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Sammanfattning 

En stor del av de svenska byggnaderna uppfyller inte de krav som ställs för taksäkerhet, och saknar 

taksäkerhetsanordningar. Detta beror på att de taksäkerhetsanordningar som finns på marknaden idag inte 

tilltalar kunden tillräckligt estetiskt. 

 

Dessutom finns en stor variation av taktyper, detta har medfört att det utvecklats många olika infästningar för 

taksäkerhetsprodukter. 

 

Målet är att utveckla taksäkerhetsanordningar som kunden anser vara estetiskt tilltalande samt konstruera en 

infästning som fungerar för alla typer av tak och alla taksäkerhetsprodukter. 

 

Resultat: Flera koncept togs fram med fokus på design och tillverkning, där till slut ett slutkoncept valdes för 

infästning, snörasskydd och nockräcke samt två koncept för stegar. Dessa koncept utgör en ny och modern 

serie av taksäkerhetsprodukter som skall få målgruppen att inte välja bort taksäkerhet på grund av hur 

produkterna ser ut.    



 

 

 

Abstract 

A large part of the Swedish buildings do not meet the requirements for roof safety, and lack roof safety 

products. This is because the roof safety product available on the market today do not address the customer 

enough aesthetically. 

 

There is also a large variety of roof types, this has led to the development of many different bracket for roof 

safety products. 

 

The goal is to develop roof safety products that the customer considers to be aesthetically pleasing as well as 

construct a bracket that works for all types of roof and all roof safety products. 

  

Result: Several concepts were developed with a focus on design, in the end one final concept was chosen for 

bracket, snow guard and ridge rails, and two concepts of ladders. These concepts represent a new and mod-

ern range of roof safety products that shouldn’t make the target group to opt out roof safety products because 

of the design. 

  



 

 

 

Förord 
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1. Inledning 
Människan är mån om säkerheten, vilket också speglar sig i samhället med alla 

olika produkter som är anpassade för specifika ändamål och för att göra tillvaron 

säkrare. Många gånger när sådana produkter utvecklas kommer designen i 

skymundan, vilket resulterar i att produkten blir mindre estetiskt tilltalande.  

 

I dagens moderna samhälle är dock designen otroligt viktig. Detta examensarbete 

behandlar taksäkerhetsanordningar. Hur uppfattas dagens produkter av kunden 

egentligen och går det att kombinera säkerhet med design när det gäller dessa 

produkter?  

 

  1 



2 
Kerim Galijatovic & Henrik Svensson 

 

1.1 Bakgrund 
Taksäkerhetsanordningar är ett samlingsnamn för produkter som placeras på tak 

och är ämnade att höja säkerheten på och runt om taket. Begreppet omfattar bl.a. 

steganordningar, takbryggor, snörasskydd, räcken och glidskydd. 

 

Dessa anordningar har två huvudfunktioner. Primärt skall de förhindra att olyckor 

sker vid exempelvis fall och halka på tak eller förhindra att snömassor rasar ner 

från tak. Den andra är att skydda taket, det vill säga tegelpannor eller annat 

takbeläggningsmaterial skall inte komma till skada då taket beträds 

(Taksäkerhetskommittén TKS, 2011).  

 

Enligt en rapport från Boverket (2010) finns det 2,1 miljoner byggnader i Sverige. 

90 procent av dessa har någon form av krav på taksäkerhetsanordningar, dock 

uppfyller ca. 44 procent av dessa inte de krav som ställs för den specifika 

byggnaden. I samma rapport förekommer också uppgifter att den stora avsaknaden 

av taksäkerhetsanordningar troligtvis beror på att de redan existerande 

anordningarna inte uppfyller de estetiska kraven som kunden efterfrågar och 

därmed anses förstöra arkitekturen och utseendet på byggnaden.  

 

De infästningar som finns för redan existerande produkter anses också variera för 

mycket beroende på vilket tak de skall fästas i och till vilken produkt, därmed ökar 

tillverkningskostnaderna som en följd av den stora variationen i produktion. 

Det har också visat sig att med den stora variationen av produkter saknar många av 

montörerna kunskaper i hur de olika produkterna skall fästas i takkonstruktionen. 

Detta har bidragit till att bra produkter inte har kommit till sin rätt på grund av 

felmontering (Plåtslageribranschens Centrala Arbetsmiljökommitté (PCA), 2008). 

1.2 Uppdrag 
En ny serie taksäkerhetsprodukter innehållandes snörasskydd, takbryggor, 

takstege, nockräcke etc. skall formges och konstrueras, där designen skall vara mer 

tilltalande för kunden och konstruktionen skall förenklas så att endast ett universal 

fäste används för alla typer av tak och taksäkerhetsprodukter. Lösningen skall även 

vara ekonomiskt lönsam. 

Produkterna skall tillverkas för den svensk/europeiska marknaden och måste därför 

uppfylla de svensk/europeiska regler och standarder som finns för 

taksäkerhetsanordningar. 

 

Produkterna skall vara i första hand riktade mot mindre fastigheter som villor och 

radhus men de skall även fungera på alla andra fastigheter. Alltså utgörs 

huvudmålgruppen av ägare för mindre fastigheter, dock är det inte dessa ägare som 

oftast eller många gånger är användaren. Denne utgörs istället av montörer, sotare, 

snöskottare och besiktningsmän och dessa måste därför tas i hänsyn. 

1.3 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare för projektet är Condesign Electroguide AB (hädanefter 

Condesign) i Göteborg som är ett av fyra dotterbolag som ingår i koncernen 

Condesign AB. Condesign är ett konsultbolag som har kompetens och erbjuder 

tjänster inom en rad olika områden där produktutveckling utgör en stor del av 

uppdragen (Condesign, 2011). 

 

”Här på Condesign har vi möjlighet att erbjuda allt för vår kund, från idé till 

slutkoncept”. 

        Fredrik Tholander, Project Manager på Condesign, januari 2011 

 

Enligt Tholander
1
 har Condesign under hösten 2010 fått en förfrågan av Monier 

Roofing AB (hädanefter Monier) att formge och konstruera deras 

taksäkerhetsanordningar. Monier är en världsledande leverantör av material för tak 

med ett brett sortiment av tegelpannor, betongpannor och andra kompletterande 

produkter (Monier, 2011a). Dock i dagsläget säljer Monier endast andra 

tillverkares taksäkerhetsanordningar men vill slå sig in på marknaden med egna 

konkurrenskraftiga produkter (Tholander
1
, 2010). 

 

Det är på denna förfrågan som detta examensarbete baserar sig på. Denna 

förfrågan kom dock aldrig att bli ett riktigt uppdrag. 

1
 Fredrik Tholander, Project Manager Condesign, samtal den 2 

december 2010. 
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1.4 Målsättningar 
Huvudmålet för projektet är att designa och konstruera ett taksäkerhetssystem som 

kunden anser vara tillräckligt estetiskt tilltalande och på så vis inte undviker att 

sätta upp ett taksäkerhetssystem på taket. 

 

Då infästningarna skall vara applicerbara på alla typer av tak är ett av målen att 

detta skall göra det enklare för montörer men också privatpersoner, att förstå hur 

produkterna skall monteras på taket. Konstruktionen skall även vara sådan att den 

har låg tillverkningskostnad. 

 

Produkterna skall också analyseras ur hållfasthetssynpunkt så att de uppfyller de 

standarder och normer som efterfrågas. 

 

3D-modeller i CAD samt ritningar skall tas fram för att utgöra underlag för 

produktion av produkterna. 

1.5 Avgränsningar 
Taksäkerhetsanordningar utgörs av en hel del produkter, dock kommer detta 

examensarbete att begränsa sig till de som vår huvudmålgrupp (villaägare) 

behöver, nämligen snörasskydd, stege, nockräcke samt infästningar till dessa. 

Dock kommer de övriga produkterna att finnas i åtanke så att infästningen även 

skall kunna användas till dessa. Huvudmålgruppen har hittats genom 

marknadsundersökningar, intervjuer, studiebesök samt samtal med handledare 

Fredrik Tholander på Condesign. 

 

För att testa hållfastheten på produkterna har Standardiseringen i Sverige utvecklat 

standarder för fysiska tester. För att en produkt skall vara enligt standard måste den 

ha genomgått dessa tester och klarat dem. I detta projekt kommer dock endast data 

simuleringar av dessa test utföras.  

 

När det gäller de ekonomiska aspekterna finns en önskan om låg 

tillverkningskostnad. Denna aspekt kommer att finnas med i diskussionen under 

arbetets gång men dock utan några fördjupningar inom detta område. Diskussionen 

kommer utgå ifrån antaganden och gruppens tidigare erfarenheter. 

 

En produkts livscykel kan antas bestå av åtta faser; utvinning av material, 

produktion, distribution, montering, användning, demontering, 

återvinning/kassering. I en designprocess bör alla dessa faser tas i hänsyn dock 

kommer inte några fördjupningar att göras i dessa områden, men tankarna på miljö 

kommer finnas med under projektets gång. 

 

Fysiska modeller av slutkoncept vore det ultimata för att få ett helhetsperspektiv av 

produkten. Dock kommer inga sådana att göras p.g.a. kostnader, tid och att ingen 

sponsor hittats. Endast 3D modeller kommer att finnas för att presentera 

slutkoncept.   
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2. Förstudie 
Under förstudien studeras förutsättningarna för problemet. Produktens funktioner, 

ergonomi, krav, utseende, marknad, lämpliga tillverkningsmetoder, material och 

andra förutsättningar analyseras (Österlin, 2010). Enligt Ulrich och Eppinger 

(2008), är det av stor vikt att en omfattande och noggrann förstudie utförs för att 

projektgruppen skall få en bra inblick i problematiken och behoven som finns. 

 

Förstudien innehåller litteraturstudier inom regler och krav för att få en större 

inblick i hur den potentiella marknaden ser ut och vilka taksäkerhetsanordningar 

som behövs på byggnader. Förstudien tar även upp de olika taktyper som finns och 

vilka material som kan användas till taksäkerhetsanordningar. 

 

 

  2 
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2.1 Taktyper 
Det finns tak i en rad olika material och former, beroende på materialet skiljer sig 

takmonteringen och vad själva taket är monterat på. Nedan följer en förklaring av 

de olika taktyperna och hur de sitter monterade. 

2.1.1 Tegel- och Betongtak 

Tegel- och betongtak består av pannor, pannorna kommer antigen i vågiga former 

med varierande antal vågor eller helt platta. Längst ner under plattorna är 

undertaket som fungerar som ett extra tätskikt och skyddar från att kondens från 

takpannorna droppar in i konstruktionen. På undertaket placeras träreglar först 

lodrätt och sedan på dessa vågrätt (figur 1). De lodrätta kallas för ströläkt och har 

som uppgift att säkerställa ventilationspalten mellan undertaket och pannorna. 

Ströläkten skall placeras med max cc 600 mm mellan varandra (600 mm från 

centrum till centrum mellan två läktar) och skall ha minst dimensionen 25x25 mm. 

De vågrätta reglerna kallas för bärläkt och det är dessa som bär upp pannorna men 

även där pannorna fästs. Längden mellan bärläktarna bestäms av pannornas 

storlek. Bärläkten skall ha minimum dimension 25x38 mm. Slutligen läggs 

pannorna nerifrån och upp genom att häkta dem på varandra och sedan fästa dem i 

bärläkten med spik eller clips för att tåla hård väderlek (figur 2) (MjöbäcksPannan 

AB, 2011).  

2.1.2 Plåttak 

Plåttak kommer också i många olika former och storlekar. De kan vara helt plana, 

plana med fals, vågiga i stora bitar (figur 3) eller så kan de komma i form av 

tegelpannor som en imitation. När det gäller montering av plåttak är det generellt 

samma som under tegeltak. Ett undertak på vilket ströläkt placeras lodrätt och 

sedan bärläkt (en mer utförlig beskrivning finns i kapitlet om tegel och betongtak). 

Därefter beroende på vilken form och storlek plåttaket har läggs det på olika sätt 

men gemensamt är att det skruvas eller spikas fast (Din byggare, 2011). 

 

 

 

 

 

           

 

                  
                Figur 1. Ett taks uppbyggnad (vivilla.se). 

 

 

 

 

        
Figur 2. Takpannor (finatak.se).               Figur 3. Plåttak. 
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2.1.3 Skiffertak 

Skiffer är ett naturmaterial och är därför väldigt vädertåligt och har en naturlig 

resistans mot svamp och röta vilket gör det underhållsfritt och håller längre än de 

flesta andra tak. Skiffertak har hög hållfasthet samtidigt som det är enkelt att 

forma. Taket läggs i form av plattor antigen precis som tegeltak på bärläkt eller 

rakt på råspont (figur 4).  För att skifferplattorna skall hållas på plats fästes de med 

en stormkrok (Nordskiffer, 2011). 

2.1.4 Cembonittak 

Cembonit är ett material som går under samlingsnamnet cembrit. Cembrit är ett 

material tillverkat av cement och högvärdiga cellolusa fibrer (fibercement). 

Materialet är väldigt vädertåligt, det bryts inte ned av röta och svamp och rostar 

heller inte (Promonord, 2006). Cembonit är idag ofta förekommande som en 

modern fasadbeklädnad men används också för att täcka tak. Cembonittak kan 

komma i olika profiler, antigen som platta eller vågformad och placeras precis som 

tegelpannor på bärläktarna varpå den även sätts fast i dessa (figur 5) (Cembrit, 

2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                Figur 4. Skiffertak (takskifferspecialisten.se). 

 

                 
                Figur 5. Cembonittak (fsr.je). 
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2.2 Existerande anordningar 
Det finns en hel del redan existerande taksäkerhetsanordningar, både från svenska 

tillverkare men också från andra utvecklade länder där säkerheten prioriteras. 

Några av dessa länder är USA, Kanada, Japan, Tyskland, Österrike, Schweiz och 

Norge. Även om de utanför EU liggande länderna kanske inte följer samma regler 

och standarder kommer de att granskas för att få en bred bild av vad som finns på 

marknaden och för att se hur de här problemen löses i andra kulturer och på andra 

kontinenter, dock kommer största fokus ligga på den svenska marknaden där de 

större tillverkarna som Weland Stål AB, CW Lundberg AB och Per Wikstrand AB 

kommer att granskas mest. 

2.2.1 Infästningar 

Infästningar är den delen av taksäkerhetsprodukter som används för att fästa de 

övriga produkterna på taket. Enkelt beskrivet kan infästningen delas upp i två 

delar, första delen fästes i taket och andra delen fästes på första delen (figur 6). 

Generellt gäller att den delen av infästningen som fästes i taket skiljer sig beroende 

på takunderlag (trä, plåt, etc.). Den andra delen skiljer sig beroende på hur takets 

yta ser ut, som t.ex. hur takpannan är formad (se figur 7).  

2.2.1.1 Infästning med fotplatta 

En fotplatta skruvas fast i undertaket varpå infästningen fästes på denna (figur 6). 

Fotplattan används med fördel där det är svårt att komma åt under undertaket, 

exempelvis där man har luftspalt eller isolerade undertak och inredda vindar. 

Fotplattan är godkänd ned till 17 mm råspont/12 mm plywood (Weland stål, 2008). 

Denna typ av infästning används på läktade tak med tegel, betong, skiffer eller 

cembonit. 

2.2.1.2 Infästning med motlägg 

Infästningen skruvas fast i ett motlägg som placeras under undertaket (figur 8 & 9). 

Detta ger en bra hållfasthet då tryckytan är stor mot undertaket. Denna typ av 

infästning kan användas på tegeltak men också på platta tak som exempelvis 

papptak (Weland Stål, 2008). 

 

 

                                     
                                      Figur 6. Fotplatta. 

 

                   
                   Figur 7. Exempel på takpannornas form (Weland Stål, 2008). 

 

         
 Figur 8. Motlägg till undertaket.            Figur 9. Motlägg till släta tak. 
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2.2.1.3 Infästning med läktfäste 

Denna infästning används för tegel- och betongtak där undertak (plastfilm, 

boardskiva eller spånskiva) inte medger infästning (figur 10). Läktdimensionen 

måste vara minst 45 x 70 mm. Fästet krokas bakom bärläkten för att sedan skruvas 

fast i detta (Weland Stål, 2008). Som infästningen med fotplatta, används även 

denna infästning på läktade tak med tegel, betong, skiffer eller cembonit. 

2.2.1.4 Infästning med profil 

Infästningsprofil används till profilerade plåttak och infästes med självgängade 

skruv (figur 11). Den monteras med 10 st skruvsatser och kan endast användas till 

plåttak med minst tjocklek på 0,5 mm (Weland Stål, 2008). 

2.2.1.5 Infästningsplåt 

Infästningsplåt används till profilerade plåttak där den monteras med bygelbult 

som träs igenom uppifrån (figur 12) (Weland Stål, 2008).  

2.2.1.6 Infästning för falsade tak 

Denna typ av infästning används på falsade plåttak. Infästningen sker genom att 

fästet kläms fast på falsen, vilket innebär att det inte krävs någon håltagning (figur 

13). Plåttakets fals kan antingen vara av dubbelfals eller enkelfals (figur 14 & 15) 

(Per Wikstrand AB, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
  Figur 10. läktfäste.                                    Figur 11. Infästningsprofil. 
 

 

                         
    Figur 12. Infästningsplåt.                          Figur 13. Falsfäste. 

 

 

                                         
                  Figur 14. Dubbelfals                Figur 15. Enkelfals 
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2.2.2 Snörasskydd  

Snörrasskydd används för att förhindra större mängder snö uppe på taket från att 

falla ner och orsaka skada på personer och egendom. Snön skall hålla sig kvar på 

taket tills den smälter eller skottas bort. Snörasskydd som följer den 

svensk/europeiska standarden är ganska lika och finns skildrade i figurerna 16-18. 

Infästningarna monteras med max 1200 mm mellanrum för alla snörasskydd. 

2.2.2.1 Snörasskydd Rör 

Snörasskydd i form av tre stycken rör som träs igenom hålen på infästningen (figur 

16). Fungerar även som takfotsräcke. Skarvas enkelt genom att rören skjuts i 

varandra och säkras med genomgående bult (Weland Stål, 2008). 

2.2.2.2 Snörasskydd Profildurk 

En profildurk med rektangulära hål för att stoppa snön (figur 17). Profildurken 

fästes på ovansidan av infästningen med hjälp av en genomgående bult. Den är 

enkel att montera och har låg vikt (Weland Stål, 2008). 

2.2.2.3 Snörasskydd Gallerdurk 

Gallerdurken liknar profildurken i stora drag (figur 18). Skillnaden är att 

gallerdurken är mer robust och för att klara högre krafter. Gallerdurken monteras 

på infästningen med en s.k. J-krok (Weland Stål, 2008). 

2.2.2.4 Ej godkända snörasskydd 

Vanligt förekommande snörasskydd på andra kontinenter förutom de redan 

ovannämnda är de som skildras i figur 19 & 20. Dessa snörasskydd kan komma i 

många olika former, t.ex. älg, löv, etc. Dessutom förekommer de i många olika 

material; rostfritt stål, koppar, aluminium, färglös polykarbonat, och även färgad. 

De är de minsta produkterna på marknaden, men de är väldigt små och måste 

därför finnas utspridda över hela taket (figur 21). De är heller inte godkända enligt 

Svensk Standard för att vara en taksäkerhetsanordning.  

 

               
 Figur 16. Snörasskydd med 3 rör.         Figur 17. Snörasskydd i profildurk. 

 

 

          
Figur 18. Gallerdurk.                 

 

 

                                
Figur 20. Snörasskydd i löv-form                Figur 21. Ett tak med små snörasskydd  

               (snoblox-snojax.com).                             (nachi.org).  

Figur 19. Snörasskydd i plast  

               (lorrroofing.com). 



10 
Kerim Galijatovic & Henrik Svensson 

 

2.2.3 Stegar 

De stegar som finns på markanden idag är mestadels gjorda i varmförzinkat stål 

och ligger mot takytan. Generellt har alla tillverkare samma design utan några 

större skillnader.  

 

Till skillnad från övriga taksäkerhetsanordningar använder dagens stegar antigen 

infästningar anpassade för stege eller att infästningen finns integrerad på stegen. 

Denna infästning skiljer sig beroende av taktyp, figur 22 visar hur det monteras på 

pannor, falsade plåttak, papptak och profilerat plåttak (Per Wikstrand AB, 2011). 

Det högsta avståndet mellan dessa fästen är 2000 mm (Svensk Byggtjänst, 

1998). 

2.2.3.1 Vanlig takstege 

Denna stege använder sig av stegpinnar som är monterade på 2 sidstycken (figur 

23). Den är enkel att tillverka och montera. Den kan enkelt förlängas med hjälp av 

en s.k. skarvsats som finns i stegens ände (Per Wikstrand AB, 2011). 

2.2.3.2 Villatakstege 

Villatakstegen från Weland Stål (2008) består av smala bockade rör (figur 24). 

Bockningen är till för att vara ett glidskydd för sidorna. Den monteras upptill och 

nertill och är godkänd för infästning av livlina. 

2.2.3.3 Bärläktsteg 

Denna takstege krokas fast runt takpanna och bärläkt. Den har upphöjda kanter för 

att förhindra halkning och är rundad för att kunna användas på olika taklutningar 

(figur 25). Den kan lackeras för att passa in mer med takets färg (Per Wikstrand 

AB, 2011). Bärläktsteg får användas vid högst 4 m fasadhöjd och med en lutning 

på högst 45º. (PCA, 2008) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

               
Figur 22. Olika infäsningar för stege.        Figur 23. Vanlig takstege.  

 

 

             
 Figur 24. Villatakstege.                           Figur 25. Bärläktsteg. 
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2.2.4 Räcke 

Räcken används vid taknock, takbrott eller takfot och har i uppgift att vara fotstöd 

vid förflyttning och arbete på taket, samt att fungera som förankring av 

säkerhetslinor. Räcken som hittats på marknaden har alla vart i form av ett rör som 

träs igenom infästningen. 

 

Fästena för nockräcke monteras med max 1200 mm avstånd (figur 26). Räcket 

förlängs enkelt genom att rören skjuts i varandra och säkras med genomgående 

bult. Det utskjutande röret räknat från sista fästet får inte vara längre än 300 mm. 

Röret ska låsas i båda ändar så att det inte går att vrida eller dra ut. (Weland Stål, 

2008) 

2.2.5 Takbrygga        

Takbryggor används som en gångväg för att transportera arbetsmaterial till 

arbetsplatsen och vara fotstöd för besiktningsmän och sotare. Takbryggan kan även 

användas som förankringspunkt för säkerhetslina. Figur 27 är ett exempel på en 

takbrygga från Per Wikstrand AB (2011). Den är godkänd för infästning av 

säkerhetslina och är utförd enligt standard. Även takbrygga monteras med max 

1200 mm avstånd mellan infästningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                Figur 26. Nockräcke på falsat plåttak (istappsjouren.se). 

 

 

 

                   
                   Figur 27. Profilerad takbrygga fäst på olika takmaterial. 
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2.3 Regler och krav 
Regler och krav har ställts från samhällets sida för att förebygga risker för 

olycksfall vid arbete och uppstigning på tak. Kraven har genom tiden blivit 

uppdaterade eller upphävda av nya lagar och förordningar, de har dock fortfarande 

betydelse genom att de anger vilka säkerhetsanordningar som i princip gäller för 

alla byggnader, beroende på byggnadsår och nybyggnads-/tillbyggnadsår 

(Boverket, 2000). 

 

Enligt arbetsmiljölagen har husägaren (arbetsgivaren) i uppgift att förhindra ohälsa 

och olycksfall vid arbeten på byggnaden (Arbetsmiljöverket, 2011). 

 

”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att 

förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En 

utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till 

ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för 

ohälsa eller olycksfall undanröjs.” (Första stycket 3 Kap. 2 § 

Arbetsmiljölagen, s.26) 

 

De personer som arbetar på tak kan utgöras av sotare, montörer, besiktningsmän 

samt fastighetsskötare som utför korta entreprenadarbeten som till exempel besök 

för kontroll eller inspektion. Det är då viktigt att veta att den som råder över 

arbetsstället har ett tydligt ansvar för arbetstagare som arbetar under en annan 

arbetsgivare (Arbetsmiljöverket, 2011). 

 

”Den som råder över ett arbetsställe skall se till att det på 

arbetsstället finns sådana fasta anordningar att den som arbetar där 

utan att vara arbetstagare i förhållande till honom inte utsätts för 

risk för ohälsa eller olycksfall. Han skall även se till att andra 

anordningar som finns på arbetsstället kan användas utan sådan 

risk.” (Första stycket 3 Kap. 12 § Arbetsmiljölagen, s.33) 

 

Boverkets byggregler om taksäkerhet innehåller regler som ska skydda mot fall vid 

tillträde, förflyttning och arbete på tak. Reglerna omfattar fästanordningar för linor, 

fotstöd vi takets fot, takbryggor, nockräcken och snörasskydd m.m., se figur 28 

(Boverket, 2008b). 

 
Figur 28. En bildsammanfattning av taksäkerhetsanordningar (CW Lundberg). 

 

 Boverkets byggregler är föreskrifter och allmänna råd av lagarna och 

förordningarna: 

 Plan- och bygglagen (1987:10), PBL  

 Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF  

 Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., 

BVL  

 Förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 

m.m., BVF 

(Boverket, 2008b) 

 

Boverket nämner även ett flertal gånger att det inte behövs särskilda 

takanordningar om det är uppenbart onödigt. Exempel på situationer då det kan 

vara uppenbart onödigt är om takets lutning är lågt, det fasta arbetsstället ligger på 

betryggande avstånd ifrån takets kant eller om taket saknar fast arbetsställe 

(Boverket, 2008a). 
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2.3.1 Stegar 

Fasta arbetsställen på byggnadens tak bör kunna nås via en fast säkerhetsanordning 

från takets uppstigningsställe i en sådan omfattning att risken för personskador 

begränsas. En fast takstege bör finnas om fasadhöjden (figur 29) är högre än 4 

meter eller taklutningen är större än 6º och avståndet mellan uppstigningsstället 

och närmaste taksäkerhetsanordning är mer än en meter. Om byggnadens 

fasadhöjd är högre än 8 meter och lutningen större än 6º bör en kombination av fast 

takstege och takbrygga vid taknocken finnas (Boverket, 2008a). 

 

Enligt (PCA, 2008) måste alla takstegar som är tillverkade enligt SS-EN 12951 

vara fast monterade både upptill och nertill, detta för att stegen inte ska kunna 

skifta i sidled. En stege måste minst ha 2 par fästen som har ett avstånd på högst 

2000 mm. Alla takstegar i Sverige tillverkas med minst 400 mm bredd istället för 

det minst tillåtna bredden 350 mm, detta är för praktiska och ekonomiska skäl. 

Stegens pinnar skall vara monterade med ett centrumavstånd på högst 300 mm 

(Svensk Byggtjänst, 1998). 

 

En undersökning gjord av Boverket (2010, s. 19) visar att 100000 ± 18000 svenska 

byggnader berörs av kravet på anordningar för förbindelse mellan 

uppstigningsplats och taknock och 75 procent av dem uppfyller kraven (figur 30). 

                                              

Bärläkt som finns under tegelplattorna kan användas till fasta takstegar som har 

tydligt markerade infästningsanordningar för säkerhetslina (Boverket 2008a). 

Bärläktsteg får användas vid högst 4 m fasadhöjd och med en lutning på högst 45º 

(PCA, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Figur 29. Fasadhöjden är avståndet från skärningslinjen mellan fasadplanet och 

takplanet till lägsta marknivå, om inget annat anges (PCA, 2008).  

 

              
Figur 30. Berörda byggnader med krav på förbindelseväg till taknocken. 
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2.3.2 Snörasskydd 

Resultat från Boverket (2010, s.23) visar att cirka 9 procent av byggnader med 

fasader under 4 meter har fasta hinder för att hindra snö från att falla från taket 

(figur 31). En anledning till att det är så få byggnader som har snörasskydd kan 

vara att enligt Boverket (2008b) krävs det endast snörasskydd över byggnaders 

entréer. 

 

Snörasskydd bör finnas över entréer om byggnadens fasadhöjd är högre än 8 meter 

eller om byggnadens tak har en lutning som är större än 18º (Boverket, 2008a). De 

kräver en större hållfasthet än takfotsräcken, eftersom belastningen kan bli 

betydligt högre, och kan därför fungera som fotstöd vid takfot och takbrott (PCA, 

2008). Funktionskraven för snörasskydd finns i standard SS 83 13 35. 

2.3.3 Fästanordningar för säkerhetslinor 

Fästanordningar för säkerhetslinor skall finnas i sådan omfattning att arbete på hela 

taket skall vara säkert och bör klara det dynamiska livlinerycket beskrivet i SS-EN 

516. Om byggnadens fasadhöjd är högre än 3 meter bör det finnas tillgång till att 

fästa säkerhetslinor vid taknocken eller annan högre del av taket (Boverket, 

2008a). Exempel på lämpliga infästningssystem för säkerhetslinor är takbryggor, 

nockräcken och fästöglor. 

 

111000 ± 24000 byggnader i Sverige berörs av kraven om anordningar vid 

taknocken. Undersökningen visar att äldre byggnader har en större tendens att 

uppfylla kraven (figur 32). Detta kan bero på att byggnader uppförda efter 1986 

har tuffare krav, samt att anordningarna kan anses vara för fula och inte vara 

estetiskt tilltalande (Boverket, 2010 s.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Figur 31. Andelen byggnader som har anordningar för att hindra snö och is att 

falla ner från taket för varje specifik fasadhöjd eller byggår. 

 

          
Figur 32. Berörda byggnader som uppfyller kravet för förflyttning längs 

taknocken. 



15 
Kerim Galijatovic & Henrik Svensson 

 

2.3.4 Räcken 

Räcken bör vara konstruerade enligt SS-EN 516 Klass 2 Typ B och skall vara 

dimensionerat för infästning av säkerhetslina. De bör vara cirka 150 mm över 

takytan och klara av belastningen av ett fall i alla punkter och riktningar enligt 

funktionskraven i SS 83 13 31 (PCA, 2008). 

2.3.5 Takbryggor 

Takbryggor används som viloplan och fotstöd för att transportera arbetsmaterial till 

arbetsplatsen. De får endast användas som gångväg och förankring av 

säkerhetslina och kan med fördel kompletteras med ett räcke liknande nockräcken 

eller löpskena/stållina (PCA, 2008). 

 

Takbryggor tillverkas enligt SS-EN 516 Klass 2 Typ B med en minimibredd om 

350 mm och 20 mm uppstående kanter och ska vara snögenomsläpplig, stabil och 

inte svikta ner mellan konsolerna när den beträdes. Fästen skall monteras med ett 

centrumavstånd på högst 1200 mm (PCA, 2008). 

2.3.6 Godkända produkter 

Enligt boverkets konstruktionsstandarder, BKR, bör byggprodukter som ingår i 

byggnadsverk med bestyrkta egenskaper vara 

a. kravuppfyllda enligt 4, 5 och 6 §§ lagen (1994:847) om tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL (CE-märkta produkter), 

b. typgodkända eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 18-

20 §§  BVL, 

c. produktcertifierade av ett certifieringsorgan som är ackrediterad för 

ändamålet och produkten enligt 14 § lagen (1992:1119) om teknisk 

kontroll eller 

d. tillverkade i en fabrik som övervakas, bedöms och godkänns av ett 

certifieringsorgan som är ackrediterad för ändamålet och produkten enligt 

14 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Fabrikens produktkontroll bör 

överensstämma med riktlinjerna i europeiska gemenskapernas 

kommissions vägledningsdokument B om Factory Production Control 

(Boverket, 2008b). 

 

Hållfastheten och styvheten hos fasta tillträdes- och skyddsanordningar bör vara 

tillräcklig för ändamålet och vara tillverkade av beständigt material. 

Fästanordningar för säkerhetslinor måste ha en bra hållfasthet för att klara av fall 

från tak. Hållfasthetens krav gäller även infästningarna för sådana installationer 

(Boverket, 2008a).  

2.3.7 Standarder 

De standarder som bör tas i hänsyn under projektets gång finns listade i tabell 1. 

Dessa standarder utför en grund för konstruktion och sätter begränsningar under 

idégenerering och konceptutveckling. De innehåller krav på utformning, mått, 

dimensionering, hållfasthet m.m. 

 

Tabell 1. Standarder för taksäkerhetsanordningar. 

Beteckning Namn 

SS 83 13 31 Takskydd - Nockräcken och takfotsräcken – Funktionskrav 

SS 83 13 35 Takskydd – Snöräcke - Funktionskrav 

SS 83 13 63 Takskydd – Gångytor - Bedömning av snögenomsläpplighet 

SS-EN 516 
Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof 
access - Walkways, treads and steps 

SS-EN 12951 Takskyddsprodukter – Fast monterade takstegar 
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2.4 Material 
Idag dominerar galvaniserat stål som material för taksäkerhetsprodukter men det 

finns även produkter i rostfritt stål, koppar och aluminium. Rostfritt stål och 

koppar är material som kostar mer och anses vara lite exklusivare, dock passar 

koppar endast till koppartak och kommer därför inte tas upp som ett potentiellt 

material i projektet. Aluminium förekommer endast som material för lösa stegar. 

Egenskaperna för materialen finns listade i tabell 2. Delar av infästningssystemet 

under takytan vara gjorda av trä. Dock skall de vara skyddade mot atmosfärisk och 

klimatisk påverkan. Generellt för material gäller att de bör vara utförda med en 

korrosionsbeständighet motsvarande den hos varmgalvaniserat stål med ett 

skyddande lager om 50 μm såsom beskrivet i SS-EN ISO 1461 (Boverket, 2008a).  

2.4.1 Galvaniserat/ Förzinkat stål 

Galvaniserat stål syftar till alla typer av stål som är belagda med ett zinkskikt för 

att förstärka dess korrosionsegenskaper (CES Edupack, 2010). Processen kallas 

ofta förzinkning och kan utföras på tre olika sätt, varm-, elektrolutisk- och 

sprutförzinkning. Samtliga metoder ger stålytan ett katodiskt skydd, där zinken 

agerar offeranod vilket innebär att även om en spricka uppstår där stålet är synligt 

skyddas stålet mot korrosion fortfarande av närliggande zink som till slut täcker 

skadan. Därför används förzinkning även om en detalj ska lackas. För 

utomhusbruk och i påfrestande miljöer varmförzinkas produkten, stål sänks ned i 

ett bad av smält zink, vilket resulterar i ett metallurgiskt bundet legeringsskikt som 

skyddar stålet från korrosion. Zinkskiktet blir mellan 50 – 200 µm och ytan får en 

grov struktur, se figur 33 (Svensson, A., 2002). Galvanisering är ett 

kostnadseffektivt sätt att använda stål som redan har väldigt goda mekaniska 

egenskaper och ge det ett korrosionsskydd för att materialet skall kunna användas i 

korrosiva miljöer. Det finns inget annat material som är lika starkt, hårt, formbart 

men ändå så billigt. Stål kan användas i princip till allt från gem till bärande 

konstruktioner(CES Edupack, 2010).  

 

 

 

 

 

 

      Tabell 2. Egenskaper för material. 

 

 

 

                
                     Figur 33. Galvaniserat stål i form av ett stuprör (guttersupply.com). 

  

Egenskap/Material 
  

Kolstål  
Galvaniserat 

Rostfritt 

stål 
Aluminium   

  

Densitet (ρ) kg/m³ 

7 800 - 7 

900 7 600 - 8 100 2 500 - 2 900 

Pris SEK/kg 4 - 5 49 - 54 11 - 13 

Elasticitetsmodul (E)  GPa 200 - 215 189 - 210 68 - 80 

Sträckgräns (Rp0,2) MPa 250 - 1 160 170 - 1 000 95 - 610 

Brottgräns (Rm) MPa 345 - 1 640 480 - 2 240 180 - 620 

Utvidgningskoefficient  10
-6

/°C 11 - 14 13 - 20 22 - 24 
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2.4.2 Rostfritt stål  

Rostfritt stål är en järnlegering som består av förutom kol även av krom, nickel och 

ofta fyra eller fem andra grundämnen. Medan vanligt kolstål har en förmåga att 

rosta och bli sprött vid lägre temperaturer gör rostfritt stål ingetdera (CES 

Edupack, 2010). Rostfritt stål har god motståndsförmåga vid angrepp av luft, 

vatten, syror och alkalier. I oxiderande miljöer bildas ett tunt men osynligt skikt på 

ytan som skyddar mot korrosion. Den goda korrosionshärdigheten tillsammans 

med dess goda hållfasthet, duktilitet och seghet motiverar valet som 

konstruktionsmaterial (Nationalencyklopedin, 2011a).  Rostfritt stål väljs först för 

dess korrosionshärdighet, sen för dess styrka och sist för dess lätthet att bearbeta.  

De flesta rostfria stål är svåra att böja, dra och klippa, vilket kräver långsamma 

skärhastigheter och särskylda verktygsstorlekar. Rostfritt stål finns att tillgå som 

plåt, band, remsor, rör m.m. som enkelt kan lödas. Även svetsning av stål är 

möjlig, dock måste tillsatsmaterialet väljas med omsorg för att säkerställa att 

korrosionshärdigheten upprätthålls. Ytbehandling av rostfritt stål kan genomföras 

med valsning, blästring eller polering (figur 34) (CES Edupack, 2010). 

2.4.3 Aluminium 

Aluminium är en metall och ett grundämne som i naturen finns endast som kemiskt 

bundet till andra grundämnen.  Den är en lättmetall och har en densitet som är 

nästan en tredjedel av järn och koppar. Aluminium kan legeras till höghållfasthet, 

där vissa av legeringarna har lika hög hållfasthet som konstruktionstål. Inte heller 

vid låga temperaturer blir aluminium sprött utan behåller sin seghet. Vid kontakt 

med luft bildar aluminium ett tunt oxidskikt som ger metallen god 

korrosionshärdighet. Ifall oxidskiktet skulle skadas återbildas det omedelbart igen. 

Eftersom aluminium är en relativt mjuk metall är den lämpad för 

plastiskbearbetning så som strängpressning och valsning men även annan plastisk 

formning och skärande bearbetning. Aluminium kan fogas samman genom 

svetsning, lödning och limning. Med dess goda egenskaper finns möjlighet till 

ekonomisk produktionsteknik så som rationell tillverkning av halvfabrikat eller 

komponenter. Det finns möjlighet att tillverka skräddarsydda profiler med 

funktioner som underlättar konstruktion (figur 35). Det är även möjligt att bearbeta 

aluminiumytan för att få önskad struktur och färg (SAPA, 2009). 

 

 

 

              
            Figur 34. Rostfritt stål (thomasnet.com). 

 

               
               Figur 35. Aluminium (tradekool.com).  
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2.5 Identifiering av kundkrav 
Ulrich & Eppinger (2008) skriver att de som står för utvecklingen av en produkt 

måste interagera med kunderna för målgruppen och uppleva produktmiljön. Vidare 

skriver de att om dessa steg inte utförs kommer förmodligen de tekniska kraven 

inte att uppfyllas, innovativa lösningar till kundkraven kommer inte upptäckas och 

utvecklingsgruppen kommer förmodligen aldrig att få ett djupt engagemang för att 

tillmötesgå kundkraven. 

 

Att identifiera kundkrav är en process i sig och kan enligt Ulrich & Eppinger 

(2008) sammanfattas i en femstegsmetod.  

 

 Samla in rådata från kunder 

 Tolka rådatan i form av kundkrav 

 Organisera dessa krav hierarkiskt  

 Fastställa vikten av dessa krav 

 Reflektera över resultaten och processen 

 

I det här projektet användes intervjuer, observationer och studiebesök för 

insamling av rådata för att sedan utföra de övriga stegen enligt Ulrich & Eppinger 

(2008). 

2.5.1 Intervjuer 

En intervju kan genomföras över telefon eller i ett möte mellan intervjuaren och 

intervjupersonen där svaren antigen kan antecknas eller spelas in. En intervju utför 

genom urval ur en population, där slumpmässigt urval kan användas om intervjun 

skall utgöra en kvantitativ studie och bestämd urval om intervjun skall utgöra en 

kvalitativ studie där denna fokuserar på att täcka in den variation som finns i 

populationen. 

 

Höst, Regnell & Runeson (2006) skriver att en intervju kan vara formad på tre 

olika sätt, nämligen strukturerad, halv-strukturerad, och öppen. Strukturerade 

intervjuer kan liknas vid en muntlig enkät där frågorna och svaren är 

fördefinierade. Halvstrukturerade intervjuer består av ett antal frågor som stöd men 

ordning och formulering kan ändras efter situation. Den öppna intervjun låter 

intervjupersonen styra där intervjuaren genom frågor försöker hålla intervjun inom 

ämnesområdet. 

 

Den intervjutyp som användes var den halv-strukturerade. Denna användes för att 

intervjua sotare, montörer och snöskottare. Dessa personer är användarna av 

produkten och därför är det viktigt ta del av deras erfarenheter. Intervju av 

villaägare anses inte vara relevant då Boverket (2010) redan har gjort en 

omfattande studie vilken det refereras till tidigare i rapporten på sidan 2. 

  

Fyra stycken montörer/snöskottare, två sotare och en fastighetsskötare intervjuades 

där frågorna koncentrerade sig på deras erfarenheter, exempelvis vilka svårigheter 

de hade, hur de löste de problem som uppkom, ifall de hade några tankar om hur 

produkterna skulle kunna göras bättre och slutligen lite frågor om några av våra 

idéer och vad de tycker om dessa. Några viktiga synpunkter som framkom från 

montörerna följer nedan; 

 

 Mer standardiserade produkter, de produkter som blir över efter ett jobb 

kan bli liggande ett bra tag eftersom de inte kan användas förrän ett jobb 

med liknande tak kommer upp. 

 Många av dagens produkter gör att det blir ett tryck på pannorna vilket gör 

att de kan knäckas. 

 De vanligaste takbeläggningarna är tegel och plåt. 

 Det vore bra om säkerhetslinan följer med när förflyttning i sidled sker. 

 De bästa alternativen att fästa infästningen är i undertak och rakt på taket. 

 Att borra i tegel skulle förmodligen gå bra, men risken finns att pannan 

knäcks. 

2.5.2 Observationer 

Genom att observera när en produkt används kan viktiga kundkrav komma fram. 

Observationen kan antigen vara passiv men det går också att interagera med 

observationspersonen genom att antigen ställa frågor eller också prova att använda 

produkten själv (Ulrich & Eppinger, 2008).  
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I projektet genomfördes en observation med en montör som monterade 

taksäkerhetsanordningar på ett panntak, frågor ställdes samtidigt som montören 

utförde jobbet. Dessutom genomfördes flera observationer genom att klättra på tak 

och titta hur taket var uppbyggt och även testa på att montera en infästning. På så 

sätt erhölls viktig förståelse om exakt hur några vanliga taktyper ser ut och vilka 

problem som kunde uppstå vid montering. 

2.5.3 Studiebesök 

Tillverkningen av taksäkerhetsanordningarna bör vara så billig som möjligt för att 

kunna få en ekonomisk vinst för företaget. Ett studiebesök hos Weland Stål AB 

gjordes för att få en bättre förståelse av dagens produkter och hur det tillverkas. 

Detta tillfälle användes även för att få svar på vissa frågor som har dykt upp under 

förstudien, som t.ex. hur går tillverkningen till, vilken tjocklek har produkterna och 

hur testas produkternas funktion? Studiebesöket gav en bättre förståelse om hur 

enkla och användbara dagens produkter är. Det flesta produkter tillverkas med 

hjälp av maskiner som bockar, sliper och sammanfogar alla produktens delar i en 

omgång. Att hitta på en lösning som kan tillverkas på samma eller enklare sätt kan 

vara en omöjlig uppgift om designen kräver radikala förändringar. 

 

Viktig information som vi fick av Weland Stål var att de inte använde någon 

säkerhetsfaktor för sina produkter eftersom standarderna är utformade på ett sådant 

sätt taket bör brista innan taksäkerhetsprodukterna. De berättade även att deras 

falsinfästning säljer bäst men att det kan bero på att de jobbar mycket mot 

plåtbranschen.  

 

Slutligen presenterades också några idéer som kom upp under förstudien för 

Weland Stål för att få lite feedback om dessa. Vissa av dessa idéer kunde Weland 

Stål förklara direkt att det inte skulle funka och varför, medan andra gillades och 

ansågs vara bra. 

2.5.4 Kundkrav 

Enligt Ulrich & Eppinger (2008) behöver den rådata/ kunduttryck som samlats in 

tolkas och översättas till kundkrav. Varje kunduttryck kan tolkas till ett eller flera 

kundkrav. För det användes den femstegsmetod som föreslås av Ulrich & Eppinger 

(2008).  

 

 Uttryck behoven som vad produkten skall göra, inte hur den kan göra det. 

 Uttryck behoven lika specifikt som rådata. 

 Använd positiv, inte negativ, frasering. 

 Uttryck behovet som en egenskap av produkten. 

 Undvik orden måste och borde. 

 

När kundkraven skrivits organiserades de och viktades vilket skildras i tabell 3. 
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         Tabell 3. Kunduttryck översatt till mätbar data. 

  

1 Alla Minska antalet olika infästningar för olika tak Minska antalet olika infästningar 4

2 Alla Produkterna skall vara enkla att montera Lätt att montera 3

3 Alla Produkterna skall vara enkla att ta upp på taket för montering Lätta och små produkter 3

4 Alla Det skall gå att fästa säkerhetslina på alla produker Medge infästning för säkerhetslina 5

5 Alla Produkterna skall hålla för de krafter som de kan tänkas utsättas för Tillräcklig hållfasthet 5

6 Alla Produkterna skall vara estetiskt tilltalande Estetiskt tilltalande 5

7 Alla Produkten skall vara billig Låg kostnad 3

8 Alla Produkten skall ha lång livslängd Lång livslängd 4

9 Alla Produkterna skall gå att montera på hela taket Möjlighet till infästning på hela taket 3

10 Alla Det skall finnas en dämpningsmekanism vid fall från taket Produkterna skall medge dämpning vid fall från taket 2

11 Infästning Infästningen skall fungera till alla produkter Skall fungera till alla taksäkerhetsanordningar (egna) 5

12 Infästning Produkten skall inte förstöra takytan Låg påverkan på takyta 3

13 Infästning Infästningen skall kunna förankras på hållbart material Förankras på hållbart material 5

14 Snörasskydd Förhindra snö från att falla Förhindra okontrollerade snöfall 5

15 Snörasskydd/Räcke Det skall gå att använda som fotstöd Fungera som fotstöd 5

16 Snörasskydd/Räcke Ta emot fall från taket Fånga upp fallande objekt 3

18 Räcke Kunna dra med sig fäste för säkerhetslina Säkerhetslinan skall kunna gå att dra med sig vid förflyttning 3

19 Stege Kunna klättra uppe på taket Medge förflyttning till högre höjd 5

20 Stege/Gångbrygga Glidskydd skall finnas Glidskydd på fotstegen och bryggan 5

21 Stege/Gångbrygga Bra fotstöd Stor och stabil yta för foten 5

22 Gångbrygga Förflytta sig på taket Medge stabil förflyttning på taket 5

23 Gångbrygga Det skall inte ligga vatten och snö på gångyta Inte samla vatten och snö på gångyta 5

Nr Produkt Kunduttryck Översatt behov Vikt
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2.6 Kravspecifikation  
Enligt Ulrich och Eppinger (2008), tas först en målspecifikation fram direkt efter 

att kundkraven identifierats. Denna specifikation representerar vad projektgruppen 

hoppas uppnå men är framtagen innan det är känt vilka begränsningar som finns 

och vilket koncept som kommer att väljas. Eftersom kundkraven är uttryckta i 

kundens språk lämnas det också mycket utrymme att tolka dessa på ett subjektivt 

sätt. För att undvika detta upprättas en kravspecifikation som uttrycker i exakt 

mätbar data vad produkten måste uppfylla för att möta kundens behov. 

Kravspecifikationen består av data och värde, där datan beskriver vad produkten 

skall uppfylla och värdet inom vilka gränser det skall uppfylla. Pugh (1991) 

uttrycker det som att en kravspecifikation är ett levande dokument som bearbetas 

under hela designprocessen.  

 

Kundkraven som har tagits fram via intervjuer och litteratustudier sattes i en 

behov-data matris som omvandlar kraven till en mätbar data (bilaga 1) som sedan 

tilldelades en vikt i kravspecifikationen (tabell 4). För att ta reda på ett 

marginalvärde och idealvärde för vad produkten bör klara av, gjordes en s.k. 

benchmarking av existerande produkter (bilaga 2). Enligt Ulrich och Eppinger 

(2008) går en benchmarking ut på att testa och göra uppskattningar av 

konkurrerande produkter för att sedan kunna placera sig rätt på marknaden. Även 

om detta är en tidskrävande uppgift, så klarar inte projektgrupen att leverera en 

framgångsrik produkt utan denna information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Kravspecifikation. 

  

1 1 Antal olika infästningar 5 st < 4 1

2 2 Monteringstid 3 min 5-10 < 10

3 2 Moment vid montering 3 st 4-8 ≤ 4

4 3 Vikt 3 kg

Infästning 0,4 - 2,4 

Snörasskydd 5 -12 /3m 

Gångbrygga 16 /3m 

Räcke 5,3 /3m       

Stege 1 /steg

<2                           

<10                          

<15                           

<5                          

<1

5 3 Storlek 3 m³ saknas uppgift

6 3,4,5,8,13,15,16 Enligt SS 83 13 31 5 Enligt standard ≥ Enligt standard

7 3,4,5,8,13,14,15,16 Enligt SS 83 13 35 5 Enligt standard ≥ Enligt standard

8 22 Enligt SS 83 13 63 5 Enligt standard ≥ Enligt standard

9 3,4,5,8,13,18,19,20,22 Enligt SS-EN 12951 5 Enligt standard ≥ Enligt standard

10 3,4,5,8,13,19,20,21,22 Enligt SS-EN 516 5 Enligt standard ≥ Enligt standard

11 6 Estetiskt tilltalande 5 subjektiv

12 7 Tillverkningskostnad 4 kr

13 7 Materialkostnad 3 kr/kg

14 8 Livslängd 4 år 20 - 50 > 50

15 9 Möjlighet till infästning på hela taket 3 %

16 10 Dämpning vid fall från taket 2 ?

17 11 En infästning till alla produkter 5 % < 70 100

18 12 Tryck på takyta 3 kg/m² saknas uppgift 0

19 16 Fånga upp fallande objekt 3 m³ saknas uppgift

20 17 Förflyttning av säkerhetslina 3 m saknas uppgift

Idealvärde

Testas mot målgrupp

Data Nr. Behov Nr. Data Vikt Enhet Marginalvärde
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2.7 Sammanfattning förstudie 
Resultaten från intervjusvaren visar att de vanligaste taktyperna är tegel-/betong- 

tak och plåttak. Projektet kommer därför fokusera på lösningar för dessa. 

Dessutom är det enkelt att anpassa en produkt för skiffer-, cembonit och papptak 

om de fungerar för plåt och panntak, vilket gör att fokus kan läggas på dessa efter 

att en lösning har tagits fram. 

 

Från standard SS-EN 516 framkom att takbryggor är väldigt standardiserade och 

ger inget väsentligt utrymme för ny design. Därför kommer dessa inte att 

behandlas mer i projektet än att det skall visas på att infästningen kan fungera för 

en takbrygga. 

 

Det är ägaren av byggnaden som bär ansvar, det är även ägaren som bestämmer 

ifall det skall finnas anordningar. Det är därför viktigt att en attraktiv lösning gör 

så att inga tvivelaktigheter förekommer inför ett köp av taksäkerhetsanordningar. 

 

Informationen från regler och krav som är av större betydelse: 

 100 000 ± 18 000 svenska byggnader berörs av kravet på att ha förbindelse 

mellan uppstigningsplats och taknock och 75 procent av dem uppfyller 

kraven. 

 Eftersom bärläktssteg får endast användas vid högst 4 m fasadhöjd och 

med en lutning på högst 45º, så stryks alla idéer som innehåller bärläkt för 

att komma åt så stor marknad som möjligt. 

 Cirka 9 procent av byggnader med fasader under 4 meter har fasta hinder 

för att hindra snö från att falla från taket. 

 Om byggnadens fasadhöjd är högre än 3 meter bör det finnas tillgång till 

att fästa säkerhetslinor vid taknocken eller annan högre del av taket. 

 111000 ± 24000 byggnader i Sverige berörs av kraven om anordningar vid 

taknocken. 

 Byggnader uppförda efter 1986 har tuffare krav. Byggnaders utseende 

förbättras genom åren, därför behöver även taksäkerhetsprodukters 

utseende ändras för att passa in i miljön. 

 Röret på nockräcke måste vara minst 150 mm ifrån takytan. 

 

Tabell 5 visar en sammanfattning av de myndighetskrav som ställs för byggnader i 

Sverige (Per Wikstrand AB, 2011, s.3).  

 

 

    Tabell 5. Sammanfattning av myndighetskrav. 
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3. Idégenerering 
Det finns en mängd olika idégenereringsmetoder för att få fram lösningar på 

problem. Metoderna används som ett påskyndande medel för framtagning av idéer 

som uppfyller målen/kravspecifikationerna för produkten, men även för att få så 

många nya och olika lösningar som möjligt. Enligt Österlin (2010) är det viktigt att 

söka fram många idéer från vilka de bästa sållas fram. Efter bearbetning och 

utveckling av idéerna kommer en enda att användas som slutprodukt.   

 

  3 
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3.1 Brainstorming 
Den mest bekanta kreativitetsmetoden är brainstorming. Brainstorming används 

för att söka fram ett stort antal idéer. De flesta av dessa blir sedan bortsållande, 

men förmodligen resulterar metoden i någon eller några idéer som är värda att gå 

vidare med. Brainstorming utförs oftast i grupp där det är önskvärt att deltagarna är 

av olika bakgrund, personer med eller utan erfarenhet i ämnet. Även om 

brainstorming består av en icke hierarkisk grupp, krävs det att en ledare utses för 

att sessionen skall genomföras på ett korrekt sätt. Ledaren har även i uppgift att 

formulera problemet tillräckligt för att gruppen ska hålla det inom vissa 

begränsade ramar, men ändå ge gruppen utrymme för att vara kreativ (Cross, 

2000). 

 

Sessionen utfördes med 6 deltagare där det idégenererades kring tre produkter; 

infästning, snörasskydd och takstege. Det formulerades frågor för att uppfylla de 

krav och behov som tidigare framkommit.  

 

1. Vilka sätt finns det att fästa på?  

2. Hur kan man förhindra snö från att rasa ner från taket?  

3. Hur kan man förflytta sig på taket på ett säkert sätt?  

 

Exempel på lösningar som togs fram var:  

 Fäste som använder bärlekt. 

 Lutningsbart/nedfällbart trappsteg. 

 Profilerade fästen som använder profiler gjort i aluminium, i.s.f dagens 

räcken.  

 Fäste som går igenom pannor. 

3.2 Brainwriting (6-3-5) 
6-3-5 är en variant på brainstorming där ca 6 deltagare skissar ner 3 idéer på var 

sitt papper under 5 minuter. När tiden passerat skickas papperet vidare till deltagen 

bredvid, som i sin tur fortsätter med 3 nya skisser. Denna deltagare studerar de 

skisser som finns på papperet för att få inspiration till nya idéer. Proceduren 

upprepas tills alla har fått skissa på alla papper (Österlin, 2010). 

 

Denna metod användes med hjälp av två okunniga inom design samt två personer 

som utbildar sig till designingenjör. En beskrivning på dagens anordningar och 

taktyper med hjälp av bilder gjordes för att begränsa deltagarna. Denna metod gav 

bra resultatet av alla tre produkter, som t.ex. ett fäste kan vinklas för att minska 

påttryckningar ovanifrån, snörasskydd som använder sig utav vajrar och en stege 

som ser ut som en repstege, fast använder sig av vajrar istället. 

3.3 Moodboard 
En moodboard är ett bildkollage som på ett effektivt sätt förmedlar en känsla och 

inspiration för produkten. Det kan tolkas som en visuell kravspecifikation. 

Bildkollaget kan innehålla former, strukturer, färger och material (Österlin, 2010). 

 

Det användes moodboards under hela projektet redan från start, där bildkollage 

hängdes upp på väggen i kontoret för att förmedla en känsla, eller för att skapa 

inspiration och även för att hålla fokus på uppdraget. 

3.4 Morfologisk tabell 
Genom att kombinera olika lösningar kan nya och bättre idéer/koncept erhållas. 

Detta kan göras med hjälp av en s.k. morfologisk tabell. Tabellen består av olika 

grundläggande lösningar på olika delproblem. Genom att plocka en lösning från 

varje delproblem erhålls slutligen ett nytt koncept (Cross, 2000). 

 

Denna metod användes för att försöka kombinera två eller flera idéer och på så sätt 

skapa en mer utvecklad idé.  

 

 

  



25 
Kerim Galijatovic & Henrik Svensson 

 

3.5 Väsentliga idéer  
För att sålla bort de mindre väsentliga bland de idéer som kommit fram i 

idégenereringsfasen användes PNI metoden.  PNI står för positiv, negativ och 

intressant. Genom att enkelt lista upp idéernas fördelar, nackdelar eller intressanta 

delar är det enklare att se vilka idéer som bör vidareutvecklas. Metoden kan 

genomföras antigen genom att ringa in och kommentera direkt på skiss eller göra 

en enklare tabell (Österlin, 2010). I det här fallet användes den förstnämnda och de 

återstående idéerna presenteras i detta avsnitt. Idéerna vidareutvecklades sedan 

innan andra konceptvalsmetoder användes. 

3.5.1 Infästning 

3.5.1.1 Rör 

Ett rör som sticker upp genom ett hål i takpannan för tegel- och betongtak. Tanken 

är att montören borrar ett hål i pannan och trär den sedan i röret (figur 36). 

Designen kan jämföras med de räcken och staket som finns till byggnaders trappor 

och altaner. 

3.5.1.2 T-fäste 

T-fästets skillnad med dagens fäste är att den har en extra plan skiva som skall 

dölja alla låsningar som behövs för att förstärka röret (figur 37). Detta för att få ett 

så ”rent” utseende som möjligt, den plana ytan av fästet skall enbart synas från 

marken. Problemet med konceptet är att det kan bli svårt att montera då det inte har 

en enkel form, det är heller inte lika ”rent” som rör-konceptet. 

3.5.1.3 Plan skiva 

Detta koncept har tagits fram efter en snörasskydds-lösning. Snörasskyddet är 

tänkt att bestå utav profiler gjorda i aluminium, se figur 38. Infästningen monteras 

på ett liknande sätt som infästningen från Weland Stål AB, böjs emellan 

takpannorna. Det positiva med detta koncept är att det blir enkelt för montören att 

intallera. 

 

 

                          
                        Figur 36. Rör. 

 

 

                                   
       Figur 37. T-fäste.                           Figur 38. Plan skiva. 
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3.5.2 Snörasskydd 

Koncepten för snörasskydd varierade mer än infästningarna. Detta var för att det 

var mindre begränsat, alla olika former på taket behövdes inte tas i åtanke för att 

snörasskyddet ligger några centimeter över takytan med hjälp av fästet.  

3.5.2.1 Vajer 

Detta koncept går ut på att spänna vajrar mellan infästningarna (figur 39). Som rör-

infästningen, har detta koncept fått inspiration från  räcken och staket som finns till 

byggnaders trappor och altaner. Vajrarna skall fungera som de rör som används 

som snörasskydd idag (figur 16). Det positiva med vajrar är att det blir enklare att 

montera och de väger mindre är de rör som används idag. Tanken är också att 

minska antalet infästningar så att det inte blir så mycket arbete för montören 

(dagens infästningar monteras max 1200 mm ifrån varandra). 

3.5.2.2 Aluminiumprofil 

Med hjälp av profilerade aluminiumskivor (figur 40) kan montören enkelt montera 

snörasskyddet med hjälp av en snäpp-funktion eller bara trä skivorna igenom 

infästningarna som finns i figur 38. Aluminium kan enkelt göras till många olika 

former, på det sättet blir det enkelt att tillverka och den kan få en form som kan 

vara mer komplicerad.  

3.5.2.3 Hängande objekt 

Med hjälp av snörasskyddet ”aluminiumprofil” hängs ett objekt ner mot takytan. 

Det kan bestå av en stor profil som träs in eller små som skruvas eller snäpps fast 

(figur 41 och 42). Här måste hållfastheten tas i åtanke, då all kraft kommer hamna 

på det översta röret. Denna idé kan även vidareutvecklas så att ägaren kan montera 

ner det under vår, sommar och höst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
         Figur 39. Vajer.                                        Figur 40. Aluminiumprofil.    

 

 

 

 

 
 Figur 41. Stor profil.                               Figur 42. Små profiler.    
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3.5.3 Takstege 

Koncepten för stegen kunde som snörraskydden variera mer om ingen hänsyn tas 

till taktyp.  

3.5.3.1 Rör 

Detta koncept uppstod efter idén med rör som infästning (figur 36). Stegen är 

uppbygd enbart i rör för att få en samma design som infästningen (figur 43). 

Problemet med konceptet kan vara tillverkningen, monteringen av steg- och 

sidorören kan vara svårt eftersom det blir komplicerade former för en svets- eller 

bockningsmaskin. 

3.5.3.2 Avtagbar 

Denna idé gick ut på att ägaren själv kan ta bort stegen för att enbart ha den uppe 

när den behövs. Den skall kunna hakas fast eller enkelt skruvas fast (figur 44). 

Problemet med idén är att det blir svårt för användaren att lyfta stegen upp till taket 

och att kunna fästa fast den på de övre infästningarna. 

3.5.3.3 Vajer 

Vajer-stegen är en vidareutveckling från snörasskyddet som bestod utav vajrar 

(figur 39). Den använder vajrar mellan övre och undre infästning, mellan vajrarna 

finns steg gjord i metall (figur 45). Detta koncept fick inspiration från rep-stegar. 

En svårighet med konceptet kan vara att få vajrarna tillräckligt spända för att 

föhindra gungning. 

3.5.3.4 Lutningsbar 

Detta koncept är till för plåttak. Stegen är små trappsteg som kan monteras i sidled 

och på olika avstånd (figur 46). Konceptet blev en av de utvalda för dess funktion 

att fällas ner när de inte används och att de kan lutas efter takets lutning. Dessa 

steg går inte att användas till takpannor, vilket gjorde att den inte fick lika högt 

betyg som de andra. 

 

 

 

 

 

          
Figur 43. Rör-stege.                             Figur 44. Avtagbar stege.  

 

 

 

 

                      
Figur 45. Vajer-stege.                            Figur 46. Lutningsbar stege. 
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4. Konceptval  
Konceptval är den process där koncepten utvärderas i förhållande till kundkrav och 

andra kriterier, svagheter och styrkor jämförs samt val av ett eller flera koncept för 

vidareutveckling, tester eller undersökning (Ulrich & Eppinger, 2008). 

 

I det här kapitlet kommer de väsentliga koncepten att utvärderas och jämföras med 

varandra för att bestämma vilka koncept som skall vidareutvecklas.  

  4 
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4.1 Concept Scoring  
Concept scoring är en konceptvalsmetod där koncepten jämförs och utvärderas mot 

kriterier. Kriterierna viktas genom att ställas mot varandra i en 

kriterieviktningsmatris (bilaga 3). De olika koncepten får ett betyg mellan ett till 

fem som sedan multipliceras med kriteriens vikt, detta resultat visar hur konceptet 

ställer sig mot kriterien (tabell 6). Resultaten för alla kriterier summeras sedan för 

vart och ett av koncepten varpå det eller de koncept som får högst betyg väljs för 

vidareutveckling (Ulrich & Eppinger, 2008). 

 

Då betygen sätts används en referens produkt utifrån vilken betyg sätts på de 

övriga koncepten. Som referensobjekt för koncepten användes Weland Ståls 

produkter. 

 

Eftersom det handlar om flera produkter när det gäller taksäkerhetsanordningar 

delades koncepten upp efter den produktkategori de tillhör och en 

konceptvalsmatris skapades för var och en av dessa kategorier. Kriterierna som 

användes för att skilja de olika koncepten åt var hämtade från kravspecifikationen. 

Dock tillämpades exempelvis inte standarderna då alla koncepten förväntas 

uppfylla dessa och dessutom användes inte samma kriterier till alla produktgrupper 

då vissa inte passade in på den enskilda gruppen. 

 

Fokusgrupp användes för att bedöma subjektiva kriterier, som exempelvis estetiskt 

tilltalande. Enligt Österlin (2010) samlas ungefär fem personer i en fokusgrupp där 

det i en styrd diskussion samtalas om erfarenheter, känslor och uppfattningar om 

en produkt eller ett koncept. 

4.1.1 Infästning 

Som referens till infästningarna användes ett av Weland Ståls infästningar (figur 6, 

s. 7). Resultat från konceptvalsmatrisen (tabell 6) visar att rör- konceptet är det 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Konceptvalsmatris för infästning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterie Vikt      Betyg V*B Betyg V*B Betyg V*B Betyg V*B

Antal olika infästningar 20% 3 0,6 5 1 4 0,8 4 0,8

Monteringstid 9% 3 0,27 4 0,36 4 0,36 3 0,27

Moment vid montering 5% 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15

Vikt 6% 4 0,24 4 0,24 3 0,18 4 0,24

Estetiskt tilltalande 23% 2 0,46 5 1,15 2 0,46 3 0,69

Livslängd 17% 3 0,51 4 0,68 4 0,68 4 0,68

Pris 13% 3 0,39 3 0,39 3 0,39 3 0,39

Tryck på takyta 6% 3 0,18 4 0,24 3 0,18 3 0,18

Summa

Rank

Fortsättning?

(Referens)      

Weland Stål

A                        

Rör

B                      

T-Fäste

C            

Plan skiva

Infästning

UTVECKLA NEJ NEJNEJ

4,21 3,2 3,42,8

4 1 3 2
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som sticker ut överlägset bäst. Detta koncept anses också av projektgruppen vara 

det mest nyskapande och det som uppfyller kundkraven bäst. 

4.1.2 Snörasskydd 

Som referens användes snörasskydd med tre rör från Weland Stål (figur 16, s. 9). I 

tabell 7 framkommer det att vajer (koncept A) snörasskyddet är det som får 

överlägset högst poäng. Vajer är både billigt och relativt osynligt samtidigt som det 

har hög hållfasthet. 

4.1.3 Takstege 

Som referens användes takstege från Per Wikstrand AB (figur 23, s. 10). I tabell 8 

framkommer det att två av koncepten, koncept B och C, får högst resultat. Den ena 

stegen är enkel och skiljer sig inte mycket från konkurrenters men den uppfyller 

kriterierna bra medan den andra är betydligt nyskapande och estetiskt tilltalande 

men uppfyller inte kriterierna lika väl. 

4.2 Återkoppling 
Oavsett hur avancerade matriser som används behöver de inte var beslutsfattande 

utan utgör ett diskussionsunderlag för de olika koncepten. Därför gjordes en 

återkoppling med Fredrik Tholander, extern handledare på Condesign, för att höra 

hans åsikter. Eftersom Tholander är uppdragsgivare är också hans åsikter av stor 

vikt då han står för de slutliga besluten.  

 

Tholander tyckte att matriserna utgjorde ett bra underlag, dock hade han 

synpunkter på röret som skall sticka ut genom ett hål taket, där det förmodligen 

komma in regnvatten. Han var också skeptisk till en avtagbar stege då kunden 

kanske inte riktigt alltid har den viljan att utföra ett sådant arbete men tyckte att vi 

skulle gå vidare därifrån och kanske utveckla det till något annat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7. Konceptvalsmatris för snörasskydd. 

 
 

Tabell 8. Konceptvalsmatris för takstege. 

 
  

Kriterie Vikt    Betyg V*B Betyg V*B Betyg V*B Betyg V*B

Monteringstid 13% 4 0,52 4 0,52 4 0,52 2 0,26

Moment vid montering 9% 4 0,36 3 0,27 4 0,36 2 0,18

Vikt 9% 4 0,36 5 0,45 4 0,36 4 0,36

Estetiskt tilltalande 23% 3 0,69 5 1,15 3 0,69 3 0,69

Pris 17% 3 0,51 5 0,85 3 0,51 4 0,68

Livslängd 20% 3 0,6 4 0,8 4 0,8 4 0,8

Dämpning vid fall från taket 2% 2 0,04 4 0,08 2 0,04 2 0,04

Förflyttning av säkerhetslina 6% 2 0,12 4 0,24 2 0,12 1 0,06

Summa

Rank

Fortsättning?

Snörasskydd

3,2 4,36 3,4 3,07

(Referens)     

Weland Stål

A                 

Vajer

C              

Alu. profil

E           

Hängande

3 1 2 4

UTVECKLANEJ NEJ NEJ

Kriterie Vikt      Betyg V*B Betyg V*B Betyg V*B Betyg V*B Betyg V*B

Monteringstid 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2

Moment vid montering 6% 3 0,18 3 0,18 4 0,24 2 0,12 2 0,12

Vikt 8% 3 0,24 3 0,24 3 0,24 4 0,32 3 0,24

Estetiskt tilltalande 27% 3 0,81 3 0,81 3 0,81 4 1,08 3 0,81

Pris 18% 3 0,54 2 0,36 3 0,54 3 0,54 2 0,36

Livslängd 22% 3 0,66 4 0,88 4 0,88 3 0,66 3 0,66

Tryck på takyta 8% 2 0,16 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,24

Summa

Rank

Fortsättning?

Takstege

(Referens)     

Weland Stål

A                    

Rör

B           

Avtagbar

C                 

Vajer

D            

Lutningsbar

2,89 3,01 3,25 3,16 2,63

1 2 534

UTVECKLANEJ NEJ UTVECKLA NEJ
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5. Utveckling och konstruktion 
Koncepten som har valts skall anpassas mer i detalj till verkligheten. Utformningen 

skall anpassas till konstruktionskrav och tillverkning. 

 

 

 

  5 
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5.1 Materialval 
För att kunna gå vidare med konstruktion är det viktigt att veta vilket material som 

kommer att användas så att hållfasthetsberäkningar och formmöjligheter kan tas i 

åtanke. 

 

Tidigare i rapporten i avsnitt 2.4 (s. 16-17) har det skrivits om de olika potentiella 

material som kan tänkas användas och dess egenskaper. För att välja material 

gjordes en matris liknande den för val av koncept och även här användes 

fokusgrupp för att bestämma vilket material som var mest estetiskt tilltalande. Det 

presenterades olika ytstrukturer av materialen för deltagarna i fokusgruppen för att 

de skulle få en uppfattning om hur materialet kunde se ut på produkten. 

 

Som det går att läsa i tabell 8 var det aluminium som fokusgruppen tyckte var mest 

estetiskt tilltalande och det var även det här materialet som  från början var tänkt 

att arbeta med. Dock utsätts koncepten för sådana otroliga krafter att den 

konstruktion och form som projektgruppen har kommit fram till att kunden vill ha 

inte är tillräckligt hållfast om den tillverkas i aluminium. Därmed valdes slutligen 

rostfritt stål (SS-2333) som konstruktionsmaterial. Det är även detta material som 

Weland Stål använder för sina rostfria produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Konceptvalsmatris för material. 

  

Kriterie Vikt    Betyg V*B Betyg V*B Betyg V*B

Pris 9% 5 0,45 4 0,36 3 0,27

Ytmöjlighet 11% 3 0,33 5 0,55 3 0,33

Livslängd 14% 3 0,42 5 0,7 5 0,7

korrossionsbeständighet 14% 3 0,42 5 0,7 5 0,7

Hållfashet 20% 5 1 3 0,6 5 1

Materialmängd 3% 4 0,12 3 0,09 4 0,12

Formmöjlighet 9% 4 0,36 5 0,45 4 0,36

Estetiskt tilltalande 19% 2 0,38 5 0,95 4 0,76

Summa

Rank

Fortsättning?

3 1 2

Material

3,48 4,4 4,24

(Referens)    

Galvaniserat
Aluminium Rostfritt stål

NEJ NEJ JA
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5.2 Infästning 
Röret som skall sticka upp genom takpannan behöver kunna fästas på taket på ett 

hållbart sätt med hjälp av ett s.k. underfäste. Figur 47 visar exempel på hur det kan 

fästas på ett plåttaks fals. Problemet med dessa underfästen är att de inte blir så 

hållbara för undertak i trä, de kommer heller inte klara av vajerspänningen i sidled 

bra, detta framkom när test på falstak utfördes (figur 48). Därför valdes det att gå 

vidare med en stor platta som är svetsad ihop med röret (figur 49). En annan 

lösning var även att bocka eller skruva fast röret på plattan (figur 50). 

5.2.1 Hål i pannor och fogmassa 

Hålet genom vilket infästningen skall komma är tänkt att antigen borras eller att en 

ny s.k. genomföringspanna används där ett hål redan existerar i pannan.  

 

Som tidigare i rapporten nämnts är ett av problemen med röret att det kan rinna in 

vatten i de hål från vilket rören kommer upp. Detta löses med fogmassa som är 

anpassad för yttertak. Fog- och tätmassa för tak måste uppfylla höga krav på 

väderbeständighet. Ett exempel på fogmassa är Marin och teknik från Casco. Den 

kan användas på yttertak och har limmande egenskaper. Exempel på 

användningsområde är plåtbeklädnader, infästningsanordningar och vid 

materialövergångar (Casco, 2002). 

5.2.2 Spår & Skruvhål 

Plattan som röret sätts fast med använder sig av spår för att kunna fästa fast den i 

taket (figur 49) och två bygelbultar som monteras på undersidan av plåttaket. 

Anledningen till spåren är att profilerade plåttak varierar mycket i utformning och 

bredd. En undersökning av flera olika taktyper i plåt från Plannnja (2011) gjordes 

för att kunna bestämma längden på spåren som är till för att förflytta fästet i sidled. 

På det viset kan montören enklare skruva fast fästet på mer exakta punkter. 

Spårens max c/c avstånd bestämdes till 200 mm och minimum c/c avstånd 130 

mm. Dessa spår kom senare att ändras till skruvhål för att undvika läckage in under 

taket. 

 

 

               
                Figur 47. Exempel på hur infästningen kan monteras på fals. 

 

                            
                          Figur 48. Test av takbrygga monterat med infästning mot fals. 

 

                           
Figur 49. Röret sitter ihop med en platta.       Figur 50. Skruva fast röret.      
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För undertak tunnare än 22 mm eller plywood tunnare än 19 mm skall det finnas 

ett motlägg vid takstol eller annat för att få ett likvärdigt stöd (se figur 8, s. 7) 

(Svensk Byggtjänst, 1998).     

5.2.3 Rörets höjd 

Rörets längd från plattan varierar på grund av vilken taktyp det är, pann- eller 

plåttak. Infästningen för plåttaket har en höjd på 170 mm, medan infästningen för 

panntak är 350 mm. Anledningen till att fästet för panntak är högt är på grund av 

ströläkt (25 mm hög), bärlekt (25 mm hög) och den högsta pannan som finns i 

Moniers (2011b) produktkatalog, Nortegl (100 mm hög). För att inte det längsta 

fästet skall bli för långt vid lägre bygghöjder på pannor bestämdes det att även ett 

mellan fäste som är 270 mm långt skall ingå i produktserien.  

5.2.4 Hållfasthet 

Efter diskussion om vilken diameter röret bör ha bestämdes den till 50 mm. Valet 

stod mellan 50, 45 och 40 mm rör. Anledningen till varför 50 mm röret valdes var 

att ifall de andra diametrarna valts hade rörtjockleken blivit för stor eller att 

förstärkning hade fått användas i form av stödfötter ner till på röret. Det senare 

hade gjort att röret blivit mindre estetiskt tilltalande.  

 

Med hjälp av yttröghetsmoment formel för tunnväggiga rör och elementarfall för 

fast inspänd balk kunde tjockleken på röret bestämmas enligt figur 51 bestämdes 

rörets tjocklek till 6 mm (Sundström (red.), 1998). 

 

För att säkerställa beräkningarna gjordes även FE-analyser på den högsta 

infästningen för att se om den tål en kraft på 10 kN, var de största spänningarna 

uppstår och hur stor deformationen kommer att bli. FE-analyserna utfördes i 

SolidWorks och finns i bilaga 4 och 5.   

 

Resultaten av FE-analysen visade på max deformationen 2,48 mm, maxspänning 

på ca 410 MPa vilket också är strax under brottgränsen 465 MPa och ger en 

säkerhetsfaktor på 1,13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
   

   
             

   

   
      

 

 

 

  
              

                  
 

      

        
           

 

                  
 

   
 

         

        
               

 

Figur 51. Tog reda på hur tjock röret behöver vara (Sundström (red.) 2010). 
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5.3 Snörasskydd 
Snörasskyddet utgörs endast av vajrar som fästes i de rörformade infästningarna. 

Dessa vajrar kommer medföra stora linkrafter på infästningarna. Enligt figur 52 har 

de linkrafter som uppstår beräknats till ca 8,5 kN. Detta betyder att konstruktionen 

på infästningen klarar av dessa krafter vilket kan läsas i avsnitt 5.2. 

5.3.1 Vajer 

En vajer är uppbyggd av många tunna trådar som är sammansatta till en kardel för 

att sedan ett antal sådana kardeler ska slås runt en central kärna och bli en färdig 

vajer. Det är mixen av trådar (dimension och antal), som ger en skydd mot både 

korrosion och nötning samtidigt som det blir bra flexibilitet i vajern (Certex, 2011). 

 

Enligt Certex (2011) uttrycks en vajers konstruktion enligt följande för exempelvis 

6x36-FC ; 

 

6 är antalet kardeler i stållinan. 

36 är antalet trådar i kardelen 

FC är typen av kärna 

 

Vid val av vajer är det enligt Certex (2011) av stor vikt att rätt vajermodell väljs, 

då fel val kan orsaka förkortad livslängd, vajerbrott och/eller skada på produkten. 

För att försäkra sig om att rätt lina väljs har Certex en tabell (tabell 9) med ett antal 

frågor som leder till att rätt vajer kan väljas. 

 

Den vajer som valdes i samråd med kontaktperson från Certex är ”Stålina RFR 

6x19-WSC/133-tr” (figur 53). Denna typ av vajer används vanligen till kranar, 

vinchar, telfrar, lyftredskap, reglage och signalanordningar. För att bestämma 

diametern på vajern studerades de minimala brottkrafterna (den kraft som måste 

uppnås vid dragprov till brott) som linan uppges klara av och det diskuterades 

också kring hur stor ytan bör vara för att stoppa snön. 

 

Det bestämdes att en diameter på 8 mm skulle vara tillräcklig då den uppfyller 

standarden SS 831335, den har en minimum brottkraft på 33,4 kN och väger 

endast 24 kg/ 100 m. Vajern är dessutom rostfri och har en stålkärna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           α = 5° 
           F₁ = 1500 N 
 

 

  : F₂ * sin α + F₂ * sin α - F₁ = 0 
          
            2 * F₂ * sin α = F₁ 
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 ₁

      
  

    

      
            

 

Figur 52. Linkraften. 

 

Tabell 9. Tabell med frågor för att underlätta val av vajer.
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5.3.2 Vajerfäste 

För att fästa linan i infästningarna behövdes ett vajerfäste. Det viktigaste för ett 

sådant fäste är att det inte skall sänka linans minimum brottkraft alldeles för 

mycket.  

 

Det fäste som hittades kommer från samma tillverkare som vajern (Certex) och är 

utformat som en gängad skruv som skall träs igenom de hål som finns på 

infästningen för att sedan säkras med mutter (figur 54). Enligt Certex (2011) 

behåller vajern 90 procent av den ursprungliga minimum brottkraften då detta 

vajerfäste används. Alltså kommer vajern och dess fäste att klara av en dragkraft 

på 30 kN vilket är fullt acceptabelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 

Figur 53. Tvärsnitt av vajer som valts, ”Stålina RFR 6x19-WSC/133-tr”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 54. Vajerinfästning. 
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5.4 Takstege 

5.4.1 Form 

Stegen som var tänkt att vara avtagbar, blev till en stege som främst är till för att 

sitta fast på taket. Men den kan tas bort via att skruva av den från fästet. Formen 

för den liknar dagens fasta stegar, skillnaden är att den får så lite synliga 

konstruktionsdetaljer som möjligt (figur 55 & 56).  

 

Vajer-stegen fick en ny design (figur 57), enstaka steg byttes ut mot ett långt böjt 

rör i zigzag-mönster. Anledningen är att det på det sättet blir en mer hållbar och 

stabilare stege. ”Zigzag”-stegen använder sig av vajrar för att förstärka 

konstruktionen och få samma utseende som snörasskyddet. 

 

Båda dessa stegar valdes att utvecklas ytterligare, anledningen är att den bockade 

stegen är enkel att montera och billig att tillverka, medans zigzag-stegen medför 

något nytt och ger taket en modernare design. 

5.4.2 Infästning 

Figur 58-60 visar exempel på hur stegen kan fästas mot infästningen. Fäste 1 & 2 

fästes på stegenpinnarna och spänns åt för att hindra att stegen glider i sidled. 

Fördelen med att fästa mot stegpinnarna i stället för sidstyckena är att det blir 

enklare för montören att sätta infästningarna mot taket och sedan montera stegen. 

Om  stegen sitter fast mot infästningen på sidstyckena som på figur 58, måste 

infästningen vara placerad på mer exakta platser, men de ligger inte ivägen för 

fötter. 

5.4.3 Tjocklek 

Tjockleken på stegarna bestämdes med hjälp av beräkningar i Solidworks (bilaga 

6-9). Beräkningarna gjordes enligt SS-EN 12951. Materialet på den bockade 

stegen behöver en tjocklek på minst 1,5 mm. Beräkningen på zigzag-stegen 

gjordes med ett 3 mm tjockt rör, beräkningarna gjordes dock utan vajer, detta 

resulterade i deformation på 35 mm. Eftersom vajern inte togs med i beräkningar 

framkommer inte hur stor påverkan den skulle ha på konstruktionen och därför bör 

ett verklighetstest göras på en fullskale funktionsmodell. 

 

 

                         
Figur 55. Bockad stege.                    Figur 56. Olika sätt att bocka. 

 

                
Figur 57. Zigzag stege.                     Figur 58. Fäste 1. 

 

                    
Figur 59. Fäste 2.                   Figur 60. Fäste mot sidstycke.  
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6. Resultat 
Resultaten från projektet blev ett nytt sätt att montera taksäkerhetsanordningar. De 

har inspirerats från altan- och trappräcken som består av rostfritt stål och vajrar. De 

har även förutom designen testats för att klara de svenska standarder som sätter 

krav på hållfasthet och jämförts med redan existerande produkter för att kunna 

fastställa funktioners möjligheter och former. 

 

Taksäkerhetsanordningarna är anpassade för villor som är i behov av taksäkerhet. 

De kan även användas för byggnader som har större krav, som t.ex. högre 

byggnader i städer som har en taklutning mot en allmän väg eller gångväg.  

 

  6 
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6.1 Infästning 
Problemet med dagens infästningar är att det finns många olika beroende på vilken 

taktyp de skall fästas på och vilka produkter som skall fästas i dem. Detta skapar 

en osäkerhet hos montörer i hur var och en av dessa infästningar skall monteras 

och tillverkningskostnaden blir stor som en följd av den stora variationen. 

Samtidigt anses de redan existerande infästningarna inte vara estetiskt tilltalande. 

 

En modern infästning har tagits fram i form av ett rör, med en ihopsvetsad platta 

nertill som skall skruvas fast i taket (figur 61). Denna infästning fungerar för alla 

typer av tak, dock finns röret i olika längder beroende på om det skall fästas rakt på 

tak (plåttak, papptak) eller i undertak (tegeltak, plåttak, cembonit och skiffertak). 

 

Då infästningen fästes i undertak måste bygghöjden för ströläkt, bärläkt och panna 

tas i åtanke (figur 62 & 63), medan om infästningen fästes rakt på exempelvis 

plåttak behövs inte någon bygghöjd tas i åtanke (figur 64 & 65). Infästningar som 

skall fästas i undertak finns i längden 270mm och 350mm, och infästningen som 

skall fästas rakt på takmaterial kommer i längden 170mm. För att förankra 

infästningen i undertak används minst tio stycken 6x35mm träskruvar och för 

plåttak används två stycken 6mm bygelbultar som träs igenom och säkras med 

mutter. Infästningsröret täpps även till upptill med en s.k. plupp. 

 

Pannan som infästningen träs igenom kan antingen vara en genomföringspanna 

eller en vanlig panna som montören borrar ett hål i. Det utrymme som uppstår 

mellan infästningsrör och tegelpanna i hålet skall täppas igen med fogmassa för 

yttertak så att inget regnvatten kan läcka in under taket och göra uppsåt till 

fuktskador. 

 

 

 

 

 

 
Figur 61. Infästning med 3 olika höjder på rör. 

 

 
                       Figur 62. Infästning som fästes på undertak. 
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                 Figur 63. Sprängbild på infästningen som fästes på undertak. 

 

 

 

         
Figur 64. Infästning för plåttak. Bygelbultar används för att få så stor tryckyta som 

möjligt på plåttakets undersida. 

                            
                                   Figur 65. Sprängbild på infästningen för plåttak.   
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6.2 Snörasskydd & nockräcke 

Problemet med dagens snörasskydd och nockräcken är att de inte anses smälta in i 

miljön på taket och istället ta för mycket uppmärksamhet samtidigt som de inte 

uppfattas vara estetiskt tilltalande. 

 

Konceptet för snörasskyddet består av den infästning som beskrivs i föregående 

avsnitt (6.1) och minst fem stycken vajrar (figur 66 & 67). Infästningarna placeras 

med ett maximalt avstånd om tio meter mellan varandra varpå vajrarna spänns upp 

mellan infästningarna och fästes. Det är dessa vajrar som utgör snörasskyddet och 

förhindrar okontrollerade snöras. Vajrarna har en diameter på åtta millimeter och 

fästes i infästningen med hjälp av ett s.k. vajerfäste. Vajerfästet är utformat som en 

bult och träs igenom de hål som finns på infästningen för att sedan säkras med en 

mutter. 

 

På samma sätt fungerar även nockräcket med skillnaden att endast en vajer 

används. Vid förankring av säkerhetslina på nockräcket eller i vissa fall även 

snörasskyddet krokas säkerhetslinan fast i vajern vilket innebär att säkerhetslinan 

kan följa arbetaren och medge säker förflyttning i sidled mellan infästningarna 

utan att behövas fästas om.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figur 66. Snörasskydd. 

 

 
   Figur 67. Sprängbild på snörasskydd. 
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6.3 Stege 
Problemet med dagens stegar är det tryck som uppstår på pannorna då stegen 

beträds orsakar i många fall knäckning av pannor eftersom vikten ligger på dessa. 

Stegarna anses också inte vara tillräckligt estetiskt tilltalande. 

 

Produktserien innehåller två koncept för stege. En traditionell som inte skiljer sig 

mycket från dagens stegar och en modern stege. Stegarna använder sig av de 

infästningar som beskrivs i avsnitt 6.1. Detta innebär att all vikt försvinner från 

pannorna då infästningen inte berör dem och därför finns heller inte någon risk för 

att pannorna skall knäckas. 

 

Den traditionella stegen består av sidor som är bockade hela vägen på ett sådant 

sätt att alla fula konturer och kanter inte syns och endast en fin och slät yta syns 

(figur 68, 71 & 72). Stegen kan enkelt förlängas med en skarvsats på stegens 

ändpunter.  

 

Den andra stegen utgörs av ett enda rör som bockats i ett zigzag mönster (figur 69 

& 73). För att stärka upp konstruktionen används två vajrar på vardera sida av 

stegen. Dessa vajrar utgör också ett halkskydd i sidled. 

 

För att montera stegarna mot infästningen används ett fäste på stegens steg. Detta 

fäste spänns åt för att förhinda att stegen förflyttas i sidled (figur 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figur 68. Bockad stege. 

 
   Figur 69. Zigzag-stege. 
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                                  Figur 70. Fäste för montering till infästning. 

 

 

 
  Figur 71. Alla delar sitter på en infästning för plåttak. 

 

 
Figur 72. Infästningen sätts på den bockade stegens sidor. Fördelen med att 

montera på det viset är att infästningen inte sitter i vägen för fötter och att räcken 

kan enkelt tilläggas, se figur 75.  

 

 
         Figur 73. Zigzag-stege monterad på infästning.  
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6.4 Övrigt 
Som tidigare nämnts i rapporten valdes vissa taksäkerhetsprodukter att inte 

utvecklas antigen för att de inte var anpassade för den tilltänkta målgruppen eller 

för att standarden för dessa inte gav något större utrymme för en ny design, dock 

skulle det visas på att infästningen även kunde fungera för dessa produkter. 

6.4.1 Takbrygga 

Standarden för takbrygga gav inte mycket utrymme för någon ny design samtidigt 

som det inte är en produkt som berör den tilltänkta målgruppen i någon omfattande 

grad och valdes därför att inte utvecklas men det skulle påvisas hur produkten kan 

fästas på infästningen. 

 

En triangelformad platta (figur 74) fästes på infästningen, först med en skruv 

nertill och sedan med en skruv upptill. Det är den skruven upptill som avgör vilken 

lutning bryggan skall ha då det finns ett antal hål på den triangelformade plattan 

som ligger med 10 graders avstånd mellanvarandra och 30mm från hålet nertill. 

När plattan har fästs på infästningen är det bara att skruva fast bryggan på plattan 

uppfirån.  

6.4.2 Räcke 

På byggnader över 8 meter krävs det ett räcke runt en taklucka, det krävs även ett 

räcke för att förhindra genomtramp på takfönster för alla byggnader, se tabell 5. 

Räcken valdes att inte gå vidare med i början av projektet, men har varit i åtanke 

under konceptutvecklingen. 

  

Istället för att använda den s.k. ”pluppen” för att täppa igen hålet på 

infästningsröret, förs räcket ner i istället (figur 75). De hål som finns på 

infästningen används sedan för att med hjälp av skruvar säkra räcket så att det 

sitter på plats. Dock kräver denna lösning att det även finns hål i räcket så att 

skruvar kan träs igenom och räcket säkras. 

 

 
 Figur 74. En takbrygga som fästes på infästningen. 

 
               Figur 75. Räcke monterad vid stegen. 
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6.5 Tak 
Figurerna 76 och 77 visar hur alla produkter kan tänkas se ut när de är monterade 

på tak. Plåttaket är profilerat och tegeltaget använder sig av tvåkupiga tegelpannor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 76. Taksäkerhetsanordningar på profilerat plåttak. 
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     Figur 77. Taksäkerhetsanordningar på tegeltak. 
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6.6 I förhållande till kravspecifikation 
För att kontrollera och bekräfta att produktserien uppfyller målsättningarna 

jämfördes slutkoncepten med kravspecifikationen i tabell 4. 

 

Monteringstiden för en enskild infästning kan komma att överstigas i de fall då hål 

i panna borras. Dock krävs det endast en infästning var tionde meter för 

snörasskydd och nockräcke, vilket kan jämföras med konkurrenter där det krävs en 

infästning varje 1,2 meter. Detta gör att den totala monteringstiden blir betydligt 

mindre för de nya produkterna. Snörasskyddet består av vajrar som på ett enkelt 

sätt träs igenom infästningarna i ett enda stycke till skillnad från konkurrenter där 

snörasskyddet är tre meter långt och måste pusslas ihop. De övriga komponenterna 

är lika tidskrävande som konkurrentens att montera.  

 

I och med att det behöver borras i vissa fall blir det ett extra moment men detta 

kompenseras med de få infästningar som krävs och det enkla snörasskydd-vajrarna 

som fästes från infästning till infästning. De få infästningarna innebär också en 

väldigt låg totalvikt och vajrarna väger endast 2,2 kg/10 meter vilket kan jämföras 

med Weland Stål där snörasskyddet väger 5-12 kg/3 meter.  

 

Produktserien har även testats mot en fokusgrupp för att avgöra ifall produkterna är 

estetiskt tilltalande och om de är mer estetiskt tilltalande än konkurrenters. 

Resultatet visade på att 90% kunde tänka sig att använda dessa produkter och 

100% tyckte att de var mer estetiskt tilltalande än konkurrenters. 

 

Med endast en typ av infästning till alla produkter och alla taktyper sänks den stora 

variationen och därmed sänks även tillverkningskostnaderna. Även vajer är en 

väldigt billig produkt vilket också sänker materialkostnader, där exempelvis 

rostfritt stål kanske skulle användas för snörasskydd.  

 

Eftersom produkterna är menade att tillverkas i rostfritt stål kommer de också ha 

en lång livslängd i korrosiva miljöer. Även den tunna vajern är både hållbar och 

rostfri vilket kommer att göra att den klarar av korrosiva miljöer.  

 

Genom att använda vajer som sträcker sig en lång sträcka mellan två infästningar 

är det möjligt att förankra säkerhetslinan och dra med den över hela taket vilket gör 

att den inte behöver fästas om för att ta sig till en annan del av taket. Vajern har 

också en dämpande effekt vid fall då ett ryck uppstår i säkerhetslinan. 

 

Det tryck på takytan som tidigare uppstod med konkurrenters produkter och gjorde 

att det fanns risk för att takpannor knäcktes är nu eliminerat genom att infästningen 

sticker upp genom ett hål på pannan vilket innebär att inget tryck läggs på 

pannorna. 
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7. Avslutning 
Detta kapitel beskrivs de tankar och funderingar kring examensarbetet, vad som 

skulle ha gjorts bättre och vad som skulle kunna göras i ett eventuellt fortsatt 

arbete. 

  7 
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7.1 Slutdiskussion 
Condesign bedriver ingen egen tillverkning av taksäkerhetsprodukter och saknar 

även erfarenhet inom det. Projektet har därför haft mycket fokus på förstudie för 

att få en bra uppfattning av hur det fungerar idag och vad som kan förbättras. 

Under förstudien låg mest fokus på dagens anordningar och de standarder de måste 

uppfylla. Det insågs att antalet olika produkter är stor och att  de flesta tillverkare 

har liknande attribut på sina produkter. För att inte vara en i mängden bestämdes 

det att komma på en mer annorlunda design som även klarar av samma funktioner 

som dagens anordningar. 

 

De kreativitetsmetoder som användes gjorde att många olika idéer genererades 

fram, klasskamrater och kollegor på företaget användes också i 

idégenereringsfasen för att få så många olika idéer och synvinklar som möjligt. 

Under denna fas uteslöts vissa detaljer som kunde begränsa fantasin, som t.ex. tak, 

standarder och tillverkning. De togs senare upp under konceptvalen för att kunna 

bestämma de mest potentiella koncepten. 

 

Konstruktionen på produkterna är gjorda så att de uppfyller standarderna och kan 

därför användas på de flesta byggnader, därav en större marknad. En annan 

konstrukionsdetalj är avsåndet mellan infästningens hål, de har bestämts av 

takproduker från Plannja AB och är därför begränsad till en viss del. Men de är av 

de vanliga sorten av tak och används även av andra plåttakstillverkare.  

 

I ett vidare arbete skulle det vara viktigt att ha ett nära samarbete med en etablerad 

tillverkare av taksäkerhetsprodukter som exempelvis Weland Stål AB. Detta för att 

hela tiden kunna ta del av den erfarenhet som finns där men också för att kunna 

tillverka verkliga modeller för att känna på dessa och se hur det skulle se ut. 

Framförallt behövs de testanordningar som dessa tillverkare tillhandahåller för att 

säkerställa att produkterna klarar av de krafter som kan förekomma. 

 

Initialt var tanken att funktionsmodeller skulle byggas men då ingen åtkomst till 

verkstad fanns på företaget och svetsning är mycket begränsat på högskolans 

verkstad valdes det att inte gå vidare med detta. De tester som hade behövts göras 

på funktionsmodellerna är standardiserade och relativt komplicerade, exempelvis 

har Weland Stål stora anordningar för att testa sina produkter. Därav kanske 

funktionsmodellerna inte hade varit till någon större nytta eftersom de test som 

skall göras enligt standard ändå inte hade kunnat genomföras. Dock hade det varit 

bra att känna på och se ungefär hur produkten skulle kunna se ut.  

 

Resultatet blev ett taksäkerhetssystem som är fokuserad på utseende, hållfasthet 

och tillverkning. De är av mindre antal produkter, vilket gynnar tillverkare och 

montörer, samt att de inte förstör byggnadens utseende. Detta taksäkerhetssystem 

är ett steg för en framtid där takanordningar inte är en ”extra” sak på taket och kan 

förbättra förhållanderna för alla inblandade. 
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1 •

2 • •

3 • • • • • •

4 • • • •

5 • • • •

6 •

7 • •

8 • • • • •

9 •

10 •

11 •

12 •

13 • • • •

14 •

15 • •

16 • • •

17 •

18 •

19 • •

20 • •

21 •

22 • • •

Glidskydd på fotstegen och bryggan

Stor och stabil yta för foten 

Medge stabil förflyttning på taket

Inte samla vatten och snö på gångyta

Medge förflyttning till högre höjd

Låg kostnad

Lång livslängd

Möjlighet till infästning på hela taket

Produkterna skall medge dämpning vid fall från taket

Skall fungera till alla taksäkerhetsanordningar (egna)

Låg påverkan på takyta

Förankras på hållbart material

Förhindra okontrollerade snöfall

Fungera som fotstöd

Fånga upp fallande objekt

Säkerhetslinan skall kunna gå att dra med sig vid förflyttning

Estetiskt tilltalande

Minska antalet olika infästningar

Lätt att montera

Lätta och små produkter

Medge infästning för säkerhetslina

Tillräcklig hållfasthet

Bilagor 

BILAGA 1 

Behov och data matris 
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1 1 Antal olika infästningar 5 st 7 8 4 (som övriga) 5 (som övriga)

2 2 Monteringstid 3 min 5-10 5-10 5-10 5-10

3 2 Moment vid montering 3 st 4-8 4-8 4-8 4-8

4 3 Vikt 3 kg Infästning 0,4 - 2,4 

Snörasskydd 5 -12 /3m 

Gångbrygga 16 /3m 

Räcke 5,3 /3m       

Stege 1 /steg

Saknas uppgifter Saknas uppgifter Saknas uppgifter

5 3 Storlek 3 m³ Saknas uppgifter Saknas uppgifter Saknas uppgifter Saknas uppgifter

6 3,4,5,8,13,15,16 Enligt SS 83 13 31 5

7 3,4,5,8,13,14,15,16 Enligt SS 83 13 35 5

8 22 Enligt SS 83 13 63 5

9 3,4,5,8,13,18,19,20,22 Enligt SS-EN 12951 5

10 3,4,5,8,13,19,20,21,22 Enligt SS-EN 516 5

11 6 Estetiskt tilltalande 5 subjektiv

12 7 Tillverkningskostnad 4 kr

13 7 Materialkostnad 3 kr/kg

14 8 Livslängd 4 år ca 20 år i 

storsdadscentra för 50 

μm varmförzinkat stål

15 9 Möjlighet till infästning på hela taket 3 % 100

16 10 Dämpning vid fall från taket 2 ? Saknas

17 11 En infästning till alla produkter 5 % 70 70

18 12 Tryck på takyta 3 kg/m² Blir tryck på tegel

19 16 Fånga upp fallande objekt 3 m³ Saknas uppgifter Saknas uppgifter Saknas uppgifter Saknas uppgifter

20 17 Förflyttning av säkerhetslina 3 m 0-3

Weland Stål ABData Nr. Behov Nr. Data Vikt Enhet Per Wikstrand CW Lundberg Lindab

BILAGA 2 

Benchmarking 
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BILAGA 3 

Kriterieviktning 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Kriterie A B C D E F G H Kf S Vf Rang

Antal olika infästningar A 0 2 2 2 0 2 2 2 1 13 0,20 2

Monteringstid B -2 2 1 0 0 1 1 3 6 0,09 5

Moment vid montering C -4 1 0 0 0 1 5 3 0,05 8

Vikt D -4 0 0 0 1 7 4 0,06 6

Estetiskt tilltalande E 0 2 2 2 9 15 0,23 1

Livslängd F -4 2 2 11 11 0,17 3

Pris G -7 2 13 8 0,13 4

Tryck på takyta H -11 15 4 0,06 6

Tot 64 1

Infästning

Kriterie A B C D E F G H Kf S Vf Rang

Monteringstid A 0 2 1 0 0 0 2 2 1 8 0,13 4

Moment vid montering B -2 1 0 0 0 2 2 3 6 0,09 5

Vikt C -2 0 0 0 2 1 5 6 0,09 5

Estetiskt tilltalande D 0 2 2 2 2 7 15 0,23 1

Pris E -2 0 2 2 9 11 0,17 3

Livslängd F -2 2 2 11 13 0,20 2

Dämpning vid fall från tak G -12 0 13 1 0,02 8

Förflyttning av säkerhetslina H -11 15 4 0,06 7

Tot 64 1

Snörasskydd

Kriterie A B C D E F G Kf S Vf Rang

Monteringstid A 0 2 1 0 0 0 1 1 5 0,10 4

Moment vid montering B -2 1 0 0 0 1 3 3 0,06 7

Vikt C -2 0 0 0 1 5 4 0,08 5

Estetiskt tilltalande D 0 2 2 2 7 13 0,27 1

Pris E -2 0 2 9 9 0,18 3

Livslängd F -2 2 11 11 0,22 2

Tryck på takyta G -9 13 4 0,08 5

Tot 49 1

Takstege
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BILAGA 4 

Deformation på infästning. 
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BILAGA 5 

Spänning på infästning. 

 

  



57 
Kerim Galijatovic & Henrik Svensson 

 

BILAGA 6 

Deformation på bockad stege. 
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BILAGA 7 

Spänning på bockad stege. 
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BILAGA 8 

Deformation på zigzag-stege. 
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BILAGA 9 

Spänning på zigzag-stege. 

 


