SE

Underhållsinstruktion
Som fastighetsägare är man skyldig enligt Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk
BVL, samt Plan och bygglagen PBL, att bedriva tillsyn samt underhåll av sin fastighet. Inte
minst då det gäller fasta tak och säkerhetsanordningar på tak.
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Inledning
Detta material är framtaget för att underlätta för dig att göra en underhållsplan och genomföra kontroller.
Underhållsplan / Besiktningsprotokoll - CWL0057 finns på vår hemsida för nedladdning samt i broschyren
Dokumentation - CWL0062.

Allmän kontrollinstruktion
Kontroll av vissa delar bör ske varje år medan andra kan kontrolleras med längre intervaller. Gör
noggranna anteckningar om åtgärder som bör vidtas. Anteckna också vidtagna åtgärder. Ta gärna foto före
och efter åtgärd. Bifoga dessa.
Funktion/placering

Det är förbjudet att utan giltigt skäl ta bort eller sätta taksäkerhetsanordningar ur bruk. Deformerade
taksäkerhetsdetaljer får ej riktas eller repareras, dessa måste bytas ut. Vid komplettering av taksäkerhet får
detaljer av olika fabrikat ej kombineras.
Infästning/åtdragning

En taksäkerhetsanordning blir aldrig bättre än sin svagaste länk. Infästningen i takkonstruktionen kan vara
den svaga länken. Kontrollera att infästningar, tätningar mm ligger an mot underlaget alternativt har fått ett
korrekt grepp om falskanter etc samt att skruvar och muttrar är korrekt åtdragna enligt gällande
monteringsanvisning.
Skick/ytskikt

Vid smärre skador eller missfärgning/antydan till rost i klippkanter kan detta lämnas utan åtgärd då
ytbehandlingen har en självläkande förmåga. Vid rostangrepp som bedöms försämra
funktionsegenskaperna ska produkten bytas ut.
Ytskikt pulverlackerade ytor

Om skada skett på det pulverlackerade ytskiktet kan det i samband med övrig tillsyn och underhåll åtgärdas
genom rengöring och kompletteringsmålning med färg avsedd för zinkbehandlade metallytor enligt
färgtillverkarens anvisningar.

Underlagstak
Information

Underlagstaket utgör ofta tätskikt och bär upp takbeläggningen såsom plåt, takpannor etc. Underlagstaket
bärs upp av takstommen och takstolar. Underlagstaket kan även vara bärande (kraftigare plåtprofiler) som
bär upp både isolering och takbeläggning. I detta fall finns tätskiktet i form av ytterligare plåtskikt eller
papp-/dukskikt etc. ovanpå isoleringen. Kontrollera att underlagstak är intakt och inte blivit påverkat av
inläckande vatten eller att skräp samlats så att fukt hålls kvar invid t.ex. bärläkt.
Kontrollinstruktion

-

-

Kontrollera om möjligt från undersidan av takkonstruktionen (från t.ex. vinden) om det finns signaler
på läckage, missfärgningar av trä eller målade ytor, eller kondens. Kontrollera även förbindningar/
skruvar på skarvar av bärande plåttak (TRP).
Vid takpannetak kontrollera om det finns trasiga takpannor. Lyft på takpannor på olika ställen
inklusive nere vid takfot, om det finns tendenser att skräp, löv, barr mm har samlats i fickor.
Kontrollera även underlagspapp, att den inte torkat och spruckit, att det inte uppstått hål invid spikar
och genomföringar etc.
Gör extra kontroll invid infästning av taksäkerhetsanordningar så att inte underlagstaket påverkats av
läckage etc. i anslutning till dessa.
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Takbeklädnad
Information

Takets ytskikt kan vara tätskikt, t.ex. papptak/duktak, men kan även vara beklädnad/skydd (t.ex. takpannor)
där tätskiktet finns i form av annat material inunder. Ytskiktet ska leda bort regn och ska kunna klara snöoch vindlast och ska kunna beträdas av personer. OBS! Om ytskikt och eller/takkonstruktion inte klarar
personlast med risk för fall igenom taket, ska det finnas ett avgränsande räcke kring dessa ytor.
Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att alla delar av ytskiktet är intakta. Att t.ex. takpannor är hela.
Kontrollera att takmaterialet sitter fast, att skruvar/spikar till t.ex. plåttak finns på plats och är
tillräckligt åtdragna/islagna samt att hålen runt skruven/spiken inte blivit för stort.
Kontrollera att inga delar av ytskiktet riskerar att lossna eller skadas vid stark vind.
Kontrollera att ytskiktet är rent från mossa och annat som kan påverka beständighet hos material och
utgöra ökad halkrisk.
Kontrollera särskilt om taket utsatts för åverkan vid t.ex. snöskottning.

Vattengångar
Information

Vattengångar på taket utgörs av hängrännor, vinkelrännor, gesimsrännor, ståndrännor samt takbrunnar och
utkast inklusive stuprör. Dessa ska ha tillräckliga dimensioner och vara placerade så att regn kan ledas bort.
Kontrollinstruktion

-

-

Kontrollera att vattengångarna och dess infästningar är hela.
Kontrollera att de är rena från löv, ris, mossa och annat som kan hindra funktionen att leda bort
regnvatten. Kontrollera även om vatten tenderar att bli stående på någon del av takytan, bristande
lutning mot takbrunnar etc.
Kontrollera eventuella avvikelser som kan leda till försämrad funktion, t.ex. hängrännor som lutar i fel
riktning.

Markstege
Information

Markstege (lös stege) ska tillsammans med fast monterat glidskydd vid takfot utgöra tillträdesled från mark
till tak på lägre byggnader. Stegen ska placeras vid sidan om takstegen vid en taklutning under 45 grader
och bör sticka upp ytterligare 1 meter ovanför takkanten. Vid brantare tak ska markstegen ansluta direkt
mot takstege och högsta stegpinnen ligga på glidskyddet.
Vid tillträdeshöjd mellan 4-5 meter ska stegen vara beskaffad med stegbreddare. Monterat glidskydd måste
vara typgodkänt.
Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att stegen uppfyller aktuell standard, EN 131 eller SS 2091.
Kontrollera att den inte är skadad. Observera särskilt ev. skador på nedre delen av stegsidorna.
Vid utskjutsstege kontrollera särskilt skarv och låsning (vid glidning nertill finns risk för
isärdragning).
Föreligger brister enligt ovan använd ej stegen eller staga stegen på tillförlitligt sätt.
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Glidskydd för markstege
Information

Glidskyddets funktion är att förhindra olyckor på grund av att stege glider nertill eller i sidled upptill samt
vippande stege. Glidskydd som uppfyller kraven i gällande standard SS831342:2014 är dimensionerade att
klara en vertikal belastning på 1 kN med endast liten deformation och 1,5 kN med obegränsad deformation
men stegen skall hänga kvar.
Kontrollinstruktion

-

-

Kontrollera glidskyddet och dess infästning i taket.
Kontrollera att glidskyddet för den lösa stegen klarar vertikal belastning. Häng den lösa stegen i
glidskyddet så att den inte når marken. Häng sedan i stegen och iaktta ev. deformationer eller rörelser.
Ev fästen i dåliga hängrännor kommer då riskera att lossna. Observera risk för att träffas av fallande
hängränna och andra delar. Om tvivel finns på tillräcklig hållfasthet montera nytt glidskydd på taket.
Kontrollera att glidskyddet inte kan riskera att haka fast i kläder/arbetsutrustning och påverka
rörelseförmågan.
Iaktta eventuella deformationer/skador samt försämringar av ytskiktet och åtgärda enligt allmänna
kontrollinstruktionen, se sid 3.

Vindstege
Information

Vindstegen används för att ta sig upp till vinden från t.ex. ett trapphus eller rum på översta våningen. Den
ska följa aktuell standard SS-EN 14975:2006+ A1. Den ska ha en bredd på minst 240 mm och steghöjd
mellan 230 och 300 mm (högst 4 mm avvikelse mellan steg). Översta steget till vindsplan dock max 315
mm. Lucköppningen bör vara minst 700 x 900 mm.
Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att vindstegen fungerar, sitter fast och inte är ranglig.
Stegen ska vara minst 240 mm bred och att övergången till vinden är ergonomiskt acceptabel.

Tillträdesled på vind, belysning
Information

För att ta sig från allmänna utrymmen (trapphus etc.) och fram till uppstigningslucka till taket ska det
finnas en tillträdesled med bredd på minst 800 mm (600 mm på enstaka korta ställen accepteras) och höjd
på minst 1800 mm (på enstaka korta ställen t ex öppning, takstol kan 1600 mm accepteras). Gångytan på
landgång etc. ska vara minst 350 mm bred och med uppvikta kanter (min 20mm), alternativt minst 500 mm
bred om kanter saknas.
Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att belysning fungerar och att alla lampor lyser samt att belysningen är tillräcklig för att
observera alla hinder och risker.
Kontrollera bredd och höjd i gångutrymmet och att inga hinder skapar risk att snubbla, slå i eller
skadas mot vassa kanter utstickande detaljer, spikar, skruvar mm.
Kontrollera att gångytan är tillräckligt bred (350 mm) och att det inte finns snubbelrisker.
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Invändig stege till tillträdeslucka
Information

För att ta sig mellan vindsplan upp genom tillträdeslucka måste oftast en stege användas. Denna får vara av
trä men måste vara hel, hålla för personlast och inte lossna eller glida vid användning. Då överkant av
luckan inte ska vara lägre än 1600 mm så hamnar underkanten ca 1000-1200 mm ovanför vindsplan. Detta
förutsätter någon form av stege/trappa.
Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att måtten enligt ovan stämmer.
Kontrollera att stegen till tillträdesluckan är stadig, hel och fastmonterad. Iaktta särskilt brister i
fastsättning av stegpinnar till sidostyckena på trästegar.

Tillträdeslucka
Information

Måttet på tillträdesluckan ska mätas i öppningen (dagermått). Tidigare ansågs tillträdesluckor med måtten
500 x 500 mm vara acceptabla. Dessa anses idag vara för små och måste bytas ut. Under senare år har
kravet varit 600 x 600 mm men är numera 700 x 900 mm. Luckor med måtten 600 x 600 kan accepteras
tills större takombyggnad/omläggning utförs. Ett problem vid stor lucka är att den blir tung och om det kan
samlas snö på den kan den bli mycket tung att öppna. Det kan vara nödvändigt att montera lyfthjälp i form
av gasfjädrar eller liknande.
Förutom en acceptabel öppningsstorlek ska luckan även klara personlast och kunna ställas upp vid
användning utan att blåsa igen. Den ska även gå att låsa inifrån men krav på att den är låst finns inte.
Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att tillträdesluckan har acceptabla mått. Öppningar med 600 x 600 mm bör bytas i
samband med kommande upprustning av tak, mindre öppningar ska bytas snarast.
Kontrollera att inga vassa kanter eller uppstickande detaljer skapar risker vid upp- eller nedstigning i
luckan.
Kontrollera att gångjärn är intakta.
Kontrollera att luckan kan ställas upp vid användning
Kontrollera att luckan kan låsas inifrån. (Behöver dock inte vara låst).
Kontrollera om taket invid luckan är tätt och intakt.
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Fasadstege, handledare, fallskydd, ryggskydd
Information

Fasadstegens funktion är att utgöra tillträdesled till tak för byggnader med fasadhöjd upp till 8 meter. Vid
höjder överstigande 4 m ska du vara löpande förankrad. För att göra tillträdet till tak säkert finns
kompletterande anordning som vajer- eller skensystem för förankring av personlig fallskyddsutrustning.
Handledare mellan fasadstege och takstege gör uppstigningen på taket smidigare.
Ryggskydd är enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Skydda dig mot fallrisker (ADI 698) inte godkänt som
fallskydd. Man ska alltså vara förankrad även om ryggskydd finns.
Många exempel på bristfälligt infästa fasadstegar finns. Det är svårt att se hur bra eller dålig en infästning
blir och ofta svårt att kontrollera en befintlig infästning. Fasadstegen i sig ska uppfylla standard SS 831331.
Denna standard innehåller dock inga krav på att stegen ska klara förankring av personligt fallskydd och får
därför normalt inte användas till detta. Skena/vajer som förankringsanordning för personligt fallskydd
måste därför monteras för att självt klara denna påverkan, dvs. en test som motsvarar det dynamiska testet
på taksäkerhetsanordning.
Fasadstegen kan kompletteras med säkerhetsskena vilket medger att man kan röra sig längs hela stegens
längd och vara löpande förankrad med personlig fallskyddsutrustning.
Kontrollinstruktion

-

-

-

-

-

-

Kontroll av funktion/hållfasthet. Metod: Häng med hjälp av sele, lina och kopplingsanordning så långt
upp i fasadstegen som du kan nå. Belasta med din egen kroppsvikt. Dra utåt och observera rörelser i
stege och infästningar. Vid synbara rörelser i infästningar mot fasad bytes eller återskapas dessa innan
de belastas.
Kontroll av infästning. Skruv i varje hål på konsol/stag. Vid fransk träskruv i panel kontrollera att de
är åtdragna och har tillfredsställande fäste. Skruva loss en av de nedre skruvarna och studera om skruv
och virke verkar fräscht. Små skruvar t.ex. i träpanel ska vara anpassade till panelens tjocklek och
skall vara åtdragna utan att glappa.
Observera särskilt om vatten har kunnat tränga in i träpanel och lett till skador. Vid tveksamheter byt
aktuell panel och skruv eller byt till annan infästning eller infästningsställe. Den översta infästningen
är den viktigaste.
Kontroll av handledare och stag till takstegen. Kontrollera särskilt infästning i stegen. Kontrollera
skruvar, svetsningar och annat. Saknas stag mellan handledare och takstege montera detta. Om det
finns - kontrollera skruvförband.
Om fallskyddssystem i form av vajer eller skena finns kontrollera att dessa är fast monterade i eget
infästningssystem (eller att fasadstegen har kompletterande/betryggande infästning), korrekt
monterade och intakta. Om fasadstegen saknar möjlighet att förankra sig i måste den åtgärdas eller
bytas ut. Använd ställning, reparbete eller mobil arbetsplattform vid detta arbete.
Iaktta eventuella deformationer/skador samt försämringar av ytskiktet och åtgärda enligt allmänna
kontrollinstruktionen, se sid 3.
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Takstege, skyddsräcke
Information

Takstegens funktion är att vara tillträdesled till serviceställen på tak samt utgöra förankringspunkt för
personlig fallskyddsutrustning. Takstegen är inte avsedd att användas som utrymningsväg och får inte
användas som upplagsplats för till exempel byggnadsmaterial. Takstege som uppfyller kraven i gällande
standard är dimensionerade att klara en punktbelastning på 1,5 kN, samt klara de belastningar inklusive fall
som kan uppkomma vid förankring av säkerhetslina. SS-EN 12951:2006, klass 2.
Finns skyddsräcke (1 m högt) eller lågt räcke (0,5 m högt) skall detta användas för att öka tryggheten och
säkerheten vid gång i stegen och kan även användas för förankring av personligt fallskydd.
Takstegar kan vara med stegplattor eller med stegpinnar och avsikten är att stegplattor ska användas vid
taklutningar mellan ca 10-35 grader och stegpinnar vid taklutning över 25 grader. De enskilda stegplattorna
bör inte luta mer än ca 3 grader i förhållande till horisontalplanet.
Takstegen kan kompletteras med säkerhetsskena vilket medger att man kan röra sig längs hela stegens
längd och vara löpande förankrad med personlig fallskyddsutrustning.
Kontrollinstruktion

-

-

Kontrollera att takstegen, takstegens infästning till konsoler etc. taket är korrekt utförda och intakta.
Kontrollera särskilt åtdragning av falsfästen enligt gällande monteringsanvisning.
Takstege ska ha infästning minst en upptill och en nertill för att förhindra förflyttning/ brytning i
sidled. Takstegar som kan komma att belastas av snö ska klara aktuella laster. Alternativt ska taket
kompletteras med snörasskydd.
Kontrollera särkskilt att skarvar mellan takstegssektioner sitter ihop.
Om skyddsräcke/räcke finns kontrollera att dessa är hela, sitter ihop och är väl fastsatt till takstege
eller tak.
Iaktta eventuella deformationer/skador samt försämringar av ytskiktet och åtgärda enligt allmänna
kontrollinstruktionen, se sid 3.
Kontrollera att taket, takpannor, falsar etc. invid infästningar är intakta.

Lösa taksteg - bärläktssteg
Information

Takstegets/bärläktstegets funktion är att vara tillträdesled till serviceställen på tak. Lösa
taksteg/bärläktssteg får inte användas på hus med fasadhöjd över 4 m eller taklutning mer än 45° enligt
aktuella typgodkännanden. Taksteg/bärläktsteg ska alltid monteras i rak linje ovanför varandra för att
utgöra tillträdesled. Takstegen är ej avsedda för förankring av personlig fallskyddsutrustning, detta ska
kunna ske i annan anordning i anslutning till tillträdesledens övre ände, t.ex. nockräcke.
Kontrollinstruktion

-

-

Kontrollera att bärläkten som håller uppe bärläktsteget är intakt, saknar försvagningar t. ex. vankant
och att inget skräp eller dylikt som kan påverka bärläktens hållbarhet finns. Sannolikheten för problem
och skador är störst vid det nedersta steget.
Kontrollera att taket, takpannor, etc. invid bärläktsstegen är intakta.
Iaktta eventuella deformationer/skador samt försämringar av ytskiktet och åtgärda enligt allmänna
kontrollinstruktionen, se sid 3.
Kontrollera att det finns en separat förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning i anslutning till
tillträdesledens övre ände.
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Nockräcke
Information

Nockräckets funktion är att utgöra förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning vid arbete på tak.
Nockräcke som uppfyller kraven i gällande standard är dimensionerade för att klara de belastningar
inklusive fall som kan uppkomma vid förankring av personlig fallskyddsutrustning.
Tidigare fanns takfotsräcken med ett rör som utgjorde fotstöd vid takbrott eller takfot. Idag är dessa ersatta
med snörasskydd vilka ska finnas monterade där snöskottning kan förekomma och ger/uppfyller då även
funktionen som fotstöd.
Nockräcket kan kompletteras med säkerhetsvajer vilket medger att man kan röra sig längs hela räckets
längd och vara löpande förankrad med personlig fallskyddsutrustning.
Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att räcken och infästningar till taket är korrekt utförda och intakta. Kontrollera särskilt
åtdragning av falsfästen enligt gällande monteringsanvisning.
Kontrollera att skarvar mellan räckesrör är korrekt utförda och intakta, att låsning av rören är korrekt
utförd och intakta samt att översta röret ej kan rotera eller glida i sidled.
Iaktta eventuella deformationer/skador samt försämringar av ytskiktet och åtgärda enligt
rekommenderade instruktioner, se sid 3.
Kontrollera att taket, takpannor, falsar etc. invid infästningar är intakta.

Gångbrygga
Information

Gångbryggans funktion är att vara gångväg till serviceställen på tak samt utgöra förankring för personlig
fallskyddsutrustning. Gångbryggan är inte avsedd att användas som utrymningsplattform eller
utrymningsväg och får inte användas som upplagsplats för till exempel byggnadsmaterial. Gångbryggor
som uppfyller kraven i gällande standard SS-EN 516:2006, är dimensionerade att klara en punktbelastning
på 1,5 kN. I Sverige får endast gångbryggor klass 2 typ B användas vilket innebär att den klarar de
belastningar som kan uppkomma inklusive fall vid förankring av personligt fallskydd. Gångytan ska vara
minst 350 mm bred och med uppvikta kanter (min 20 mm).
Skyddsräcke (1 m högt) kan monteras på gångbryggor och utgör då stöd vid gång samt fallskydd. De kan
normalt även utgöra förankring av personlig fallskyddsutrustning. Skyddsräcket ska vara placerat vid sidan
av gångbryggan på ett avstånd från gångytan så att gång inte försvåras. Ett riktmärke kan vara ca 350 mm
från mitten av gångbryggan. Skyddsräcke placerat på takfotssidan utgör tillräckligt fallskydd om hela
gångbryggan är placerad minst 1 m nedanför nock.
Gångbryggan kan kompletteras med säkerhetsvajer vilket medger att man kan röra sig längs hela bryggans
längd och vara löpande förankrad med personlig fallskyddsutrustning.
Kontrollinstruktion

-

-

Kontrollera att gångbryggorna och infästningarna till tak är korrekt utförda och intakta. Kontrollera
särskilt åtdragning av falsfästen enligt gällande monteringsanvisning.
Kontrollera särskilt att skarvar mellan gångbryggsektioner är korrekt utförda och intakta.
Iaktta eventuella deformationer/skador samt försämringar av ytskiktet och åtgärda enligt allmänna
kontrollinstruktionen, se sid 3.
Om skyddsräcke finns, kontrollera dess placering, infästning i gångbrygga och att rörens skarvar är
korrekt utförda och intakta samt att översta röret ej kan rotera eller glida i sidled.
Kontrollera att taket, takpannor, falsar etc. invid infästningar är intakta.
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Räcke vid tillträdeslucka, ljusgenomsläpp
Information

Räcke (0,5 m höga) vid tillträdeslucka och kring ljusgenomsläpp etc. utgör stöd vid
uppstigning/nedstigning till taket samt ska förhindra att man tar sig ut på takytor som inte klarar personlast.
Räcken som uppfyller kraven i gällande standard har en stabilitet och energiupptagningsförmåga som gör
att det klarar de belastningar inklusive fall som kan uppkomma vid förankring av personlig
fallskyddsutrustning.
Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att räcket har tillräcklig stadga för att kunna användas som stöd vid uppstigning.
Kontrollera att räcken och infästningar är korrekt utförda och intakta. Kontrollera särskilt att falsfästen
är åtdragna enligt gällande monteringsanvisning.
Kontrollera att rörens skarvar är korrekt utförda och intakta.
Iaktta eventuella deformationer/skador samt försämringar av ytskiktet och åtgärda enligt allmänna
kontrollinstruktionen, se sid 3.
Kontrollera att det finns räcken kring alla ytor som inte klarar personlast.

Arbetsplattformar, skyddsräcke
Information

Arbetsplattformar utgör ståyta vid arbeten med t.ex. skorsten, ventilationsanläggning eller andra
anordningar. Infästningar i skorsten får ej utföras med fästdon in i skorstenens material. Infästning måste
ske med band eller liknande runt skorstenen, utanför själva skorstenens material.
Skyddsräcket (1 m högt) är avsett som stöd vid gång och arbete och skydd mot fall samt utgöra
förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning. Skyddsräcken har en stabilitet och
energiupptagningsförmåga som gör att de klarar de belastningar inklusive fall som kan uppkomma vid
förankring av personlig fallskyddsutrustning.
Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att arbetsplattformens infästning i taket eller runt skorsten etc. är intakta.
Kontrollera även skorstenens skick så att inga delar kan lossna och skada personer eller äventyra
arbetsplattformens hållfasthet.
Kontrollera att gångytan är hel och särskilt att eventuella skarvar är korrekt utförda och intakta.
Om skyddsräcken finns kontrollera att dessa är tillräckligt monterade till plattform och att rörens
skarvar är korrekt utförda och intakta samt att översta röret ej kan rotera eller glida i sidled.
Iaktta eventuella deformationer/skador samt försämringar av ytskiktet och åtgärda enligt allmänna
kontrollinstruktionen, se sid 3.

Förankringsögla
Information

Förankringsöglans funktion är att utgöra förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning.
Förankringsöglor som uppfyller kraven i gällande standard är dimensionerade att klara en punktbelastning
på minst 1 kN i alla riktningar samt klara de belastningar inklusive fall som kan uppkomma vid förankring
av personlig fallskyddsutrustning.
Extra förankringspunkt ska placeras i takets hörn 2 meter från takkant och takfot för att minska eventuella
pendeleffekter vid fall.
För att lättare hitta förankringsöglan vid t ex snöskottning kan den märkas ut med vimpel.
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Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att placering innebär möjlighet att komma åt aktuella delar av takytan med personlig
fallskyddsutrustning utan allvarliga risker för pendeleffekter och sneddrag.
Kontrollera att förankringsöglor och infästningar till takmaterial är korrekt utförda och intakta.
Kontrollera särskilt åtdragningsmoment enligt gällande monteringsanvisning.
Iaktta eventuella deformationer/skador samt försämringar av ytskiktet och åtgärda enligt allmänna
kontrollinstruktionen, se sid 3.
Kontrollera att taket, takpapp, takduk, falsar etc. invid infästningar är intakta.

Snörasskydd
Information

Snörasskyddets funktion är att förhindra okontrollerade snöras från tak och utgöra förankringspunkt för
personlig fallskyddsutrustning. Snörasskydd ger möjlighet att vid stora snömängder kunna, under
kontrollerade former, avlägsna snön från taket. Snörasskydd som uppfyller kraven i gällande standard är
dimensionerade för en belastning på 5 kN/m samt klara de belastningar inklusive fall som kan uppkomma
vid förankring av personlig fallskyddsutrustning. Vid högre snölaster än 5 kN/m (beror på aktuell snözon
och takets lutning och storlek) måste fler snörasskydd eller snöglidhinder monteras.
Vid risk för överbelastning av tak och/eller snörasskydd ska snön avlägsnas från taket. Detta avgörs genom
vägning av snömängd på taket (kg/m²), taklutning, takstorlek mm och jämförs med takets och
snörasskyddens bärförmåga. Bedömning när borttagning av snö ska ske görs genom föregående uppgifter
och av hur mycket som är kvar av snöperioden. En takskottningsplan bör finnas.
Kontrollinstruktion

-

-

-

Kontrollera att antalet och placering av snörasskydd stämmer med aktuella snöförhållanden, snözon,
takfallets längd och taklutning mm. Observera särskilt om det finns korta snöräcken ovanför entréer
eller dylikt. (OBS! Korta snörasskydd/räcken klarar sällan aktuella snölaster, se broschyren
Vintersäkra tak - PR0033).
Kontrollera att snörasskydd har tillräcklig storlek/täthet – minst tre rör, plåtprofil eller gallerdurk.
Kompletterande anordningar t.ex. isstoppare kan behövas i underkanten av snörasskyddet mot takytan
för att förhindra att is och snö kan passera.
Kontrollera att utrymmet mellan takytan och snörasskyddets nederkant ej är större än 30 mm.
Kontrollera att snörasskydden och infästningar till taket är korrekt utförda och intakta. Kontrollera
särskilt att falsfästen är åtdragna enligt gällande monteringsanvisning.
Kontrollera att skarvar mellan räckesdelar är korrekt utförda och intakta samt att översta räckesröret ej
kan rotera eller glida i sidled.
Iaktta eventuella deformationer/skador samt försämringar av ytskiktet och åtgärda enligt allmänna
kontrollinstruktionen, se sid 3.
Kontrollera att taket, takpannor, takpapp, takduk, falsar etc. invid infästningar är intakta.

Snöglidhinder
Information

Snöglidhindrets funktion är att begränsa snö och is från att glida på sluttande takytor. Snöglidhinder rör
resp. kratta är dimensionerade för en belastning på 3 kN/m. CWL-kroken för panntäckta tak är
dimensionerad för 1 kN i takfallets riktning. Snöglidhinder är ej avsedda eller godkända för förankring av
personlig fallskyddsutrustning. Snöglidhinder ersätter inte ett snörasskydd vid takbrott eller takfot.
Vid risk för överbelastning av tak och/eller snöräcke ska snö avlägsnas från taket. Detta avgörs genom
vägning av snömängd på taket (kg/m²), taklutning, takstorlek mm och jämförs med takets och

11 (13)

Reg no: CWL0003
Issue: 8

snörasskyddens bärförmåga. Bedömning när borttagning av snö ska ske görs genom föregående uppgifter
och av hur mycket som är kvar av snöperioden. En takskottningsplan bör finnas.
Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att antal snöglidhinder eller kombination med snörasskydd stämmer med aktuella
snöförhållanden, snözon, takfallets längd och taklutning mm.
Snöglidhinder rör kan kompletteras med isstoppar som för att förhindra att is och snö kan passera.
Kontrollera att snöglidhindren och dess infästningar till taket är korrekt utförda och intakta, samt ev
tätningars funktion. Kontrollera särskilt att falsfästen är åtdragna enligt gällande monteringsanvisning.
Kontrollera att skarvar mellan räckesdelar är korrekt utförda och intakta samt att översta räckesröret ej
kan rotera eller glida i sidled.
Iaktta eventuella deformationer/skador samt försämringar av ytskiktet och åtgärda enligt allmänna
kontrollinstruktionen, se sid 3.

Vajer-/skensystem
Information

Underhållsintervall rekommenderas årligen eller inför utförande av arbete. Där nationella krav på
underhållsintervall finns skall dessa följas för respektive land.
Vajer-/skensystemens funktion är att utgöra förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning. Med
sådan kan man röra sig utefter vajern/skenans längd och vara löpande förankrad med personlig
fallskyddsutrustning utan att behöva koppla om säkerhetslinan. Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnadsoch anläggningsarbete (AFS1999:3 med ändringsföreskrifter AFS2014:26) ställer krav på att man ska vara
”löpande förankrad” vid vistelse på tak.
När vajer- eller skena används på gångbrygga eller takstege ingår de i dessa produktsystem och uppfyller
de krav som finns i dessa, EN 516 – Gångbryggor mm. Klass 2, och EN 12951 – Fast monterade takstegar,
Klass 2 (Kategori 2). När vajer eller skena används i andra sammanhang, till exempel på nockräcke eller
som enskilt vajersystem, uppfyller de utvalda krav på förankringsanordningar i andra relevanta standarder,
till exempel dynamisk belastning. Ny Europeisk standard för fast monterade förankringsanordningar håller
på att utarbetas.
Kontrollinstruktion

-

Kontrollera att infästning av taksäkerheten som vajer- eller skensystemet monterats på är korrekt utfört
och intakt samt att underlaget är i gott skick.
Kontrollera att säkerhetssystemens infästningar är korrekt utförda och intakta samt ev tätningars
funktion. Kontrollera särskilt att falsfästen är åtdragna enligt gällande monteringsanvisning.
Kontrollera att systemet inte har några skador som kan påverka förankringssystemets funktion och
hållfasthet.
Kontrollera att vajersystem är monterat enligt monteringsanvisning och uppspänt med hänsyn till
rådande utomhustemperatur. Se dokument CWL0152 för detaljerad information.
Kontrollera att löparen till vajern eller skenan kan passera vajerstyrningar/konsoler utan att fastna.
Kontrollera att märkning och/eller skylt som visar vilket system som är monterat, av vem och när samt
skriva in att besiktning är utförd.
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Informationsskylt vid taktillträde
Information

Vid nymontering eller vid samband med besiktning av CW Lundberg taksäkerhet ska informationsskylt,
enligt Branschstandard – Taksäkerhet, monteras och fyllas på med information om montör, monteringsdatum
och utförda besiktningar. Skylten ger information om godkända fasta förankringsanordningar för personlig
fallskyddsutrustning. Informationsskylten placeras synligt i anslutning till taktillträdet.
Kontrollinstruktion

-

Om skylt finns kontrollera läsbarhet och förbättra vid behov. Komplettera med nya
besiktningsuppgifter. Dokumentera gärna med kamera.
Saknas skylt nymontera sådan enligt monteringsanvisning och fyll i uppgifter.
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Funktion/
placering

Infästning/
åtdragning
Förslag till åtgärd / Kommentar

Datum:

© 2016 – CW Lundberg AB

Gradering av brister: 1 - Allvarliga akuta brister, 2 - Brister som kräver snar åtgärd, 3 - Brister som bör åtgärdas inom ett år, 4 - Brister som åtgärdas vid större ombyggnad, OK - Inga brister

Nockräcke, vajersystem
Gångbrygga, skyddsräcke, vajersystem
Räcke vid tillträdeslucka, takfönster
Arbetsplattform, skyddsräcke
Förankringsögla, fästögla
Enskilt vajersystem

Tillträdesled på vind, belysning
Invändig stege till uppstigningslucka
Uppstigningslucka
Fasadstege, handledare, säkerhetsskena
Lösa taksteg, bärläktssteg
Takstege, skyddsräcke, säkerhetsskena

Skick/
ytskikt

Besiktning genomförd:

Intervall för underhåll:

Kontroll av anordningar
Underlagstak
Takbeklädnad
Vattengångar
Snörasskydd
Snöglidhinder
Lös stege, glidskydd för lös stege

Telefonnr:

Framtagen av person/företag:

Aktuell

Adress:

Fastighetsbeteckning:

Underhållsplan/ Besiktningsprotokoll

Reg no: CWL0057
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www.cwlundberg.com

www.cwlundberg.com

EXPERTER PÅ
TAKLÖSNINGAR

På vår hemsida har vi samlat alla våra produkter, monteringsanvisningar, filmer och
tillhörande dokumentation för att Du ska kunna skapa ett säkert tak att vistas på!
Använd Kalkylatorn - beräknar materialåtgång och pris direkt på hemsidan.

Broschyrer och senaste dokumentation finns för nedladdning och utskrift på hemsidan alternativt
kontaktar du oss för att få det mailat/skickat till dig.
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PR0003
CWL0062

 CW Lundberg Industri AB  Box 138  SE-792 22 Mora  Sweden 
 +46 (0)250 55 35 00  www.cwlundberg.com  info@cwlundberg.com 
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