
LÆS KØRETØJET 
– FRA A TIL Z

Lad guiden være dine medarbejderes og chaufførers vej til at få 
lasten sikret. Print den ud og hæng den op på opslagstavlen.

Læs mere på vores hjemmeside: itd.dk/medlemsservice/teknik/lastsikring/

ITD | BRANCHEORGANISATION FOR DEN 
DANSKE VEJGODSTRANSPORT

Lyren 1 | DK-6330 Padborg 
T: +45 7467 1233 | itd@itd.dk | itd.dk

Først og fremmest skal godset med et køretøj, som passer til transporten af det aktuelle 
gods. Det gør det mere enkelt at sikre godset optimalt. Køretøjets opbygning optager en 
del af de kræfter, der skal sikres. Dokumentationen for opbygningens styrke skal være 
på plads. 

Skridhæmmende materiale kan være en meget stor hjælp i den samlede lastsikring. Jo 
højere friktion, jo færre spændebånd. Den høje friktion er din bedste ven.

Et rent og tørt lad sikrer den største mulige friktion mellem gods og lad. Sørg for at 
holde ladet fri for sand, træsplinter, is osv.

Du skal lastsikre godset på den mest hensigtsmæssige måde. Metoderne er direkte sur-
ring, overfaldssurring, grimesurring, loopsurring eller en kombination af flere metoder. 
Hver pallerække skal nedsurres for at holde godset på plads.

VÆLG DET RIGTIGE KØRETØJ

LADET OG KØRETJETS KAROSSERI SKAL VÆRE RENE

VÆLG DEN RIGTIGE METODE

BRUG SKRIDHÆMMENDE MATERIALE
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 Få mere at vide:

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

Vælg det surringsgrej, som passer til godset. Grejet skal have den krævede styrke. Sørg 
for at surringsbånd og kæder er forsynet med mærkater og mærkeplader. Fabrikantens 
navn skal stå på udstyret.

Læs let gods øverst og tungt gods nederst. Godsets tyngdepunkt skal ligge så lavt i 
køretøjet som muligt. Så er faren mindre for, at godset tipper, og køretøjet krænger vold-
somt i sving.

Med kantbeskyttere beskytter du både godset, surringsbånd og kæder mod skader. 
Kantbeskyttere sikrer, at surringsbånd eller kæder glider let hen over kanterne, og du får 
maksimal gavn af dine surringsbånd.

Tilpas mængden af gods, så den passer til køretøjets tilladte vægt.

Kontroller at surringsbånd og kæder er i god stand. Kassér defekt eller slidt surringsgrej. 
Defekt eller delvis defekt grej gør lastsikringen usikker, grejet bliver ikke accepteret af 
myndighederne og tæller ikke med i kontroller.

Læs køretøjet med omtanke. Fordelingen af lasten må ikke give overskridelser af de en-
kelte akslers maksimalt tilladte akseltryk.

Kan det lade sig gøre, skal du placere godset helt op ad forsmækken. Det er en klar fordel 
at have godset helt tæt sammen for at udnytte forsmækkens styrke og for at undgå, at 
godset forskubber sig under opbremsning.

80% af godsets vægt skal sikres i fremadvendt retning.
50% af godsets vægt skal sikres til siderne og bagud.

Billeder er venligst stillet til rådighed af IRU og TYA.

VÆLG ANTAL OG TYPE AF SURRING

KOMBINER OG FORDEL GODS OPTIMALT

TJEK KVALITETEN

TAG HENSYN TIL KØRETØJETS TILLADTE AKSELTRYK

UNDGÅ AFSTAND MELLEM GODS

STYR PÅ STÆRKE KRÆFTER

BRUG KANTBESKYTTERE

OVERLÆS IKKE KØRETØJET


