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Att välja rätt produkter för taksäkerhet är viktigt både för den som ska gå 

upp på taket och för den som befinner sig under. Plannjas taksäkerhet är 

ett komplett system för säkerhet och snörrasskydd för alla typer av tak. 

Allt i enkla konstruktioner som du kan montera själv. Se sidan 6-7 om de 

regler för snörrasskydd som gäller den snözon du bor i vilken taksäkerhet 

som krävs för olika taklutningar och takhöjder. Ytterligare information 

finns på Boverkets hemsida.

Säkerhet på taket
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Nock- och Takfotsräcke

Snöräcke med profildurk

Gångbrygga

Takstege

Glidskydd

Taksteg
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Nock och Takfotsräcket har en infästning som gör 
montaget enkelt och snabbt, montaget sker från 
ovansidan av en montör.

Nock och Takfotsräcket är godkänt för infästning av 
livlina.

Isstopp
Plast, grå, röd, svart

Snöräcke med profildurk
Profildurk L=2,345 m    
Profildurk L=1,255 m  
Skruvsats M 10 x 20 
(till 6 st skarvar)    

Gångbrygga
Gångbryggan har en infästning som gör montaget 
enklare och snabbare, en hylsa passar för samtliga 
skruvar. Gångbryggan är godkänd för infästning av 
livlina.

Gångbrygga 2,4 m 
Gångbrygga 1,2 m   

Räckesrör ø 27 mm 6 m 
Räckesrör ø 27 mm 3 m 

Takstege
Takstegen har en utforming som gör att samma 
stege kan användas som både takpinnstege och tak-
trappstege utan att behöva montera lösa trappsteg.

Takstege 1,2 m    
Takstege 2,4 m    

Taksteg
Taksteget anpassas med ett enkelt handgrepp till 1” 
och 2” läkt. 
Taksteget hakas fast över takpanna och bärläkt. Vid 
takfoten används glidskydd (för lös stege).

Taksteg 2-kup BTG  (bredd c-c 300 mm)  
Taksteg 1-kup LTG  (bredd c-c 220 mm)   
Taksteg 2-kup LTG/ 1-kup BTG  (bredd c-c 240 mm) 
Handtag för bockning

Glidskydd för lös stege    
Glidskydd för takpannor och TRP   
Glidskydd för väggmontage    
Glidskydd med falsfäste  
Glidskydd universal  

Skyddsräcke för taklucka
Skyddsräckets bågar är 
ställbara 1100 –1800 mm.

Skyddsräcke 3 sidor 1100-1800 mm exl. infästning 
Stolpe horisontal exkl. skruv    
Stolpe vertikal exkl. skruv  
RT Skruvsats 1-pack   

Skorstensband
Skorstensbanden för mon-
tage av stege/ plattform på 
skorsten, är avsedda för mon-
tage av stegar, takbryggor.

1. TAKSäKeRheT

Fasadstege
Stålstege 1,2 m   
Stålstege 2,4 m   
Skarvsats stålstege 1-pack   
      
Konsoler fzv 
(exkl infästn i vägg)  
Konsol fasadstege A-200   
Konsol fasadstege A-400   
Konsol fasadstege A-600   
Konsol fasadstege A-800   
       

Ryggskydd och tillbehör    
Handledare par  
Skruvsats handledare 1-pack   
Skruvsats M 10 x 20 ( till 3 par konsoler)  
Ryggskyddsbygel  
Ryggskyddsbygel med stöd  
Skruvsats ryggskyddsbygel 1-pack   
Skyddskorgsats 900  
Ståplatta för fasadstege  
Vilplan 400 x 400 inkl.stag och skruv  
Stagsats handledare inkl. skruv  
Kroksats för upphängning av stege 1-pack

Monteringsanvisning bifogas vid leverans eller hämtas på www.plannja.se



5

Bandtäckta plåttak
Falsfästet är avsedd för montage på bandtäckta  
plåttak, genom att fästet kläms fast på ståndfalsen.

Falsfäste 
TB/NT för gångbrygga, nock,takfot och snöräcke  
Med fästögla   
För takstege och gångbrygga i takfall   
EPDM för falsfäste 320 x 75 x 1 mm

Lätt underlagstak
Läktfäste för montage på lätta underlagstak. Fästet 
hakas över bärläkten och fixeras med 4 st träskruvar. 
Montaget sker från ovansidan.    
  
      
Läktfäste fzv    
Läktfäste    
Skruvsats läktfäste 2-pack    
 

2. INFäSTNINGAR

Monteringsanvisning bifogas vid leverans eller hämtas på www.plannja.se

Fotplatta
Fotplatta för montage på underlagstak av råspont.
Montaget sker från ovansidan.

Ställbar för takpannor     
Skruvsats fotplatta 1-pack     
Skruvsats extra lång, skruv 60 mm 
1-pack

Infästningsplåt Combi
Infästningsplåt Combi för montage av fästögla på 
profilerad plåt och takpannor.

Infästningsplåt Combi      
Skruvsats infästningsplåt Combi 1-pack

Fästögla för livlina
Fästöglan för infästning av livlina, får 
ersätta nockräcke där taklutningen är 
mindre än 6°.
	
Fästögla för släta tak 	 	

Fäste för papp och duktak
Infästningsplattan svetsas in och integreras med tät-
skiktet, den kan användas på alla typer av underlag-
stak med eller utan isolering.   

Infästningsplatta 400 x 400 mm   
Skruvsats 255 x 38 för konsol släta tak på papp/ duk-
tak 5-pack
Skruvsats 60 x 50 för fästögla på papp/ duktak 5-pack 
 
Skruvsats 350 x 38 för trp fäste på papp/ duktak 
5-pack  

      
Verktygssats för takskydd
   
Bättringsfärger       
Zinkspray Grå  
Sprayfärg Svart RAL 9005   
Sprayfärg Tegelröd  RAL 8004  
Sprayfärg Mörkröd RAL 3009  
 

3. ÖvRIGA TILLBehÖR

Profilerad plåt
Fäste för profilerad plåt och takpannor är avsedd för 
montage av nock, takfot, snöräcken, skyddsräcken och  
gångbryggor. Konsolen passar samtliga takprofiler.
Montaget sker med självgängande skruv från  
ovansidan.

Fäste för profilerad plåt  
Skruvsats fäste TB/ NT på TRP 3-pack för plåt 
EPDM för TRP fäste
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ALLMäNNA FÖRBeReDeLSeR TAKSäKeRheT

UNDeRhåLL – INSPeKTIoN

vIKTIGT FÖR SNÖRäCKeN!

BoveRKeTS BYGGReGLeR FÖR TAKSäKeRheT

Snölaster
Vissa detaljer och moment i ditt takbygge påverkas av var i landet du 
bygger, se snölastkarta.

Enl tabell

Takfotsräcke 
alt snörasskydd

Snörasskyddet placeras så nära takfoten som möjligt.  
Vid installation på brutet tak, så kallat Mansardtak, placeras snörasskyd-
det så nära ovanför brytningen som möjligt. 
Vid långa takfall monteras snörasskydd i flera rader så att den 
fria ytan (i takfallets riktning), inte blir större än vad som anges 
i tabell.

Undersök en gång per år om takdetaljernas ytbehandling är intakt. 
Skador på lacken ökar risken för rostangrepp. Om rost upptäcks måste 
takskyddet bytas ut. 

När snölasten för ett tak ska beräknas utgår man från grundlasten som 
finns i Boverkets konstruktionsregler. Dessutom måste man beräkna vilken 
inverkan byggnadens form och takets utformning har på vindpåverkan, 
snöanhopning, snörasrisker och isbildning. Beräkningen följer i stort de 
förutsättningar och erfarenheter som finns beträffande aerodynamik och 
takutformningens inverkan på luftfickor och snöansamling. 

En meter nysnö motsvarar en belastning av cirka 1 kN/m2 (100 kg/m2).  
Är snön fuktig, eller om den har legat länge på taket så att den har tryckts 
ihop, kan snölastens volymvikt öka upp till fyra gånger det normala.

Snörasskydd
• Snörasskyddet förhindrar okontrol-
lerade snöras från tak och utgöra 
förankring av säkerhetslina
• Snörasskyddet gör det möjligt att 
vid stora snömängder under kontrol-
lerade former avlägsna snön
från taket
• Snörasskyddet är dimensionerat 
för en belastning på 5 kN/m samt 
klarar de belastningar som kan
uppkomma vid infästning av 
säkerhetslina
• Vid risk för överbelastning ska 
snön avlägsnas från taket!

Utöver natursnö kan andra aspekter spela in.
Nederbörd kan till exempel innehålla konstsnö från skidanläggningar och 
det kan förekomma snöfickor och snösamlingar. Om det bedöms att det 
finns risk för mycket snö och isbildning ska även tabellen nedan användas.

Tänk på att korta snöräcken, placerade över t ex entréer, får ta upp en 
stor belastning. Snöräcket bör därför gå ut ända till husets gavlar. Ett 
sätt att kompensera för det är att dubbla antalet konsoler.

INFäSTNINGARNA MåSTe DIMeNSIoNeRAS 
eFTeR SNÖLASTeN

© CW Lundberg AB

  Snözon      
Tak- 
lutn. 1 1,5   2  2,5  3  3,5  4,5  5,5

6°   60  40  30 24  20  17   13  11

10°  37  24  18  15  12  10,4  8,1  6,6

14°  27  18  13  11 8,9 7,6   5,9  4,8

18°  21  14  11  8,5  7,1  6,1   4,7  3,9

23°  17  12  8,7  7  5,8  5,0   3,9  3,2

27°  15  10  7,7  6,2 5,2  4,4   3,4  2,8

33°  15  10  7,5  6,1 5,1  4,3   3,4  2,8

38°  18  12  8,8  7  5,9  5,0   3,9  3,2

42°  21  14  10  8,4 7  6   4,7  3,8

45°  25  17  13  10  8,3  7,1   5,6  4,5

50°  38  25  19  15  13  10,9  8,5  6,9

55°  80  53  40  32  27  23  18  15

Högsta tillåtna avstånd mellan snörasskydd
(mått i meter)

 Snözon        
1 1,5   2  2,5  3  3,5  4,5  5,5

1,2  1,1  1  0,9 0,8  0,7  0,7   0,6  

Konsolavstånd i meter. Beaktas vid riskanalysen.
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TAKSäKeRheT På hUS MeD FASADhÖjD 
UPP TILL 8 M

är fasadhöjden över 3,0 m och högst 4,0 m samt taklutning
upp till 45° och avståndet från uppstigningsstället till
skorstenen är längre än 1,0 m

är fasadhöjden 4,0 - 8,0 m och taklutningen
större än 1:10 (ca 6°) och avståndet från
uppstigningsstället till skorstenen
är längre än 1,0 m
... ska det finnas en fast monterad fasadstege
med fallskydd. På taket ska det finnas fast
monterad takstege och gångbrygga fram
till skorsten och/eller annan takmonterad
utrustning som kräver underhåll
eller service.

© CW Lundberg AB

... får taksteg monteras, om det finns förankringsanordning
för säkerhetslina i anslutning till de monterade takstegen.
Förankringsanordning kan vara gångbrygga, nockräcke,
takstege eller vid låglutande tak fästöglor.
Lös markstege ska vid takfoten ha ett glidskydd
som hindrar stegen från att glida.

8:2431
Fästanordningar för linor
till säkerhetsselar och dylikt
Skyddsanordningar ska finnas i
sådan omfattning att personsäkerheten
vid takarbeten kan säkerställas på hela taket.

8:2434
Skyddsanordningar mot fallande is och snö
Skyddsanordningar mot fallande is och snö ska
finnas vid byggnaders entréer om det finns
särskilda risker för personskador till följd av
fallande is och snö från taket.

Snörasskydd  
över entré

Taksteg

Fast gångbrygga

Fast stege med hand-
ledare och ståplatta
    (Vid uppstigningsshöjd  
  över 1,2 m)

Glidskydd  
vid takfot

Fasadhöjd över 3 m 
(max 4 m)

Ståplatta 0-0,5 m 
från ök skorsten

Minst 1 m 
över takfot

Fast  
takstege

Fasad- 
stege  
med  
fallskydd

Fast stege med handledare 
och ståplatta
(Vid uppstigningshöjd  
 över 1,2 m)

Fast gångbrygga

Snörasskydd  
över entré

Fasadstegen 
avslutas nedtill 
så att barn inte 
kan klättra upp 
utan hjälpmedel.

Fasadhöjd 
4-8 m

Fall-
skydd 
från 
2,5 m

Stegens lutning 
max 20°

5

Taksäkerhet på hus med fasadhöjd upp till 8 m
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eller service.

8:2434 
Skyddsanordningar mot fallande is och snö
Skyddsanordningar mot fallande is och snö ska  
finnas vid byggnaders entréer om det finns  
särskilda risker för personskador till följd av  
fallande is och snö från taket. 

© CW Lundberg AB

Snörasskydd  
över entré

Taksteg

Fast gångbrygga

Fast stege med hand-
ledare och ståplatta
    (Vid uppstigningsshöjd  
  över 1,2 m)

Glidskydd  
vid takfot

Fasadhöjd över 3 m 
(max 4 m)

Ståplatta 0-0,5 m 
från ök skorsten

Minst 1 m 
över takfot

Fast  
takstege

Fasad- 
stege  
med  
fallskydd

Fast stege med handledare 
och ståplatta
(Vid uppstigningshöjd  
 över 1,2 m)

Fast gångbrygga

Snörasskydd  
över entré

Fasadstegen 
avslutas nedtill 
så att barn inte 
kan klättra upp 
utan hjälpmedel.

Fasadhöjd 
4-8 m

Fall-
skydd 
från 
2,5 m

Stegens lutning 
max 20°

5

Taksäkerhet på hus med fasadhöjd upp till 8 m

8:2431 

Fästanordningar för linor  
till säkerhetsselar och dylikt
Skyddsanordningar ska finnas i  
sådan omfattning att person- 
säkerheten vid takarbeten  
kan säkerställas på hela taket. 

Är fasadhöjden över 3,0 m och högst 4,0 m samt taklutning 
upp till 45° och avståndet från uppstigningsstället till  
skorstenen är längre än 1,0 m 

... får taksteg monteras, om det finns förankringsanordning  
för säkerhetslina i anslutning till de monterade takstegen. 
Förankringsanordning kan vara gångbrygga, nockräcke,  
takstege eller vid låglutande tak fästöglor.
Lös markstege ska vid takfoten ha ett glidskydd  
som hindrar stegen från att glida.

Är fasadhöjden 4,0 - 8,0 m och taklutningen 
större än 1:10 (ca 6°) och avståndet från  
uppstigningsstället till skorstenen  
är längre än 1,0 m 

... ska det finnas en fast monterad fasadstege  
med fallskydd. På taket ska det finnas fast  
monterad takstege och gångbrygga fram  
till skorsten och/eller annan takmonterad  
utrustning som kräver underhåll  
eller service.

8:2434 
Skyddsanordningar mot fallande is och snö
Skyddsanordningar mot fallande is och snö ska  
finnas vid byggnaders entréer om det finns  
särskilda risker för personskador till följd av  
fallande is och snö från taket. 

© CW Lundberg AB

Snörasskydd  
över entré

Taksteg

Fast gångbrygga

Fast stege med hand-
ledare och ståplatta
    (Vid uppstigningsshöjd  
  över 1,2 m)

Glidskydd  
vid takfot

Fasadhöjd över 3 m 
(max 4 m)

Ståplatta 0-0,5 m 
från ök skorsten

Minst 1 m 
över takfot

Fast  
takstege

Fasad- 
stege  
med  
fallskydd

Fast stege med handledare 
och ståplatta
(Vid uppstigningshöjd  
 över 1,2 m)

Fast gångbrygga

Snörasskydd  
över entré

Fasadstegen 
avslutas nedtill 
så att barn inte 
kan klättra upp 
utan hjälpmedel.

Fasadhöjd 
4-8 m

Fall-
skydd 
från 
2,5 m

Stegens lutning 
max 20°

5

Taksäkerhet på hus med fasadhöjd upp till 8 m

8:2431 

Fästanordningar för linor  
till säkerhetsselar och dylikt
Skyddsanordningar ska finnas i  
sådan omfattning att person- 
säkerheten vid takarbeten  
kan säkerställas på hela taket. 

Är fasadhöjden över 3,0 m och högst 4,0 m samt taklutning 
upp till 45° och avståndet från uppstigningsstället till  
skorstenen är längre än 1,0 m 

... får taksteg monteras, om det finns förankringsanordning  
för säkerhetslina i anslutning till de monterade takstegen. 
Förankringsanordning kan vara gångbrygga, nockräcke,  
takstege eller vid låglutande tak fästöglor.
Lös markstege ska vid takfoten ha ett glidskydd  
som hindrar stegen från att glida.

Är fasadhöjden 4,0 - 8,0 m och taklutningen 
större än 1:10 (ca 6°) och avståndet från  
uppstigningsstället till skorstenen  
är längre än 1,0 m 

... ska det finnas en fast monterad fasadstege  
med fallskydd. På taket ska det finnas fast  
monterad takstege och gångbrygga fram  
till skorsten och/eller annan takmonterad  
utrustning som kräver underhåll  
eller service.

8:2434 
Skyddsanordningar mot fallande is och snö
Skyddsanordningar mot fallande is och snö ska  
finnas vid byggnaders entréer om det finns  
särskilda risker för personskador till följd av  
fallande is och snö från taket. 

© CW Lundberg AB

Snörasskydd  
över entré

Taksteg

Fast gångbrygga

Fast stege med hand-
ledare och ståplatta
    (Vid uppstigningsshöjd  
  över 1,2 m)

Glidskydd  
vid takfot

Fasadhöjd över 3 m 
(max 4 m)

Ståplatta 0-0,5 m 
från ök skorsten

Minst 1 m 
över takfot

Fast  
takstege

Fasad- 
stege  
med  
fallskydd

Fast stege med handledare 
och ståplatta
(Vid uppstigningshöjd  
 över 1,2 m)

Fast gångbrygga

Snörasskydd  
över entré

Fasadstegen 
avslutas nedtill 
så att barn inte 
kan klättra upp 
utan hjälpmedel.

Fasadhöjd 
4-8 m

Fall-
skydd 
från 
2,5 m

Stegens lutning 
max 20°

5

Taksäkerhet på hus med fasadhöjd upp till 8 m

8:2431 

Fästanordningar för linor  
till säkerhetsselar och dylikt
Skyddsanordningar ska finnas i  
sådan omfattning att person- 
säkerheten vid takarbeten  
kan säkerställas på hela taket. 

Är fasadhöjden över 3,0 m och högst 4,0 m samt taklutning 
upp till 45° och avståndet från uppstigningsstället till  
skorstenen är längre än 1,0 m 

... får taksteg monteras, om det finns förankringsanordning  
för säkerhetslina i anslutning till de monterade takstegen. 
Förankringsanordning kan vara gångbrygga, nockräcke,  
takstege eller vid låglutande tak fästöglor.
Lös markstege ska vid takfoten ha ett glidskydd  
som hindrar stegen från att glida.

Är fasadhöjden 4,0 - 8,0 m och taklutningen 
större än 1:10 (ca 6°) och avståndet från  
uppstigningsstället till skorstenen  
är längre än 1,0 m 

... ska det finnas en fast monterad fasadstege  
med fallskydd. På taket ska det finnas fast  
monterad takstege och gångbrygga fram  
till skorsten och/eller annan takmonterad  
utrustning som kräver underhåll  
eller service.

8:2434 
Skyddsanordningar mot fallande is och snö
Skyddsanordningar mot fallande is och snö ska  
finnas vid byggnaders entréer om det finns  
särskilda risker för personskador till följd av  
fallande is och snö från taket. 

© CW Lundberg AB

På Boverkets hemsida kan du hitta Regelsamling för byggande.



Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00.

Luleå, 971 88 Luleå. Tel 010-516 10 00. Fax 0920-942 03. Borlänge, Mats Knuts väg 29, 784 50 Borlänge. Tel 010-516 10 00. Fax 0243-765 10.

Finspång, Liebruksvägen 9, 612 95 Finspång. Tel 010-516 10 00. Fax 0122-723 90. Göteborg, Flöjelbergsgatan 20 B, 431 37 Mölndal. Tel 010-516 10 00. Fax 031-67 02 90.

halmstad, Krusbärsvägen 1, 310 41 Gullbrandstorp. Tel 010-516 10 00. Fax 035-592 40. järnforsen, Plannja AB, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00. Fax 0495-501 38.

Malmö, Limhamnsgårdens allé 37, 216 16 Limhamn. Tel 010-516 10 00. Fax 040-25 88 19. Stockholm, Gustav III:s Boulevard 54, 169 74 Solna. Tel 010-516 10 00. Fax 08-687 87 10.

Sundsvall, Skönsbergsvägen 3, 856 41 Sundsvall. Tel 010-516 10 00. Fax 060-17 32 16. 

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 570 12 Landsbro. Tel 0383-643 00. Fax 0383-643 10.

www.plannja.se
Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.


