Begreppsförklaringar

Information till Sveriges alla villaägare

Nivåskillnad och fasadhöjd

Husets tak
är också en
arbetsplats!
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Fasadhöjd = Avståndet från skärningslinjen mellan fasadplanet och takplanet till
lägsta marknivå där inte annat anges.
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Yta som
hindrar fall
ska vara minst
2,0 m bakåt och
åt sidorna från uppstigningsstället.
När avståndet till takkanten är mindre än 2,0 m
mäts fallhöjden till marken.
Taklutning mindre än 1:10 (ca 6°)

FALLHÖJD

Fallhöjd mäts
marken
mätstill
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närmast uppstignärmast uppstigningsstället
ningsstället

Taklutning 1:10 (ca 6°) och brantare

Med vänliga hälsningar
TAKSÄKERHETSKOMMITTÉN
Vill du veta mer så hittar du information om taksäkerhet på
www.taksakerhet.se

Tak- och Miljökonsult Jarl Alenius / bildinfo.se • November 2009

Fallhöjd

Korta råd om hur man säkert
– tar sig upp på taket
– förflyttar sig på taket
– utför arbete på taket
Information från Taksäkerhetskommittén baserad på
Boverkets byggregler 2008, avsnitt 8:24

Så här bör taket vara utrustat för att man på ett säkert sätt
ska kunna ta sig upp, förflytta sig och arbeta på taket
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Fasadhöjd upp till 4 m

Fasadhöjd 4-8 m

Hus med taklucka

• Lös markstege och glidskydd i takfot.
• Fast monterad takstege vid taklutning
över 6°, även om skorsten saknas.
• På skorstenen: Stege med fallskydd och
arbetsplan.
• Fasadhöjd över 3 m: Nockräcke längs
hela taknocken.
• Taklutning över 18°: Snörasskydd över
entréer.

• Fast fasadstege med fallskydd.
• Fast monterad takstege vid taklutning över 6°,
gärna med handledare till fasadstegen.
• Fast monterad gångbrygga vid taklutning över
6°, fram till skorstenen eller annan takmonterad
utrustning som kräver underhåll och service.
• Saknas sådan utrustning ska dock fästanordningar alltid finnas.
• Snörasskydd över entréer vid taklutning
över 18°.

• Skyddsräcke runt
takluckan.
• Fast monterad gångbrygga och/eller stege
fram till skorstenen
eller annan takmonterad
utrustning som kräver
underhåll och service.

Skorstenens höjd
mindre än 1,2 m över gångbrygga

Fallhöjd
över 4 m
från skorsten

Fästanordningar på tak

Glidskydd
för markstege

Är fasadhöjden över 3 meter, oavsett taklutning,
ska det på taket finnas fästanordningar för
säkerhetslina.
På tak som lutar högst 1:10 (6°)
kan fästanordningar utgöras
av fästöglor, c 5 m.

Fasadhöjd 4-8 m

Fasadhöjd max 4 m
Om bärläktsteg används som fast takstege bör den kompletteras med tydligt
markerade infästningsanordningar för säkerhetslina.

Exempel på
infästningsögla för
säkerhetslina.

Är taklutningen
brantare än 1:10 (6°) ska
det finnas ett nockräcke
längs hela taknocken.

Denna information är baserad på Boverkets byggregler som trädde i kraft den 1 juli 2008.
Äldre bestämmelser får dock tillämpas på arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan görs före den 1 juli 2009
samt på arbeten som inte kräver bygganmälan, om de påbörjats före den 1 juli 2009.

