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1 Allmänt 
 

I denna föreskrift meddelas de föreskrifter som avses i fordonslagen (1090/2002) och vägtrafi-

klagen (729/2018) om: 

1) godkännande av fordon gällande 

a. kraven på lastkorgar och lastutrymmen för fordon som används för godstrans-

port,  

b. fästpunkter och skyddskonstruktioner som används för lastsäkring, 

2) surrnings- och fästanordningar som används för surrning och säkring av last, 

3) metoder som används för säkring av last och gränsvärden för retardation relaterade till 

körsituationer. 

1.1 Tillämpningsområde 
 

Föreskriften tillämpas på nationellt typgodkännande av små serier, enskilt godkännande, änd-

ringsbesiktning av fordon i kategori N2-, N3-, O3- och O4 avsedda för godstransport, registre-

ringsbesiktning och trafikanvändning av andra än EG- eller EU-typgodkända fordon i kategori 

N2-, N3-, O3- och O4 avsedda för godstransport. 

På EG- eller EU-typgodkända fordon tillämpas föreskriften i fråga om föreskrifterna i punkterna 

8—8.5 om användningen av fordon. 

På sådana fordon på vilka lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och med stöd av 

den utfärdade författningar och föreskrifter tillämpas, tillämpas denna föreskrift till den del det 

i de nämnda författningarna och föreskrifterna inte finns krav som avviker från denna före-

skrift. 

Föreskriften tillämpas inte på museifordon. 

Det är möjligt att avvika från kraven i föreskriften i fråga om räddningsfordon, polisfordon, 

Gränsbevakningsväsendets fordon och Tullens fordon, om det är nödvändigt på grund av ett 

användningssyfte som beror på en myndighetsuppgift. I fordonslagen och vägtrafiklagen före-

skrivs om tillämpning av föreskriften på militärfordon. 

1.2 Definitioner 
 

I denna föreskrift avses med 

1) lastkorg ett vid fordonet fastgjort eller lätt löstagbart öppet lastflak eller ett slutet 

skåp, en cistern eller container eller annan motsvarande korg i vilken transportgods 

placeras, 

2) fast lastkorg en lastkorg som på ett bestående sätt är fastgjort i fordonets under-

rede, 

3) LC-värde surrningskapacitet (lashing capacity) enligt EN 12195-2, 

4) lastutrymme den del av lastkorgen där lasten placeras, 

5) växellastkorg en container eller annan lastkorg som utgör en särskild transport- och 

lagerenhet som är avsedd att vara utbytbar med hjälp av fordonets egna anord-

ningar, 

6) fartygscontainer en ISO-fraktcontainer enligt standarden ISO 1496 

7) surrningsanordning ett spännband, en kedja, stålvajer eller annan lastsäkringsut-

rustning, 

8) lastsäkringsanordning en lastsäkringspunkt i fordonet såsom ögla, krok eller surr-

ningsskena där surrningsanordning kan fästas,  

9) XL-kod kraven i prestationskoden XL enligt standarden SFS-EN 12642:2016, 

10) L-kod kraven i prestationskoden L enligt standarden SFS-EN 12642:2016, 
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11) godkännande godkännande av fordon vid nationellt typgodkännande av små serier, 

enskilt godkännande, ändringsbesiktning eller registreringsbesiktning av andra än 

EG- eller EU-typgodkända fordon. 

 

2 Fastgörande av lastkorg i fordonet 
 

2.1 Fast lastkorg  

En lastkorg på en lastbil ska fästas enligt instruktionerna från tillverkaren av grund-

fordonet. Den som ansöker om godkännande ska visa upp ett intyg över att korgen 

är fastgjord enligt tillverkarens instruktioner vilket undertecknats av den som mon-

terat lastkorgen. Intyget ska innehålla en specifikation över tillämpade instruktioner 

och de ska visas upp på begäran i samband med ansökan om godkännande av for-

donet. 

Fastgörandet av en lastkorg vid en bil som tagits i bruk före den 1 januari 2005 får 

vid registrerings- och ändringsbesiktningen även godkännas utifrån ett intyg som 

utfärdats av den som fastgjort lastkorgen. Av intyget ska framgå testmetoden som 

använts samt resultaten eller en sammanfattning av en kalkylmässig redogörelse 

enligt vilken fastgörandet av lastkorgen motstår en retardation framåt på 14 m/s2 

och bakåt och åt sidorna på 7 m/s2 då den är lastad med största tillåtna massa. 

Släpvagnens lastkorgskonstruktion ska utföras i samarbete mellan tillverkaren av 

grundfordonet och tillverkaren av överdelen, som båda deltar i tillverkningen eller 

ändringen, och en redogörelse om detta ska visas upp i samband med godkännan-

det av fordonet.  

Fastgörandet av en lastkorg på en lastbil eller släpvagn som importeras begagnad 

från en annan EES-stat får även godkännas utifrån den föregående registreringen, 

om fordonets massor som tillåts i vägtrafik inte höjs från det som angetts i sam-

band med den föregående registreringen. 

2.2 Växelflaksanordningar 

Växelflaksanordningar som är avsedda för att lasta och fastgöra växellastkorgar ska 

fästas vid fordonet i enlighet med instruktionerna från tillverkaren av grundfordonet 

och växelflaksanordningarna. Den som ansöker om godkännande ska visa upp ett 

intyg över att fastgörandet har utförts enligt tillverkarens instruktioner vilket under-

tecknats av den som monterat växelflaksanordningarna. Intyget ska innehålla en 

specifikation över tillämpade instruktioner och de ska visas upp på begäran i sam-

band med ansökan om godkännande av fordonet. 

Fastgörandet av en växelflaksanordning vid en bil som tagits i bruk före den 1 janu-

ari 2005 kan vid registrerings- och ändringsbesiktningen även godkännas utifrån ett 

intyg som utfärdats av den som utfört fastgörandet. Av intyget ska framgå testme-

toden som använts samt resultaten eller en sammanfattning av en kalkylmässig re-

dogörelse enligt vilken fastgörandet av växelflaksanordningar motstår en retardat-

ion framåt på 14 m/s2 och bakåt och åt sidorna på 7 m/s2 då de är lastade med 

största tillåtna massa. 

Fastgörandet av växelflaksanordningar på en lastbil eller släpvagn som importeras 

begagnad från en annan EES-stat får godkännas utifrån den föregående registre-

ringen om fordonets massor som tillåts i vägtrafik inte höjs från det som angetts i 

samband med den föregående registreringen. 
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3  Låsanordningar för växellastkorg 

Låsanordningarna som är avsedda för fastgörande av växellastkorg ska hålla last-

korgen på plats vid fordonet när krafter som motsvarar en retardation framåt på 8 

m/s2 och en retardation bakåt och åt sidorna på 5 m/s2 riktas mot tyngdpunkten på 

en växellastkorg som är lastad med den för låsanordningarna fastställda största 

tekniska massan. 

På låsanordningarna eller i anslutning till deras driftsreglage ska beskrivas hur väx-

ellastkorgens låsning utförs. Låsanordningarna ska behålla sin låsningskraft trots 

ett sporadiskt tryckluftsläckage. 

I anslutning till låsanordningarnas driftsreglage ska det finnas en varningslampa 

som visar att alla låsanordningar har låst sig korrekt. Låsanordningar utan var-

ningslampor får också godkännas om låsanordningarna motstår ovan nämnda kraf-

ter som krävs av låsanordningar när vilken låsklo som helst lämnats olåst. 

I anslutning till växelflaksanordningar ska en skylt fästas av vilken följande fram-

går: 

1) den standard eller annan information som anger vilka växellastkorgar som 

är kompatibla med låsanordningarna, och 

2) den massa som låsanordningarna är dimensionerade för och tyngdpunktens 

höjd om tillverkaren har begränsat tyngdpunkten till under 160 centimeters 

höjd. 

Om det på fordonet finns utrymme för två växellastkorgar ska växellastkorgens 

största tillåtna massa och tyngdpunktens höjd för respektive växellastkorg anges. 

I samband med ansökan om godkännande ska man visa upp ett intyg om tillåtna 

massor för låsanordningarna som utfärdats av låsanordningarnas tillverkare. Av 

intyget ska framgå testmetoden som använts samt resultaten eller en samman-

fattning av en kalkylmässig redogörelse. 

3.1 Testning av växellastkorgens låsanordningar 

Testet ska utföras med en kalkylmässigt lämplig programvara eller genom ett fy-

siskt belastningstest. I samband med testningen ska den av tillverkaren angivna 

största tillåtna massan för låsanordningarna användas som lastkorgens massa. 

Som lastkorgens tyngdpunkt ska i samband med testningen användas den punkt 

som i längdriktning ligger mitten på växelflaksanordningarna och i höjdriktning på 

160 centimeters höjd mätt från lastkorgens lägsta punkt, såvida inte tillverkaren 

begränsar den tillåtna tyngdpunkten till en lägre höjd.  

I ett kalkylmässigt test kan fordonets underrede och lastkorgen antas vara helt 

stela delar. I det kalkylmässiga testet står fordonets underrede stadigt på mar-

ken. Om fordonets underrede lutar eller faller omkull på grund av krafterna i 

testet beaktas detta inte. I det kalkylmässiga testet ska låsanordningarna motstå 

1,25 gånger de i punkt 3 ovan förutsatta krafter som skapas genom retardation, 

utan någon bestående deformering. 

Vid fysisk belastning ska man använda krafter om minst 1,25 gånger de i punkt 3 

ovan förutsatta krafter som orsakas av retardation. Sidokrafterna ska ställas in på 

den höjd tyngdpunkten i växellastkorgen har. Längsgående krafter får också stäl-

las in på en annan höjd under belastningstestet. I testet får inga bestående de-

formationer av låsanordningarna uppkomma. 
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3.2 Låsanordningar för fartygscontainrar 

Förutom fartygscontainrar gäller denna punkt även annat lastutrymme vars bot-

tens fästanordningar motsvarar fartygcontainers fästanordningar. 

För låsanordningar för fartygscontainrar krävs inte de i punkt 3.1 angivna testen, 

om låsanordningarna har fastgjorts i fordonet enligt tillverkarens instruktioner och 

den största tillåtna belastningen som låsanordningarnas tillverkare angett finns 

angiven i anslutning till låsanordningarna. Belastningen ska anges som contai-

nerns största tillåtna massa.  

Oberoende av fordonets lastkapacitet krävs det inte av lås som är avsedda för 

fastgörande av en container att de motstår en belastning på över 34 ton. 

4 Hållfasthet hos lastkorg som tillverkats för transport av stycke-
gods 

Föreskrifterna i denna punkt gäller slutna lastkorgar som tillverkats för transport av 

styckegods.  

Hållfastheten hos framväggen och sidoväggarna i den fasta lastkorgen och växel-

lastkorgen ska motsvara kraven på hållfasthet i L- eller XL-koden om lastkorgen 

har tillverkats för transport av styckegods där lastsäkringen bygger på stödet i väg-

garna.  

I fråga om andra lastkorgar än de som testats enligt standarden får tillverkaren be-

stämma väggarnas hållfasthet genom att tillämpa standardsenliga testmetoder eller 

kalkylmässiga tester. 

I samband med ansökan om godkännande av fordonet ska man visa upp ett intyg 

som utfärdats av tillverkaren av den fasta lastkorgen, av vilket följande framgår: 

1) lastens massa som tillåts för lastkorgen, 

2) konstruktion enligt L- eller XL-koden eller någon annan hållfasthet 

hos konstruktioner, om det inte är fråga om en konstruktion enligt L- 

eller XL-koden. 

Informationen som avses i punkterna 1 och 2 ovan ska sättas upp i fordonets last-

utrymme och på dess växellastkorg så att användaren lätt kan se informationen.  

I slutna lastkorgar ska anges om hållfastheten för att stödja lasten inte har specifi-

cerats för lastkorgens väggar. 

5 Lastsäkringsanordningar 

En lastkorg som är tillverkad för transport av styckegods ska förses med lastsäk-

ringsanordningar i vilka en last som motsvarar lastkorgens lastkapacitet kan säk-

ras. Lastsäkringsanordningarna ska uppfylla kraven i standarden SFS-EN 

12640:2019.  

Avvikelser från standardens krav gällande lastsäkringsanordningarnas antal och 

hållfasthet får göras om lastkorgens lastkapacitet är högst 2 000 kg eller om det på 

grund av användningsändamålet för lastkorgen 

1) finns färre surrningsanordningar, men deras hållfasthet är större än det som 

krävs enligt standarden, eller om det 
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2) går att säkra lasten för användningsändamålet i fråga med endast ett system av 

flera surrningsanordningar enligt definition 3.6.2 i standarden. 

I samband med godkännandet konstateras överensstämmelse med kraven utifrån 

standardenliga märkningar och intyg. Överensstämmelse med kraven hos fästan-

ordningarna på ett fordon som importerats begagnat kan också konstateras enbart 

utifrån standardenliga märkningar.  

6 Fordon som tillverkats för transport av råvirke och surrningsan-
ordningar för råvirke 

 
6.1 Lastförskjutningsskydd 

Bilar som är utrustade med lastbankar för trävaror ska vara utrustade med lastför-

skjutningsskydd som också fungerar som lastutrymmets framskärm. Det ska mot-

stå en jämnt fördelad kraft framåt på 60 kN. Lastförskjutningsskyddets bredd ska 

åtminstone motsvara förarhyttens bredd och höjden ska åtminstone motsvara last-

bankarnas höjd. Lastförskjutningsskyddets höjd får dock inte överstiga 420 cm.  

Lastförskjutningsskyddet ska vara slutet eller utgöras av nät med högst 5 x 5 cm 

stora maskor och med en trådtjocklek på minst 4 mm. Tillverkaren av bilens över-

del ska testa eller låta testa konstruktionens hållfasthet. Under testet ska skyddet 

motstå en jämnt fördelad kraft framåt på 60 kN utan någon bestående deforme-

ring. Dessutom ska skyddet, utan bestående deformering, motstå en kraft framåt 

på 5 kN som riktas mot en yta av 0,25 m2 i skyddets övre hörn. Alternativt god-

känns ett test som är utfört enligt standarden SS 2563:1978. Om det finns flera 

höjder på samma lastförskjutningsskydds konstruktion, räcker det med att den 

högsta konstruktionen testas. 

Vid godkännandet konstateras överensstämmelse med kraven utifrån tillverkarens 

intyg. I intyget ska specificeras hur skyddet är fastgjort i bilens kaross eller stöd-

ram. 

6.2 Lastbankarnas antal och hållfasthet 

Lastbankarna ska vara så många och deras sidostöttor så stadiga att stöttorna inte 

deformeras på varaktigt sätt när en sidokraft som motsvarar en fjärdedel av den 

lastvikt som tillåts per bank riktas mot stöttan på en höjd som minst motsvarar 2/3 

av stöttans höjd mätt från nedre ytan av bankkonstruktionens tvärbalk. 

Lastbanken får i ovan nämnda belastningstest ge efter med en kraft som motsvarar 

1/8 av den tillåtna lasten i sidled åt båda hållen högst 50 mm över lastbankens no-

minella bredd. 

Lastbanken ska förses med en anteckning om dess största tillåtna belastning. 

Fordonets konstruktion eller utrustning ska vara sådan att en last på två på 

varandra följande lastbankar kan surras vid fordonet. Om avståndet mellan på 

varandra följande lastbankar överstiger 2,5 meter ska surrningen kunna göras med 

hjälp av två separata bindningar. 

Tvärbalken i varje lastbank för trävaror ska vara försedd med en uppåtriktad, minst 

10 mm hög kant, som hindrar trävarorna att förskjuta sig i fordonets längdriktning. 
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6.3 Lastbankarnas fastgörande vid fordonet 

Fastgörandet av lastbankarna vid fordonet ska, utan bestående deformering eller 

skador, motstå en kraft som motsvarar hälften av den last som tillåts lastbanken 

och som riktas rakt mot mitten av höjden på lastbankens stötta i fordonets sidled. 

6.4 Surrningsanordningar för råvirke 

På surrningsanordningar för råvirke som är fastgjorda vid fordonet ska antecknas 

deras LC-värde och den spänningskraft de producerar. 

7 Alternativa sätt för påvisande 

Som ett sätt att påvisa att kraven i punkterna 2–6 i denna föreskrift uppfylls god-

känns också ett påvisningssätt enligt bilaga 1 till föreskriften om tekniska krav på 

bilar och bilsläpvagnar som är på en högre nivå än vad som krävs i denna före-

skrift.  

 

8 Lastsäkring  

Lasten ska säkras så att den hålls på plats med en retardation framåt på 8 m/s2 

och en retardation bakåt och åt sidorna på 5 m/s2. 

Vid transport av marksubstanser, träflis eller andra motsvarande typer av varor ska 

lasten stödjas med hjälp av tillräckligt höga kanter och vid behov med skydd så att 

lastens mindre rörelser inte medför risk att lasten faller när de ovan nämnda retar-

dationerna varar i tre sekunder. 

8.1 Säkring av styckegodslast 

Fasta föremål ska hållas på plats i enlighet med standarden SFS-EN 12195-1:2010. 

Lasten ska ligga kvar under acceleration enligt standarden och förhindras från att 

falla omkull på det sätt som fastställs i standarden. Följande friktionskoefficienter 

tillämpas på den friktion som håller lasten på plats. 

Kontaktytans materialkombinationer Friktionskoefficient 

μ 

Sågvirke 

Sågvirke – plyfa/plywood 0,45 

Sågvirke – räfflat aluminium 0,4 

Sågvirke – krympfilm 0,3 

Sågvirke – rostfri stålplåt 0,3 

Hyvlat trä 

Hyvlat trä – plyfa/plywood 0,3 

Hyvlat trä – räfflat aluminium 0,25 

Hyvlat trä – rostfri stålplåt 0,2 

Plastpall 

Plastpall – plyfa/plywood 0,2 

Plastpall – räfflat aluminium 0,15 

Plastpall – rostfri stålplåt 0,15 

Stål och metall 

Stålhäck, stålkista – plyfa/plywood 0,45 

Stålförpackning – räfflat aluminium 0,3 

Stålförpackning – rostfri stålplåt 0,2 

Betong 

Grov betong – sågad träregel 0,7 
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Slätbetong – sågad träregel 0,55 

Glidskyddsmatta  

Gummi 0,6 

Om kontaktytorna inte är rena från olja, fett, snö, is eller annan motsvarande 

smuts får en friktionskoefficient som är högre än 0,2 inte användas. En friktionsko-

efficient på över 0,6 får endast användas om den har bekräftats med ett testbevis 

enligt standarden EN 12195-1:2010. 

8.2 Säkring av råvirkeslast 

När laster av råvirke surras ska det kombinerade LC-värdet hos surrningarna mel-

lan buntarna av trä vara minst 0,2 gånger virkesbuntens massa, och spännings-

kraften ska vara minst 0,05 gånger virkesbuntens massa. Om det framför virkes-

bunten inte finns en skärm eller en annan bunt, ska LC-värdet och spänningskraf-

ten hos surrningen av virkesbunten vara 1,5 gånger ovan nämnda krav. 

8.3 Säkring av växellastkorg och fartygscontainer 

Låsanordningarna för växellastkorgen får användas för att säkra fastgörandet av 

växellastkorgen endast när låsanordningarna och växellastkorgen är kompatibla i 

fråga om fastgörandet. I andra fall ska fastgörandet av växellastkorgen säkras med 

hjälp av kedjor eller annan motsvarande lastsäkringsutrustning. 

En fartygscontainer ska fastgöras med fyra containerlås för vilka en belastning som 

motsvarar containers massa är tillåten. Fastgörande av containern i låsen ska säk-

ras enligt bruksanvisningen för låsen. Alternativt kan man också säkra att contai-

nern hålls på plats genom att surra och stöda den enligt standarden SFS-EN-

12195-1:2010. 

8.4 Surrningsanordningar 

Om surrningsanordningarna inte har märkningar om hållfasthet enligt standarden 

SFS-EN-12195:2010, anses att LC-värdet för oskadade surrningsanordningar fast-

ställs enligt följande tabell: 

Lastsurrningsremmar: 

Bredd LC-värde 

25 mm 300 daN 

35 mm 500 daN 

50 mm 800 daN 

 

Om man förutsätter större LC-värden än vad som anges ovan, ska surrningsanord-

ningarna överensstämma med standarden SFS-EN-12195:2010. 
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8.5 Fästskydd och laststödsutrustning 

För att hålla föremålen på plats får laststödutrustning användas, till exempel stolpar 

som monteras i golvet, stänger som monteras mellan golv och tak och olika bockar. 

På denna utrustning ska den största tillåtna belastningen vara angiven. 

LC-värdena ska anges på de skydd som används för att säkra lasten. 

9 Övergångsföreskrifter 

Vid beräkning av lastens säkringskraft får man använda en hållfasthet hos fram-

stammen enligt 6 § och en hållfasthet hos fästanordningar enligt 8 § i trafikministe-

riets beslut om lastkorgar till fordon, lastning av fordon och fastgörande av last 

(940/1982) om fordonet tagits i bruk före den 1 januari 2022.  

Kraven i punkt 4 i föreskriften tillämpas på godkännande av fast lastkorg och på en 

ny växellastkorg som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2022. 

Kraven i punkt 6 i föreskriften tillämpas på godkännande av fordon från och med 

den 1 januari 2022. 

Växellastkorgens låsanordningar som för första gången tagits i bruk före den 1 juni 

2021 får vid ändringsbesiktning godkännas fram till den 31 december 2025 på ett 

fordon som för första gången tagits i bruk förde den 1 juni 2021 trots att låsanord-

ningarna inte testats enligt punkt 3.1 i föreskriften. I samband med godkännande 

av ett sådant fordon ska man visa upp tillverkarens intyg eller tillverkarens skylt 

om den massa som godkänts för låsanordningarna. 

De i punkt 8.2 fastställda kraven på säkring av råvirkeslast tillämpas från och med 

den 1 januari 2022. 

 

 

Kirsi Karlamaa 

Generaldirektör 

 

Kati Heikkinen 

Överdirektör 


