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ITD’s Lastsikring giver dig
• En vejledende onlineberegner – optimer din lastsikring
• Forslag til de rette surringsmetoder
• Råd til pakning og forberedelse, 
 så godset står sikkert under transport
• Sparring ved køb af køretøjer (opbygningsstyrker/certificeringer)
• Sparring ved køb af lastsikringsudstyr
• Egenkontrol af lastsikringsudstyr
• Vejledende læsseanvisninger
• Certificerede læsseanvisninger i samarbejde med 
 TÜV Nord Mobilitet 
• Vidensbank om andre landes lovgivning og vejkantkontrol
• Uddannelse og kurser – gerne tilpasset den enkelte virksomhed
• Tips og tricks
• Grundlæggende viden om fysikken bag lastsikringen
• Akuthjælp, hvis det går galt
• Teknisk og juridisk bistand ved tvister og bødesager.

Hvorfor er det værd at have styr på lastsikring? 
Det er det, fordi: 
• Du holder trafiksikkerheden i top
• Du minimerer transportskader og sparer penge
• Du øger din egen sikkerhed. 

I Danmark ligger ansvaret for lastsikring som udgangspunkt hos 
føreren af køretøjet. Men ordentlig lastsikring opstår på baggrund 
af et samarbejde mellem alle fra vognmanden over disponenten og 
kunden til chaufføren. Med ITD’s Lastsikring er du godt på vej.

Lastsikringsportal
På www.itd.dk under ”Teknik” finder du en lastsikringsportal spækket 
med viden og værktøjer.

Du får:
• En lastsikringsberegner – her beregner du, om din 
 last er tilstrækkeligt sikret
• Læs køretøjet fra A-Z – en guide til at læsse godset
• Tjek dit udstyr – hold udstyret til lastsikring i tip-top stand
• Lovgivning – jura i forskellige lande. 

 Få mere at vide:

Steffen Johannsen
Teknisk konsulent
sj@itd.dk
T: 7367 4533
M: 6020 8602

ITD’s lastsikringsprojekt er støttet af:
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Gennem - 
tænkt lastsikring  

er sund fornuft
– også i din  
forretning!

LASTSIKRING


