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Denna författning trädde ikraft den 20 maj 2018,
då TSVFS 1978:10 upphörde att gälla. 

20 maj 2018



7 §, 8 §

Lastsäkringen ska förhindra att lasten eller 
delar av den förflyttas på fordonet under 
transport. 



9 §

Lastbärare och lastsäkringsutrustning ska vara 
lämpad för lasten och får inte vara skadad…. 



11 §

De standarder som anges …i…direktiv 2014/47/EU ……..ska användas för 

att säkra last ……...

EN 12195-1 Beräkning av surrningskrafter

EN 12640     Surrningspunkter

EN 12642     Fordonsstrukturens hållfasthet

EN 12195-2 Surrning med syntetfiberband

EN 12195-3 Surrningskedjor

EN 12195-4 Surrningslinor av stål



12 §, 13 §

Laster som inte omfattas av standarderna verifieras 
med tekniska beräkningar och/eller praktiska prov.

Lastsäkringsintyg ska användas. Ska vara framtaget 
av en person som visar att vald metod uppfyller 
accelerationskraven.

Intyget ska kunna uppvisas vid lastsäkringskontroll



14 §
Används låsningsdon, förstängningsanordning, 
surrningsdon eller annan flyttbar 
lastsäkringsutrustning ska 
lastsäkringsutrustningen vara märkt….. eller
åtföljas av certifikat
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15 §
Används fordonsdelar såsom framstam, sidolämmar, 
sidoväggar, bakgavel, stöttor eller surrningspunkter vid 
lastsäkringen ska de klara av de påfrestningar som 
uppstår av lasten och den lastsäkringsutrustning som 
används.

Allmänna råd
Fordonsdelars hållfasthet bör 
visas genom märkning, 
eller genom certifikat.
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Allmänna råd 
EU Best Practice Guidelines
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