräv- och schakt-
maskiner får endast trans-
porteras på specialfordon. 
Förstängning måste göras 
framåt-bakåt med klotsar som 
är tillräckligt stora och krafti-
ga för att hindra fordonet från 
att röra sig. Förstängning åt 
sidorna kan göras med klotsar  
 eller genom korsvis anbringa-
de surrningar. Om förstängning 
görs med klotsar måste fordo-
net även surras mot lastplanet.

• För bandfordon och större 
hjulgående maskiner bör kät-
ting användas som surrnings-
material. 

Att transportera  
fordon på hjul eller på band

TIPS för fordons- 
transporter:


