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Vad är taksäkerhet?
Med taksäkerhet menas alla anordningar som fi nns monte-
rade på yttertaket, med syfte att skydda människor när de 
är på taket och när de befi nner sig nedanför, samt taket i 
sig. 

Den som behöver komma upp på taket ska kunna göra det 
på ett säkert sätt. Beroende på byggnadens och takets 
utformning krävs takstegar, gångbryggor, tillträdesluckor 
eller säkra fasadstegar. 

Den som går nedanför taket ska vara trygg i att det inte 
faller snö eller is från taket, vilket innebär att taken behöver 
utrustas med anordningar som förhindrar det. Det vanligaste 
är att montera snörasskydd som i regel är placerade nära 
takfoten, men ytterligare snörasskydd kan placeras på 
strategiska ställen längre upp på taket.

Vad säger lagen om taksäkerhet?
De lagar och regler som berör taksäkerhet är ganska snåriga. 
De mest grundläggande kan du läsa om här. Det är också 
viktigt att inse att det är fastighetsägaren som är ansvarig 
för att lagen följs. Undermålig fastighetsförvaltning kan 
leda till att hela styrelsen i en bostadsrättsförening, eller en 
fastighets ägare, döms som ansvarig vid en olyckshändelse.

De viktigaste lagarna är plan- och bygglagen som fastställer 
att ”fastighetsägaren är, enligt lag, skyldig att se till så att 
hela fastighetens tekniska funktioner upprätthålls”. Detta 
inbegriper också taksäkerhetsutrustning. Ordningslagen 
fastställer att ”snö och is som kan rasa ned och skada 
per soner eller egendom på offentlig plats skall, utan  
oskäligt dröjsmål, avlägsnas från tak, rännor och liknande 
anordningar”. Taksäkerheten berörs av denna lag dels 
eftersom snörasskydd kan förhindra att det sker, dels för att 
snö och is som kan rasa ner omedelbart måste avlägsnas från 
tak, vilket innebär att personer måste arbeta på taket. 
Dessutom gäller Boverkets byggregler som mer detaljerat 
specifi cerar mått och hållfasthetstoleranser på säkerhetsut-
rustning, samt arbetsmiljölagen när arbete utförs på taket.

God taksäkerhet sparar pengar! 

Snöskottning och andra tak-

service arbeten blir betydligt enklare 

och snabbare att genomföra på tak 

med modern taksäkerhet – det kan 

gå upp till upp till 40 % snabbare.Produktbilder och illustrationer: CW Lundberg Industri AB



De viktigaste taksäkerhets-
anordningarna

Takstege
Att takstegar ska fi nnas på taket regleras i arbetsmiljölagen. Takstegar ska 
fi nnas på taket för förfl yttning från nock ner till takfot samt till alla service-
ställen på taket, t ex till fl äktar och skorstenar. En takstege ska vara stabil, 
halksäker och ge en trygg, behaglig gångväg på taket. Takstege med skena 
gör att man kan vara löpande förankrad från första steget ända upp till gång-
bryggan. Arbetsmiljöverkets föreskrift Byggnads- och anläggningsarbete 
kräver löpande förankring vid vistelse på tak. Takstegen kan kompletteras 
med skyddsräcke. Vi monterar bara CE-märkta takstegar.

Gångbrygga med vajersystem eller räcke
Sedan januari 2015 ska gångbryggor komplet-
teras med räcken eller vajersystem då man 
ska kunna vara fastspänd hela tiden man är på 
taket. Arbetsmiljöverket har utfärdat en sank-
tionsavgift med ett maxbelopp på 400 000 kr 
om man bryter mot det. Vi rekommenderar i 
första hand att man monterar ett vajersystem. 
Gångbryggan ska vara stabil, halksäker och ge 
en trygg och behaglig gångväg på taket. Vi 
monterar bara CE-märkta gångbryggor.

Snörasskydd
Snörasskyddets funktion är i huvudsak att förhindra okontrol-
lerade snöras från tak, vilket är i linje med ordningslagens 
intentioner. Snörasskydd av profi ldurk går snabbt att montera 
då man enbart behöver skjuta profi ldurken igenom konsolerna 
och låsningar skruvas endast i ytterändarna. Dagens moderna 
snörasskydd monteras i falsarna på plåttak och ingen åverkan 
görs direkt i taket. Snörasskyddet är P-märkt och uppfyller kraven 
på för ankringsanordning för personlig fallskyddsutrustning.

Övriga viktiga takskyddsprodukter
Utöver de taksäkerhetsanordningar som beskrivs ovan måste det fi nnas fallskydd vid utgången till taket. Det vanligaste är att 
montera ett skyddsräcke vid taklucka eller takfönster. Snöglidhinder och isstopp kan vara bra komplement till snörasskydd. Vid 
en kostnadsfri besiktning föreslår vi naturligtvis de taksäkerhetsinstallationer som är nödvändiga på ert tak. 

När vi säkrar tak använder vi oss uteslutande av produkter från CW Lundberg som har både enskilda enheter och ett mycket 
 genomtänkt komplett system (CWL Safety System) för taksäkerhet. Våra installatörer är utbildade och har monteringslicenser 
på CW Lundbergs produkter.  

CE-märkta byggprodukter uppfyller europeisk standard och är godkända att förankra sig i med personlig fallskyddsutrustning. P-märkta byggprodukter uppfyller 
svensk standard och är godkända att förankra sig i med personlig fallskyddsutrustning.



ROSEB – expert på taksäkerhet

Taksäkerhet är något varje fastighetsägare och bostads-
rättsförening måste ta på allvar. Fastighetsägare och 
styrelser i bostadsrättsföreningar är idag personligt an-
svariga för eventuella olyckor både på tak och nedanför. 

ROSEB har efter närmare 1 000 installationer årligen under 
ett tiotal år blivit en av regionens experter på taksäker-
hetsinstallationer. Vi är certifi erade som Sakkunniga på 
tak säkerhet av Taksäkerhetsrådet och har monteringslicen-
ser på CW Lundbergs produkter. Det innebär att vi har för-
djupade kunskaper om bl a svensk lagstiftning, Boverkets 
funktionskrav, riskanalyser, CE- och P-märkning, bransch-
standard, projektering och framför allt praktiskt montage.

Vi monterar all slags taksäkerhet, från livlinefästen, snöras-

skydd, takstegar, takbryggor med vajersystem till skydds-
räcken och skorstensprodukter som plattformar och band. 

Vi utför taksäkerhet på alla typer av fastigheter och bygg-
nader i Stockholm, Eskilstuna och Västerås med omnejd. 
JUST NU ERBJUDER VI EN KOSTNADSFRI TAKINSPEK-
TION.

Vi är ett komplett byggnadsföretag och utöver taksäker-
hetsinstallationer utför vi renoveringar av tak, fönster och 
fasader. Vi åtar oss även interiöra ombyggnationer och 
renoveringar, läs mer på vår hemsida.

Våra kunder ger oss omdömet 4,8 av 5 på Reco.se, vilket 
gjort att vi har blivit ett rekommenderat företag av Reco.

SPECIALIST PÅ TAKSÄKERHET
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