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Lastsäkring enligt svensk lag och EN 12195-1:2010

Grunder
Ett gods som transporteras utsätts för accelerationskrafter 
framåt, åt sidorna och bakåt. Lastsäkringen är till för att hin-
dra godset från att glida eller tippa vid hårda inbromsningar 
och tvära kurvor. Vid transport på järnväg och på sjön måste 
lastsäkringen också kunna hantera vertikala accelerations-
krafter.

I figuren ses en accelerationskraft m·a som bildas, t ex vid 
en inbromsning och som vill få godset att glida. Parametern 
a betecknar accelerationen och den kan betecknas som c·g, 
där g = 9,82 är gravitationskonstanten och c är en skalfaktor 
som kan variera mellan 0 och 1. Till exempel om c = 1, blir 
a = g.

Motståndare till accelerationskraften m·a är friktionskraf-
ten som har att göra med vad slags material godsets under-
sida och underlaget har. Dessa egenskaper kan översättas 
i en friktionskoefficient, m som kan variera mellan 0 och 1. 

En förutsättning för att godset inte skall börja glida är att 
accelerationskraften är mindre än eller som mest lika stor 
som friktionskraften. Det gäller bara om

m·mg ≥ c·mg1.

Eftersom vi har mg på bägge sidor kan det förkortas bort 
och kvar har vi endast att m ≥ c. Om detta villkor inte är upp-
fyllt måste lasten säkras, till exempel genom att lägga på 
en ytterligare kraft (F i figuren) som trycker ner godset mot 
underlaget.

Observera alltså att om godset är osurrat har dess vikt ing-
en betydelse för huruvida det kommer att glida eller ej. Ett 
gods på 12 ton ligger inte mer stilla än ett gods på 100 kg vid 
samma värde på m. 

I figuren nedan ser vi återigen godset angripas av accele-
rationskraften ma (som vi sett också kan skrivas mgˑc). Nu 

1 Den vertikala koefficienten cz sätts för enkelhets skull till 1.

handlar det om att se till att godset inte tippar. Den röda 
punkten i figuren anger tippunkten och nu vill accelera-
tionskraften välta godset med hjälp av hävstången h. Mot 
sig har denna kraft tyngdkraften i godset, mg som håller 
mot med sin hävstång, b. Man brukar säga att krafterna 
bildar motstående moment i den röda tippunkten. Acce-
lerationskraften bildar momentet mg·c·h och tyngdkraften 
bildar momentet mg·b. För att eländet inte skall tippa krävs 
alltså att

mg·b ≥ mg·c·h.

Återigen kan vi förkorta bort mg och kvar har vi det faktum 
att om b ≥ c·h kan godset inte tippa! Det är endast förhållan-
dena mellan bredden och höjden samt mellan längden och 
höjden som avgör. Två gods med samma yttre dimensioner 
och centrerade tyngdpunkter, där ena väger 12 ton och det 
andra 100 kg tippar precis lika lätt. 

I standarden EN 12195-1:2010 har värden på c fastställts 
som anses ge tillräcklig lastsäkring. I den svenska lagstift-
ningen (TSVFS 1978:10 och VVFS 1998:95) används inte ko-
efficienten c, men kraven där kan uttryckas på samma vis.

I Sverige säger vi att lastsäkringen skall klara c = 1 framåt 
och c = 0,5 bakåt och åt sidorna vid väggodstransport. Det 
är anledningen till att man säger att 

”lastsäkringen skall klara hela vikten framåt och 
halva åt sidorna och bakåt.”

För gods som transporteras på järnväg säger den svenska 
lagen att säkringen skall klara hela lastvikten bakåt också 
(vi vet ju aldrig vad som är fram och vad som är bak på en 
järnvägsvagn).

I standarden EN 12195-1:2010 som anger lastsäkringskrav 
för väg, järnväg och sjöfart har man angett värden på c för 
såväl väggods som järnväg och sjöfart i farvattnen A, B och 
C2.

Lastsäkring - överfallsurrning
Vid lastsäkring med överfall lägger man på en kraft (F i fi-
gurerna) för att öka friktionskraften och därmed uppfylla 
kraven. För överfallssurrning skall vi alltså se till att 

F + m·mg ≥ c·mg.

Nu spelar plötsligt vikten roll! Det blir tydligt om vi skriver 
om sambandet litet:

 F  ≥  mg(c - m).

Vi ser att om m = c eller större behövs inte kraften F.

2 Sjöfartsområde A omfattar Östersjön, Bottenhavet, Bottenvik-
en, Finska viken och farvatten upp till en linje mellan Skagen och 
Lysekil. Sjöfartsområde B omfattar Nordsjön, Engelska kanalen och 
Medelhavet. Sjöfartsområde C omfattar övriga farvatten.
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Om vi använder samma kraft F för att förhindra tippning, 
noterar vi att denna kraft har samma hävarm som tyngd-
kraften och det ger villkoret

F·b + mg·b ≥ mg·c·h.

Standarden EN 12195-1:2010 förutsätter att all surrning är 
symmetrisk med avseende på godset som skall lastsäkras.  
(Det medför att oavsett hur många surrningarna är blir de-
ras gemensamma hävarm b vid centrerad tyngdpunkt.) Vi 
skriver om uttrycket ovan  och ser att

Precis som tidigare, om c·h är lika med eller mindre än b 
behövs ingen extra kraft för att hindra godset från att tippa. 

I tabell 1 ses värdena på c enligt EN 12195 för de olika trans-
portslagen cx anger längsriktning (framåt, bakåt), cy anger 
sidoriktning och cz anger vertikal riktning (upp, ner). I tabell 
2 redovisas motsvarande värden för Sverige.

Värdena i tabell 1 kan sägas ange hur stor andel av vikten 
som måste säkras i olika riktningar. Exempelvis behöver 
80% av vikten säkras mot glidning och tippning framåt vid 
vägtransport. Kolumnen för vertikala koefficienter kan ver-
ka förbryllande. Vad den säger är att exempelvis vid sjöfart 
i område C får man bara räkna med 20% av vikten för frik-
tionskrafterna i längsriktingen. 

Gods som skall transporteras utan omlastning på olika 
transportslag måste lastsäkras för de största påkänningarna 
de kan utsättas för under resan.

. ≥  
 

hF mg c - 1
b

Tabell 1 Accelerationskoefficienter EN 12195-1:2010
Säkring mot Framåt cx Bakåt cx Sidled cy Vertikalt cz

Väg
Glidning 0,8 0,5 0,5 1,0
Tippning 0,8 0,5 0,51 1,0

Järnväg

Glidning 1,0 1,0 0,5 1,0
Glidning sidl. - - - 0,7
Tippning 0,6 0,6 0,5 1,0

Sjöfart A
Längsriktning 0,3 0,3 - 0,5
Sidled - - 0,5 1,0

Sjöfart B
Längsriktning 0,3 0,3 - 0,3
Sidled - - 0,7 1,0

Sjöfart C
Längsriktning 0,4 0,4 - 0,2

Sidled - - 0,8 1,0
1 Säkring mot tippning sidledes för väggods skall göras med det största antal surr-
ningar som ges av att använda STF och cy=0,5 eller LC/2 och cy=0,6. (Värdena på STF 
och LC kan avläsas på surrningens märklapp eller märkplåt.)

Tabell 2 Accelerationskoefficienter TSVFS 1998:95
Säkring mot Framåt cx Bakåt cx Sidled cy Vertikalt cz

Väg Glidn,/Tippn. 1.0 0,5 0,5 1,0

Järnväg
Glidning 1,0 1,0 0,5 1,0
Tippning 1.0 1.0 0,5 1,0

För sjöfart A, B och C gäller samma värden som anges i tabell 1 för EN 12195-1. Vi 
ser också att enligt svensk lag har järnvägsgods och väggods samma krav förutom 
att säkringen skall hålla för hela vikten såväl bakåt som framåt.

Friktionskoefficienten
Man kan undra hur friktionskoefficienten kommer till. Det 
är faktiskt rätt enkelt. 

Antag att vi har en låda som väger 100 kg som står på ett 
underlag av något slag. Vi drar i ett rep som är fäst i lådan 
via en dynamometer och får öka på kraften tills den plötsligt 
börjar glida. Vi läser av dynamometern precis när den bör-
jar glida. 

Precis i ögonblicket som lådan börjar glida måste krafterna 
Ff och Fd vara lika. Ett riskfritt antagande är att friktionskraf-
ten måste bero på vikten. Så vi antar att sambandet kan 

betecknas 

Fd = x·mg

där x är okänd. Men x kan ju beräknas genom 
att man räknar ut Fd /mg. Om vi antar att Kraften 
som krävdes för att få lådan att börja glida är 
500 N (motsvarar 50 kg) kan vi räkna ut x:

x= Fd /mg = 500/1000 = 0,5

där vi avrundat g till 10. Nu har vi bestämt frik-
tionskoefficienten för materialkombinationen 
”lådans undersida mot underlaget”. Vi kallar 
friktionskoefficienten för m.

Det är litet omständligt att använda dynamo-
meter för att bestämma friktionskoefficienten. 
Som tur är kan den mätas upp på ett annat sätt. 

Man kan placera lådan på lastbilsflaket och tip-
pa upp. Precis i det ögonblick som lådan börjar glida mäts 
flakets tippvinkel (a) upp. Det är sedan ganska enkelt att 
visa att friktionskoefficienten kan beräknas med den trigo-
nometriska funktionen
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m = tan a

Funktionen tan finns i våra mobiltelefonkalkylatorer (avan-
cerat läge - vänd telefonen på sidan). Sambandet kan också 
läsas av i diagrammet på förra sidan. 

För att bestämma friktionskoefficenten går man in i dia-
grammet vid den uppmätta vinkeln och läser av motsvaran-
de friktionskoefficient på den horisontella axeln. Till exem-
pel ser vi att vinkeln 26o motsvarar friktionskoefficienten 
m=0,45 (om man avrundar gör man det alltid neråt i detta 
sammanhang). För att få en känsla för vad olika friktions-
koefficienter betyder i verkligheten kan man betrakta dia-
grammet och föreställa sig olika lutningar och deras mot-
svarande m. Vi ser t ex att en m på 0,2 betyder att det är rätt 
halt, eller hur?

Tillåtna friktionskoefficienter
I den svenska författningen finns en tabell över materi-
alkombinationer och deras motsvarande friktionskoeffi-
cienter. En förutsättning för att kunna använda dem är att 
kontaktytorna är torra. De gäller alltså inte om godset skall 
köras på ett öppet flak.

Vidare gäller att flaket skall vara lämpligt för godset, det 
skall vara rent, torrt och fritt från frost, is och snö, oljor och 
fett.

För svenska förhållanden får bägge tabellerna på denna 
sida användas.

Kan man inte finna ”sin” materialkombination i tabellen 
måste man använda m = 0,2 eller mäta upp den. Om det 
görs måste det finnas ett lastsäkringsintyg i fordonet där 

Materialkombination i kontaktytan. Gäller 
torra ytor (VVFS 1998:95) mvila

SÅGAT TRÄ/TRÄPALL
Sågat trä mot plyfa/plywood/trä
Sågat trä mot räfflad aluminium
Sågat trä mot stålplåt
Sågat trä mot krympfilm

0,5
0,4
0,4
0,3

KRYMPFILM
Krympfilm mot plyfa
Krympfilm mot räfflad aluminium
Krympfilm mot stålplåt
Krympfilm mot krympfilm 

0,4
0,4
0,4
0,4

KARTONG
Kartong mot kartong
Kartong motsågad träpall

0,5
0,5

STORSÄCK
Storsäck mot sågad träpall 0,4

STÅL OCH PLÅT
Plattjärnsbunt mot sågad träregel
Omålad grovplåt mot sågad träregel
Målad grovplåt mot sågad träregel
Omålad grovplåt mot omålad grovplåt
Målad grovplåt mot målad grovplåt
målat plåtfat mot målat plåtfat

0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2

uppmätningen redovisas på ett fastställt sätt.

För transport som enbart går på järnväg eller sjö får m = 0,3 
användas.

I Europastandarden EN 12195-1:2010 finns också en tabell 
över tillåtna friktionskoefficienter. Även här gäller att flaket 
skall vara lämpligt för godset, det skall vara rent och fritt 
från frost, is och snö. Vidare måste ytorna vara fria från oljor 
och fett. Om inte eller om materialkombinationen inte står 
att finna i tabellen måste m = 0,2 användas (0,3 för sjöfart).

Om lasten skall säkras enligt EN 12195-1:2010 får inte den 
svenska tabellen användas.

Tabellen i EN 12195-1:2010 gäller för både torra och våta 
kontaktytor. 

Certifikat (EN 12195-1:2010)
Uppmätning av friktionskoefficienten kan göras på endera 
av de sätt som indikerats ovan. Om dynamometer används 
skall den uppfylla EN ISO 7500-1. 

Fem tester skall genomföras under realistiska förutsättning-
ar och de högsta och lägsta värdena på m skall kastas. Däref-
ter tas medelvärdet av de tre återstående och friktionskoef-
ficienten  beräknas enligt

m = 0,925·tan a

Materialkombination i kontaktytan. 
Gäller torra och våta ytor (EN 12195-

1:2010)
mvila

SÅGAT TRÄ/TRÄPALL
Sågat trä mot plyfa/plywood/trä
Sågat trä mot räfflad aluminium
Sågat trä mot stålplåt
Sågat trä mot krympfilm

0,45
0,4
0,3
0,3

HYVLAT TRÄ
Hyvlat trä mot plyfa/plywood/trä
Hyvlat trä mot räfflad aluminium
Hyvlat trä mot rostfritt stål

0,3
0,25
0,2

PLASTPALL
Plastpall mot plyfa/plywood/sågat trä
Plastpall mot räfflad aluminium
Plastpall mot rostfri stålplåt

0,2
0,15
0,15

STÅLHÄCK
Stålhäck mot plyfa/plywood/sågat trä
Stålhäck mot räfflad aluminium
Stålhäck mot rostfri stålplåt

0,45
0,3
0,2

BETONG
Grov betong mot sågad träregel
Slät betong mot sågad träregel

0,7
0,55

FRIKTIONSMATERIAL
Gummi
Andra material

0,61

enligt 
certifikat

1 Ingen korrektion krävs vid rak surrning.
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Dokumentationen skall bland annat inkludera

1. Datum och plats för praktiska tester

2. Ansvarig organisation och person för testerna

3. Väder och temperaturförhållanden

4. Testmetoder; statiska eller dynamiska

5. Testresultat

Om man vill lastsäkra på sätt som inte anges i standarden 
(eller svensk lag) måste ett lastsäkringsintyg utfärdas. Till-
kommande dokumentation för det är 

6. Lista på personer som närvarat vid testerna

7. Avsikten med testerna. 

8. Lastsäkringens tillämpning; väg och/eller järnväg, 
sjöfart A, B, C.

9. Beskrivning av lastens placering och säkringsarrang-
emang.

10. Slutsatser från testerna med avseende på glidning 
och tippning i olika riktningar för olika kombinaito-
ner av lastenheter och lastbärare
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Förstängning
Den vanligaste förstängning vid frakter på väg är framstam, 
sidor och bakdörrar på fordonen. För alla fordon skall finnas 
dokumentation om vilka belastningar som de klarar.

I VVFS 1998:95 återfinns diagram som man kan använda för 
att avgöra hur mycket surrning som krävs beroende på sid-
ornas hållfastheter.

EN 12642
Idag finns fordon byggda enligt de europeiska standarderna 
EN 283, EN 12640, EN 12641 och EN 12642. I figuren nedan 
visas de tre typer av fordon som EN 12642 omfattar.

Fordonen är från vänster skåpfordon, lämfordon och gardin-
fordon. Den övre raden illustrerar fordon enligt EN 12642 
L. I denna standard klarar skåpfordonet en väggbelastning 
upp till 30% av maxlast. Lämfordonet klarar 24% av maxlast  
upp till lämmarnas överkant och däröver 6% av maxlasten. 
Gardinfordonet till höger tål ingen belastning på väggarn. 

För både skåp- och lämfordonet gäller att lastpåkänningen 
skall vara jämnt fördelad över väggarna och för lämfordonet 
gäller att antalet och typen av ribbor måste stämma över-
ens med provningsintyget.

Ett EN 12642 L-fordon tål att belasta framstammen med 
40% av maxlast, dock högst 5000 daN om totalvikten över-
sktider 12,5 ton. Bakdörrarna får belastas med 25% av max-
last, dock max 3100 daN om totalvikten överstiger 12,5 ton.

Ett fordon enligt EN 12642 XL får, oavsett om det är ett skåp-, 
gardin- eller lämfordon belastas med 40% av maxlasten mot 
sidor och framstam och 30% mot bakdörrarna.

Frågan, huruvida man måste surra lasten i ovanstående for-
don besvaras enkelt med följande betraktelse. Till exempel 
för skåpfordon enligt EN 12642 L får, som sagt, 30% av max-
lasten belasta sidorna eller 0,3Q där Q är lastvikten. Lasten 
trycker på mot sidan med halva vikten eller 0,5Q och frik-
tionskraften håller emot med mQ. Lite kompaktare uttryckt:

Figur 1.  Fordon enligt SS-EN 12642-L (övre raden) och XL (nedre 
raden).

0,3Q + mQ ≥ 0,5Q

Q kan förkortas bort och kvar finns då

0,3 + m ≥ 0,5 

Alltså om friktionskoefficienten mellan gods och underlag i 
ett L-fordon (förutom gardinfordonet) är minst 0,2 behövs 
ingen surrning i sidled.

Med precis samma resonemang finner vi att om friktionen 
är minst 0,1 kan XL-fordon frakta upp till maxlast utan surr-
ning i sidled mot framstammen om m är minst 0,5 (0,3 en-
ligt standarden EN 12195-1). Bakdörrarna kan belastas med 
30% maxlasten, dvs m om minst 0,2 tål de hela maxlasten 
osurrad..

När det gäller framstam och bakdörrar på L-fordon finns be-
gränsningarna på 5000 respektive 3100 daN som gör det 
något besvärligare att ange specifika friktionskoefficienter. 
Nedanstående tabell visar hur mycket som får lastas utan 
extra lastsäkring i längsled på sådana fordon.

Fästöglor
I fordon finns fästöglor eller fästskenor för fastsättning av 
surrningen. Dessa måste förstås hålla för de krafter som 
kan uppstå och uppgifter på deras hållfastheter skall fin-
nas angivna i den dokumentation som medföljer fordonen. 
Standarden EN 12640 anger de minsta krafter som fästöglor 
skall kunna motstå:

fordon med totalvikt 3,5 - 7,5 ton: 800 daN,

fordon med totalvikt 7,5 - 12 ton: 1000 daN

fordon  med totalvikt över 12 ton: 2000 daN3

Om surrningspunkterna på ett fordon är i gott skick får vär-
dena i tabellen ovan uppfyllas även om intyg inte finns.

3 Standarden rekommenderar 4000 daN vilket de flesta nyare 
fordon uppfyller.

m Tillåten osurrad lastvikt 
mot framstam 12642-L

Tillåten osurrad lastvikt 
mot bakdörr 12642-L

EN 12195 Svensk EN 12195/Svensk
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80

7,69
8,33
9,09
10

11,11
12,5

14,29
16,67

20
25

5,88
6,25
6,67
7,14
7,69
8,33
9,09
10

11,11
12,5

14,29
16,67

20
25

8,86
10,33
12,4
15,5

20,67
31
62
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