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Taksäkerhetsanordningar,  
TJB Taksteg samt glidskydd  

Innehavare/Utfärdat för 

TJB Försäljning AB 
Elisgatan 10, 534 31 Vara 
Organisationsnummer: 556618-0161 
Tel: 0512-199 59 
E-post: info@tjb.se,  hemsida: www.tjb.se  

Produktbeskrivning 

Taksteg att fästas om bärläkt och takpanna. Glidskydd för lös stege vid takfot.  
Taksteg för montage på tak av stål- och eller aluminiumplåt med minsta tjocklek 0,5 resp. 0,6 mm. 
Produkterna är tillverkade av varmförzinkat och polyesterbelagt stål. 

Avsedd användning 

Tillträdesanordning på tak respektive anordning som förhindrar lös stege från mark till takfot att falla. 

Handelsnamn 

TJB Taksteg, TJB Taksteg Universal, TJB Glidskydd samt TJB Taksteg för plåttak.  

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): 
 
BBR 
Taksäkerhet, Allmänt 8:241, 2:a stycket, 1:a meningen 
Taksäkerhet, Förflyttning på tak 8:2422* 
 
* Godkänd för byggnader med fasadhöjd max 4,0 m och max taklutning 45°. Taksteg får endast monteras rakt 
ovanför varandra. 

Tillhörande handlingar 

TJB Monteringsanvisningar 2019-02-25.  

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 210-11-0150, kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att 
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande. 
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Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
TJB Försäljning AB, Elisgatan 10, 534 31 Vara 

Märkning 

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad 
produkt/förpackning och omfattar: 

Innehavare  
Tillverkningsställe  
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer/datum 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan och Kontrollorgan 

TJB Försäljning AB 
Vara 
Typbeteckning/ID-nr 
nr/datum 
0085/08 
 t 
1002 
RISE 
 

Bedömningsunderlag 

PX27130A, PX05414-01, PX05414A, PX05414B, PX05414C och 4P02558-1 från SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Rapport 8P00512-01 från RISE Research Institutes of Sweden AB. 
Ritningar enligt förteckning daterad 2016-06-27. 
Certifieringsöversikt daterad 2019-02-26. 

Kommentarer 

Taksteget är inte avsett som fästanordning för säkerhetslina. Vid fasadhöjder större än 3 m ska det på taket 
finnas separata fästanordningar för linor till säkerhetsselar i enlighet med BBR 8:243.  
 
Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetsklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2 angiven klass utifrån en 
bedömd livslängd på 15 år. 
 
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-09-28. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2021-09-27. 

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt 
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 
 

Johan Åkesson Marie Karlsson 
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