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Lagregler för taksäkerhet anges från den 1 juli 1987 i plan- och bygglagen, PBL, 3 kap. 6 §.
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Byggtekniska detaljföreskrifter och allmänna råd anges i Boverkets Byggregler, BBR 94, som
ersätts av BBR 2008 från och med 2008-07-01 med övergångsbestämmelser fram till 200907-01. Hela avsnittet 8:24 har omarbetats i enlighet med den struktur som övriga delar av
Boverkets Byggregler har, det vill säga funktionskrav med förslag till lämplig verifiering i
allmänt råd.
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För att underlätta tolkningen av byggreglernas avsnitt 8:24, funktions- och detaljkrav om
taksäkerhet, har plåt- och sotarbranschernas parter utarbetat denna broschyr. I broschyren
tas hänsyn till att BBR 2008 ersatt detaljkrav med funktionskrav och allmänt råd. Reglerna
har också flyttats om för att ge en mer naturlig följd sett till hur man tar sig upp på taket, rör
sig längs taket och utför arbete vid arbetsstället. Det Boverket här kallar arbetsstället kallas
enligt Arbetsmiljöverket för arbetsplats.
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Sidorna 3-16 förklarar reglerna i BBR 2008, avsnitt 8:24 och med samma ordningsföljd. Varje
avsnitt inleds med att byggreglernas föreskrift anges inom en ruta. För att öka tydligheten
är detaljkrav markerade med röd färg i illustrationerna. Hänvisningar anges även till Svensk
Standard där sådana finns även om byggreglerna inte längre hänvisar till dem.
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Sidorna 17-23 redovisar plåt- och sotarbranschernas syn på hur tillträdes- och skyddsanordningar ska vara monterade för att taket ska vara en så säker arbetsplats som möjligt.
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Beträffande tolkning av äldre gällande byggregler för taksäkerhet hänvisas till tidigare utgåvor av ”Tillträdes- och skyddsanordningar för tak” samt till Boverkets rapport 2000:1
”Säkerhet på tak”, en sammanställning av regler fram till och med år 2000.
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Vi vill med denna broschyr hjälpa fastighetsägare, projektörer, tillverkare, arbetsgivare,
arbetstagare samt representanter för byggnadsnämnder med flera, att minska olycksfallsriskerna vid arbete på tak.
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Samråd har skett med Arbetsmiljöverket och Boverket.
Värdefulla synpunkter har även lämnats av representanter för Taksäkerhetskommittén, övriga
enskilda sakkunniga och företag. Arbetet har finansierats av Plåtslageriernas Riksförbund,
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och
Svenska Kommunalarbetareförbundet.
Ett stort och varmt tack till alla som aktivt bidragit med råd vid utarbetandet av denna
utgåva nr 4.

Stockholm i september 2008

Jarl Alenius
Projektledare
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Plåt- och sotarbranschernas allmänna rekommendationer
för taksäkerhet
Som komplement till Boverkets Byggregler, BBR
8:24, redovisar branschparterna rekommendationer
om hur tillträdes- och skyddsanordningar bör vara
tillverkade för att montering och infästning i den
bärande konstruktionen ska kunna ske på ett säkert
sätt.
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Det är viktigt att tillverkare av tillträdes- och skyddsanordningar upprättar och tillhandahåller utförliga
monteringsanvisningar för sina produkter. Det har
visat sig att många montörer saknar kunskaper om
hur fasta anordningar ska fästas i olika takkonstruktioner. Detta har bidragit till att i övrigt bra utrustning
genom okunnighet blivit felmonterad.

I början av 1990-talet togs det fram ett stort antal
nya produkter för taksäkerhet och infästning. Dessa
började användas i stor skala. Många av de nya
produkterna hade brister som framkom efter en tids
användning.
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Viss tveksamhet råder dock om alla nya produkter,
som i dag tillverkas i tunnare godstjocklekar än tidigare, i framtiden klarar beständighetskraven enligt
föreskrifterna i BBR utan att rosta sönder i förtid.

Genom ett byggforskningsprojekt ”Infästning av
takskyddsanordningar” T22:1993 har plåtbranschen
kunnat belägga vad som måste beaktas för att erhålla en säker infästning av tillträdes- och skyddsanordningar. Av projektet framkom klart att hela system
av taksäkerhetsutrustning måste provas tillsammans
som en enhet för att full säkerhet ska kunna uppnås.
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Vissa tillverkar nämligen sina tillträdes- och skyddsanordningar av sendzimir-förzinkat material som
efter bearbetning pulverlackeras. Kännedom om hur
långvarigt korrosionsskyddets livslängd blir finns
inte.
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Andra tillverkar däremot sina tillträdes- och skyddsanordningar som efter bearbetning varmförzinkas
med 50 µm och eventuellt lackeras. Här finns lång
erfarenhet av skyddets livslängd.
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Tillverkarna har i dag stor erfarenhet och kunskap
om tillverkning av taksäkerhetsutrustning. Svårigheten för tillverkare av fasta anordningar är att hitta
en medelväg, där anordningarna har tillräcklig hållfasthet och styvhet både för brukslaster och så att
de är tillräckligt eftergivliga för att klara de dynamiska fallproven.
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Taksäkerhetsanordningar ska hålla längre än det
system och ytskikt (t ex plåt, papp eller tegel) i vilket
det ingår och är monterat på.
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Förbindelseleder till tak
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Lös anliggande pinnstege får användas som tillträdesväg till tak, om fasadhöjden vid uppstigningsstället är högst 4 meter. Kravet är dock att glidskydd
ska vara fast monterat vid takfoten. Glidskyddet ska
sitta vid sidan om den fasta takstegen. Den anliggande lösa pinnstegen måste ha en längd så att den
når cirka 1 meter över takfoten. En lämplig lutning av
stegen är 75º, vilket motsvarar 1 meter ut vid markytan i förhållande till takfoten.
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Fast monterad eller utfällbar väggstege med
bredden 0,4 meter kan användas vid tillträde till tak
om fasadhöjden vid uppstigningsstället är högst 8
meter. Stegen ska förses med fallskydd såsom ryggskydd eller styrt glidlås på fast förankringslina/skena.
Det ska finnas minst 0,16 meters utrymme för varje
fot om stållina eller skena för glidlås placeras mellan
vagnsstyckena. Kontrollera väggstegens fastsättning. Många olyckor har skett genom att infästningarna lossnat från vägg i stegens överkant i samband med personövergång mellan vägg- och fast
takstege. Rekommenderas att vägg- och takstege
är förbundna genom handledare. Bredden mellan
handledarna ska vara minst 0,45 meter.

Invändiga förbindelseleder till tak ordnas om fasadhöjden är 8 meter eller högre. Det är ofta mycket
dåliga tekniska lösningar ur ergonomisk synpunkt för
bland annat tillträde till taket. Nu gällande BBR 2008
har tagit fasta på detta problem och kräver, att de
även ska fungera för transport av arbetsmaterial och
utrustning. Förbindelselederna till tak ska förläggas
så att de lätt kan nås och användas utan kompletterande redskap eller verktyg – nyckel undantagen.
Tak- och väggluckor ska kunna låsas om de inte
utgör en utrymningsväg.
Vägg- och takluckor måste vara utförda så att de
inte kan slås i lås ofrivilligt utifrån. Belysning måste
finnas vid invändiga förbindelser från till exempel
vind. Vi rekommenderar i likhet med Hus AMA
även att takluckor generellt utförs i dagermåttet
0,90 x 0,90 meter i stället för 0,60 x 0,90 meter.
Alla invändiga uppstigningsöppningar bör förses
med skyddsräcke. Gångbrygga bör också monteras
nedanför takluckan om taket är brant. Då utgör
bryggan även vilplan enligt BBR 2008. Räcket ska
då omsluta både lucka och vilplan.
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Takstegar
I Sverige tillverkas alla takstegar i minst 400 mm
bredd av praktiska och ekonomiska skäl, det vill säga
samma mått som utvändiga väggstegar.
Vid fasadhöjd högst 4 meter och taklutning högst
45º fick lösa bärläktsteg tidigare användas som fast
takstege om de var typgodkända. Nu bör lösa bärläktsteg och så kallad villastege (Klass 1), om de används som fast takstege, kompletteras med tydligt
markerade infästningsanordningar för säkerhetslina
med cirka 2 meters mellanrum längs med stegen.
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Alla takstegar ska vara fast monterade i takkonstruktionen enligt tillverkarnas monteringsanvisningar.
Normalt sitter stegarnas infästningspunkter på ett
c-avstånd på högst 2 meter. Alla stegar måste vara
fastsatta både upptill och nertill på taket, så att stegarna inte går att röra i sidled - takstegar tillverkade
enligt SS-EN 12951 (1) Klass 2 Typ A med steg och
Typ B med pinnar. Bredd på stegen ska vara minst
350 mm mellan vagnsstyckena. Stegarna ska monteras cirka 100 mm över takytan till steg eller pinnar.

Gångbryggor

Gångbryggorna ska hålla som infästningsanordningar för lina till säkerhetssele, oavsett från vilket
håll kraften anbringas. Gångbryggan kan med fördel
kompletteras med räckesföljare eller löpskena/stållina, vilket underlättar fastsättning och användning
av säkerhetslina. Beakta att gångbryggan ska vara
snögenomsläpplig, stabil och inte svikta ner mellan
konsolerna när den beträdes.
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Gångbryggor tillverkas enligt SS-EN 516 Klass 2 Typ
B med en minimibredd om 350 mm och 20 mm
uppstående kanter. Gångbryggorna sätts fast med
hållare c 1200 mm i den bärande takkonstruktionen.
Hållarnas utförande är beroende på vilken tillverkare
som framställt dem.
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Vid konstruktion av nya gångbryggor ska de funktionskrav som anges i SS-EN 516 Klass 2 Typ B
följas och klara de brukslaster som är specificerade.
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Räcket och konsolerna ska klara brukslaster med begränsad nerböjning. Höjd över taket cirka 0,15 meter.
Räcken vid nock, takbrott och takfot ska i alla punkter och riktningar klara den belastning de utsätts för
från den dynamiska säkerhetslinan vid ett fall.
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Här gäller samma krav på infästning i den bärande
takkonstruktionen som för gångbryggor. Räcket ska
vara dimensionerat för infästning av lina till säkerhetssele. Beakta att räckesföljarna ska förankras,
så att de inte kan rotera eller förskjutas i räckets
längdriktning.
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Nock- och takfotsräcken

br
a

ns

Öglor

se

Sä

rt

ry

ck

ur

Samma krav på dynamisk last gäller som för nockPå låglutande tak under 6º godtas att säkerhetslina
räcke. Öglor ska även klara en brukslast i alla riktförankras i öglor. Öglan ska ha en förankringspunkt
ningar utan att funktionen försämras.
0,15 meter över takytan och vara tydligt markerad.
De ska monteras på högst 5 meters inbördes avstånd.
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Snöräcken/Snörasskydd
eftersom belastningen kan bli betydligt större.
Standarden tar i nuvarande utförande inte hänsyn till
de nya snözonerna som infördes 2006-10-16. I snörika trakter måste noggranna beräkningar göras
innan snöräcken monteras.
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Krav på snöräcken över entréer när fasadhöjden är
högre än 8 meter eller när taklutningen är större än
18º är en ny bestämmelse i BBR 2008. Nu refereras
till SS 831335, som har krav på både statisk och
dynamisk last samt brukskrav. Det krävs högre
hållfasthet för snöräcken än för takfotsräcken,

Monteringsanvisningar
Monteringsanvisningar på svenska ska alltid upprättas för samtliga produkter och tillhandahållas

montörerna som arbetar med taksäkerhetsanordningar.
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