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Pass på at du
laster bilen sikkert
Last i bilen, på taket eller på tilhenger, skal alltid være godt sikret. Det skal ikke
være mulig for lasten å forskyve seg eller falle av under kjøring. Bilens svingeog bremseegenskaper kan forandre seg hvis last forskyver seg under kjøring.
Last som faller av bil eller tilhenger, kan skade deg og din bil, men også andre
trafikanter.

Last i bilen:
- Skal plasseres slik at den ikke forskyver seg til siden når du svinger.
- Skal ikke kunne skli fremover hvis du bråstopper.
- I stasjonsvogn eller varebil skal det være sperre mellom setene og lasten.
- Lasten i stasjonsvogn skal ikke stables høyere enn setet foran, hvis du ikke
har sikret lasten med neJ eller tilsvarende.
- Tunge gjenstander skal alltid plasseres nederst i lasterommet.
- Du skal ikke ha løse gjenstander i bilen. Ved en bråstopp kan disse treffe
fører eller passasjerer, og vil oppleves som prosjektiler.

Last på taket:
- Skal ikke kunne falle av og skade andre biler, trafikanter eller omgivelser.
- Skal alltid sikres forsvarlig.
- Noen biler kan ikke ha last på taket. Sjekk vognkortet – der ser du om bilen
kan ha last på taket og eventuelt hvor mye last den tåler.
- Last på taket skal festes forsvarlig. Sikringen skal klare å stoppe hele
tyngden av lasten fremover og halve tyngden av lasten til siden og bakover.

Last på tilhenger:
- Skal ikke kunne falle av og skade andre biler, trafikanter eller omgivelsene.

- Last på tilhenger skal festes forsvarlig. Sikringen skal klare å stoppe hele
tyngden av lasten fremover og halve tyngden av lasten til siden og bakover.
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- Du skal ha trekk over lasten på tilhenger med høye vegger.

