Typgodkännande med beslut
om tillverkningskontroll
0316/03

Taksäkerhetsanordningar, LOBAS
Bärläktssteg och Glidskydd för stege
Innehavare/Utfärdat för

Lonevåg Beslagfabrikk A/S
Hovdavegen 18, NO-5282 Lonevåg, Norge
Organisationsnummer/VAT nummer: 828824112
Tel: +47 56 19 31 00
E-post: lobas@lobas.no, hemsida: www.lobas.no
Information lämnas av
Benders Sverige AB, Box 20, 535 21 Kvänum, Tel: +46 10 888 00 00
E-post: info@benders.se, hemsida: www.benders.se
Produktbeskrivning
Taksteg att fästas om bärläkt och takpanna samt glidskydd för lös stege vid takfot. Produkterna är tillverkade
av stål med ytskikt av zink kombinerat med pulverlack.
Avsedd användning
Tillträdesanordning på tak respektive anordning som förhindrar lös stege från mark till takfot att falla.
Handelsnamn
LOBAS Bärläktssteg och Glidskydd för stege
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
Taksäkerhet, Tillträdesanordningar

8:241
8:242*

*Taksteg är godkända för byggnader med fasadhöjd max 4,0 m och max taklutning 45°. Takstegen får endast
monteras rakt ovanför varandra.
Tillhörande handlingar
Monteringsanvisning Bärläktssteg Benders, TA-4-08-36_R6-V2, 02.09.2020
Monteringsanvisning Glidskydd för stege, Benders, TA-4-06-37_R3.
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Kontroll
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-04-0323. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.
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.
Tillverkningsställe
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Lonevåg Beslagfabrikk A/S, Hovdavegen 18, NO-5282 Lonevåg, Norge.
Märkning
Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad
produkt/förpackning och omfattar:
Innehavare/Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Lobas
Bärläktssteg resp. Glidskydd
nr/datum
0316/03
t
1002
RISE

Bedömningsunderlag
Rapport P800504, 5P02441 och 5P07741 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 8P00514-01 från RISE Research Institutes of Sweden AB.
Ritningsförteckning daterad 2020-07-02.
Kommentarer
Takstegen är inte avsedda för 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.
Glidskydd för stege uppfyller krav enligt SS 831342:2014 (Taksäkerhet – Glidskydd för lösa stegar –
Funktionskrav).
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-08-12.
Giltighetstid
Giltigt till och med 2025-09-01.
Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt
Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson
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