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Förord 
Produktcertifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredje part att en produkt 
uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation. Certifiering vid RISE 
utförs av en särskild avdelning, RISE Certifiering. Certifiering av produkter vid RISE 
bedrivs i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17065. Provningar som utförs som underlag för 
certifiering utförs i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025. Uppföljande kontroll utförs 
enligt SS-EN ISO/IEC 17020 alternativt SS-EN ISO/IEC 17021. 

Denna certifieringsregel bygger på gällande föreskrifter och standarder men kan 
framöver revideras, t ex för anpassning till europeiska eller internationella standarder. 
Revidering kan också bli aktuell om nya föreskrifter och standarder införs, eller som en 
följd av erfarenheterna från certifieringsregelns tillämpning. 
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1 Inledning 

Denna certifieringsregel omfattar certifieringsprocessen och kraven för P-märkning av 
taksäkerhetsanordningar. 

Giltiga certifikat presenteras på RISE hemsida. 

2 Omfattning 

2.1 Certifikatets omfattning 

Taksäkerhetsanordningar avsedda att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk som fasta 
tillträdes- och skyddsanordningar på tak. Det är produkter såsom vertikala stegar, 
taksteg, glidskydd för stege, fästpunkter för livlina vid arbete på tak, snörasskydd, 
permanenta skyddsräcken på tak och liknande. 

2.2 Avsedd användning 

Fasta tillträdes- och skyddsanordningar på tak. 

2.3 Denna certifieringsregel omfattar inte 

- Fällbara utrymningsstegar som monteras på fasad. 

- Produkter som ska prestandadeklareras och CE-märkas i enlighet med 
byggproduktförordningen (CPR). 
 

Reglerna omfattar inte heller temporära konstruktioner som t.ex.:  

- Prefabricerade ställningar, komponenter till prefabricerade ställningar och 
kopplingar. 

- Temporära skyddsräcken. 
- Stegar och arbetsbockar. 

3 Certifieringsprocessen  

3.1 Ansökan 

Ansökan om certifiering ska ske skriftligen och vara åtföljd av tekniskt underlag (3.1.1). 

3.1.1 Tekniskt underlag 

Tekniskt underlag ska beskriva produktens konstruktion, material, korrosionsskydd, 
tillverkning och avsedd användning. Det ska minst innehålla:  

• Produktnamn eller annan identifikation, till exempel artikelnummer. 
• Ritningar i PDF-format samt ritningsförteckning, se även 4.3.3. 
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• Certifieringsöversikt i Excelformat innehållande en förteckning över samtliga 
artiklar, material/korrosionsskydd, ritningar, ritningsdatum, monteringsanvisningar, 
provningsrapporter.  

• Dokumentation beträffande material och korrosionsskydd se även 4.2.4 och 4.2.5. 
• Provningsrapporter, om provningar redan har genomförts (se även under 4.2). 
• Monteringsanvisning som inkluderar beskrivning av kontroll och underhåll (se även 

under 4.3). 
• Förslag till märkning (se även under 4.4). 

 
Alla dokument inklusive ritningar, produktbeskrivningar, monteringsanvisningar m.m. 
ska vara försedda med benämning eller nummer samt med datum. 

3.2 Inledande granskning av ansökan 

Vid den inledande granskningen av ansökan kontrolleras att denna certifieringsregel är 
tillämplig och att innehållet i ansökan är tillfredsställande. Vid oklarheter eller ej 
komplett innehåll klargörs detta innan certifieringsprocessen kan fortsätta.  
 
Granskningen kan innebära att RISE inte kan åta sig uppdraget, vilket då meddelas till 
den sökande med motivering till detta. 

Om RISE kan åta sig uppdraget får den sökande en bekräftelse att ansökan accepterats. 
Ett avtal om certifiering är därmed upprättat. 

Om underleverantör måste anlitas för hela eller delar av utvärderingen informeras den 
sökande. Denne har rätt att invända mot vald underleverantör. 

3.3 Utvärdering 

Vid utvärderingsprocessen kontrolleras om produkten uppfyller de krav som anges i 
avsnitt 4, 5 och 6. 

I utvärderingsprocessen utförs undersökningar i den omfattning som kravspecifikationen 
anger. I vissa fall kan tidigare provningsresultat användas vid utvärderingen. Kraven på 
dessa provningar är då bland annat att de ska ha utförts av ett ackrediterat 
provningslaboratorium.  

Vidare kontrolleras att tillverkaren har ett system för egenkontroll som anses uppfylla 
kraven enligt denna certifieringsregel. Detta kontrolleras genom att RISE genomför ett 
inledande besök, vars resultat redovisas i en kontrollrapport. I vissa fall kan rapporter 
från tidigare kontrollbesök för liknande eller snarlika produkter/system användas vid 
utvärderingen. 

I de fall produkten eller underlaget visar brister, dvs ej uppfyller kraven, kan 
utvärderingen avbrytas. 

Resultatet av utvärderingen sammanfattas och lämnas vidare för granskning och beslut.  

3.4 Granskning och beslut 

Utvärderingsarbetet granskas, och vid godkänt resultat går processen vidare till beslut 
om certifiering. När beslutet är klart kan ett certifikat utfärdas.  
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3.5 Certifikat 

Certifikatet utfärdas till den sökande och dess giltighet bygger på att villkoren 
fortlöpande uppfylls. 

3.6 Giltighet 

Certifikatet utfärdas med giltighetstid på fem år. Certifikatet kan sedan förnyas, se 
nedan. Giltigheten förutsätter att de certifierade produkter som fortlöpande sätts på 
marknaden uppfyller kraven och att den fortlöpande granskningen och bedömningen av 
tillverkarens system för egenkontroll sköts enligt plan.  

3.7 Förnyelse 

Ansökan om förnyelse skall ske skriftligen, minst 6 månader innan giltighetstidens slut. 
Vid ansökan görs en bedömning om vilka åtgärder som krävs för att förnya certifikatet. 
Om inga förändringar skett i regelverk, specifikationer etc. kan certifikatet normalt 
förnyas utan ytterligare åtgärder. En förutsättning är naturligtvis att produkten är 
oförändrad i förhållande till det ursprungliga certifikatet eller den senaste revideringen. 
Att inga förändringar gjorts skall intygas av den sökande.  

Om förändringar av produkten planeras, skall ansökan kompletteras med uppgifter om 
detta. Detta kan resultera i att kompletterande bedömningar och/eller provningar 
behöver utföras.  

I bedömningen inför förnyelsen tar man också hänsyn till de granskningar (besiktningar) 
av tillverkarens egenkontroll som utförts under giltighetstiden. 

3.8 Förändringar av certifierade produkter 

Observera att inga förändringar av den certifierade produkten får göras, utan att detta 
bedömts och godkänts av RISE. Tillverkaren skall därför till RISE anmäla alla ändringar 
som planeras på den certifierade produkten. Tillsammans med denna anmälan skall en 
beskrivning av förändringarna samt en komplettering av det tekniska underlaget bifogas. 
RISE gör en bedömning av vilka åtgärder som behöver göras för att certifikatet skall 
kunna fortsätta att gälla, efter att ändringarna gjorts. Bedömningen kan resultera i att 
kompletterande provningar behöver utföras. Om resultatet av ändringen innebär att 
certifikatet fortfarande kan gälla revideras certifikatet med de nya uppgifterna. 
Certifikatet behåller sin ursprungliga giltighetstid. 

4 Krav  

Produkten ska uppfylla krav enligt för produkten gällande standard (se tabell i avsnitt 
4.1). 

 
Typprovningar skall genomföras enligt avsnitt 4.2 för att visa att de tekniska kraven 
enligt detta avsnitt uppfylls.  
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4.1 Referenser till standarder 

Här nedan lämnas referenser till gällande standarder och utgåva som åberopas vidare i 
denna certifieringsregel.  

Produkttyp Tillämplig standard 

Nockräcken  SS 831331:2021 

Permanenta skyddsräcken på tak SS 831333:2021 

Snörasskydd SS 831335:2017 

Skorstensstege  SS 831336:1997 

Stegar för fast vertikal montering  SS 831340:2020 

Glidskydd för lösa stegar  SS 831342:2014 

Fästpunkter för livlina vid arbete på tak, 
förankringspunkter, vajersystem, skensystem 

Standard saknas, krav 
enligt 4.2. 

Separata taksteg Standard saknas, krav 
enligt 4.2. 

4.2 Krav på produkten 

4.2.1 Funktionskrav 

Produkten ska uppfylla funktionskrav enligt för produkten gällande standard (se tabell i 
avsnitt 4.1). 

 
Provningsrapport från RISE skall visa att de tekniska kraven enligt avsnitt 4.2 uppfylls. 

 

4.2.2 Utformning 

Kontroll mot ritningar mm. Krav enligt för produkten gällande standard (se tabell i avsnitt 
4.1). Resultatet ska framgå i en rapport från RISE. 
 

4.2.3 Hållfasthet och styvhet 

Provning utförs enligt för produkten gällande standard (se tabell i avsnitt 4.1 och 4.2). 

När olika utformningar av en produkttyp förekommer, kan provningarna ofta begränsas 
till den utformning, dimension och/eller infästning som bedöms ge lägsta hållfasthet vid 
såväl statisk som dynamisk belastning. Denna bedömning görs på grundval av 
beräkningar eller annan form av utredning och ska framgå av provningsrapporten. 
Följande riktlinjer tillämpas vid utformning av provningsprogram 

Underlag: Provning utförs med de underlag som tillverkaren anger. 
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Infästning i underlaget: Vid infästning i olika typer av plåttak utförs provningen 
med den lägsta förekommande tjockleken av takplåt och 
med den lägsta förekommande profilhöjden.  

Konsoler: Resultat från provning med konsol med viss höjd kan 
tillämpas på konsol av samma konstruktion men med höjd 
inom ±10 % av den provades. 

Vertikala stegar, 
räcken, snörasskydd: 

Om produkter med samma konstruktion har olika 
dimensioner utförs provning på den med de minsta 
dimensionerna.  

 

4.2.4 Material 

Produkten ska uppfylla materialkrav enligt för produkten gällande standard (se tabell i 
avsnitt 3.1). 

 

4.2.5 Korrosionsskydd 

Produkten med sin infästning, ska vara resistent mot korrosion liksom mot atmosfärisk 
och klimatisk påverkan. Materialet ska vara fritt från fel eller egenskaper som kan 
försämra dess funktion. 

Material ska antingen vara naturligt beständiga eller göras beständiga genom skyddande 
åtgärder.  

Produkter ska vara verifierade för en miljö motsvarande korrosivitetsklass C3 eller 
bättre med en bedömd livslängd på 15 år enligt SS-EN ISO  12944-2:2017 med 
bibehållen funktion.  

Fästdon som är inbyggda eller dolda ska vara verifierade för en miljö motsvarande 
korrosivitetsklass C4 i 15 år eller bättre enligt SS-EN ISO 12944-2:2017 med bibehållen 
funktion.  

Provning kan utföras med en cyklisk korrosionsprovningsmetod, enligt SS-EN ISO 
11997-1:2018, cycle B. 

Material av varmförzinkat stål med ytskikt 50 μm eller motsvarande bedöms uppfylla 
kraven för certifiering. 

 

4.2.6 Mekaniska provningar 

Utvärderingen av produktens egenskaper utförs genom en typprovning av ett eller flera 
provexemplar som är representativa för produktionen. Provningen och utvärderingen 
utförs enligt tabellen nedan. Om det finns skäl för annat provningsprogram ska detta 
godkännas av RISE Certifiering. Ingen mekanisk provning krävs vid övervakande kontroll. 
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Produkt 

 

Provning  

 

Metod  Krav 

Nockräcken 
  

Statisk last SS 831331 punkt 7 1 kN med deformationskrav 

Dynamisk last SS-EN 516 punkt 8.2 Fallprov med 100 kg vikt 

Permanenta 
skyddsräcken på 
tak 

Statisk belastning SS 831333 punkt 7 0,3 kN med deformationskrav 

Dynamisk last SS-EN 516 punkt 8.2 Fallprov med 100 kg vikt 

Snörasskydd Statisk belastning SS 831361  
SS 831367 

5 kN/m i takfallsriktning med 
deformationskrav 

1,5 kN i takfallsriktning och i motsatt 
riktning med deformationskrav 

1,0 kN övriga riktningar med 
deformationskrav 

Dynamisk last SS-EN 516 punkt 8.2 Fallprov med 100 kg 

Skorstensstege Statisk belastning SS 831361 2,6 kN vertikalt med deformationskrav 

0,75 kN horisontellt med 
deformationskrav 

2,6 kN för stegpinne med 
deformationskrav 

0,3 kN för handledare med 
deformationskrav 

Stegar för fast 
vertikal 
montering 

Statisk belastning SS 831361 2,6 kN vertikalt med deformationskrav 

0,75 kN horisontellt med 
deformationskrav 

2,6 kN för stegpinne med 
deformationskrav 

0,5 kN för handledare med 
deformationskrav 

Dynamisk last SS-EN 516 punkt 8.2 Fallprov med 100 kg 

Glidskydd för lösa 
stegar 

Vertikal 
nedåtriktad last 

SS 831342 punkt 6.1 1,0 kN med deformationskrav 

1,5 kN utan kollaps 

Horisontell last SS 831342 punkt 6.2 0,3 kN med deformationskrav 

 

Följande produkter omfattas inte i dagsläget av någon standard. Provningsmetoder är 
lämpligen enligt nedan.  

Produkt 

 

Provning  

 

Metod  Krav 

Fästpunkter för 
livlina  

Förankringspunkt 

Skensystem 

Statisk belastning SS-EN 516 punkt 
8.1.2 

1,5 kN med deformationskrav om 
tillämpligt 
2,6 kN utan kollaps 

Förankring statisk 
last 

SS-EN 516 punkt 
8.1.3 

10 kN 

Dynamisk last SS-EN 516 punkt 8.2 Fallprov med 100 kg 
 

Vajersystem 

 

Förankring statisk 
last 

SS-EN 516 punkt 
8.1.3 

10 kN 

Dynamisk last SS-EN 516 punkt 8.2 Fallprov med 100 kg 
 

Separata taksteg Statisk belastning SS-EN 12951:2004 

Punkt 7.1.2 

1,5 kN med deformationskrav om 
tillämpligt 
2,6 kN utan kollaps 

Vridmoment Punkt 7.2 50 Nm 
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4.3 Krav på dokumentation 

Produkten skall vid leverans åtföljas av monteringsanvisningar och instruktioner för 
kontroll och underhåll. 

Handlingarna skall vara försedda med benämning eller nummer samt med datum och 
senaste revideringsdatum. 

 

4.3.1 Monteringsanvisning 

Av monteringsanvisning skall klart framgå hur produkterna monteras, vilka komponenter 
som är godkända att monteras tillsammans, samt vilka underlag som är godkända för 
montering av taksäkerhetsanordningarna. 

 

4.3.2 Instruktion för kontroll och underhåll 

Det skall finnas en beskrivning av kontroll och underhåll som krävs för bibehållen 
funktion, samt vilka åtgärder som kan vidtas för att förlänga livslängden.  

 

4.3.3 Ritningar 

Ritningar i PDF-format samt ritningsförteckning. Av ritningar skall framgå mått på 
produkterna, materialsammansättning, typbeteckning samt ytbehandlingsmetod med 
tjockleksangivelser. Samtliga mått och dimensioner skall vara angivna med toleranskrav. 

4.4 Krav på märkning 

Innehavaren av certifikat har rätt att märka de produkter som omfattas av certifikatet 
med RISE certifieringsmärke och att använda märket vid annonsering eller reklam för 
produkterna.  

Märkningen skall innehålla följande uppgifter:  

- Namn eller registrerat varumärke för företaget som svarar för produkten 

- Tillverkningsställe, fabriksbeteckning eller motsvarande 

- Produktens typbeteckning  

- Spårbarhet (tillverkningsnummer/datum som skall återfinnas i tillverkarens 
kontrolljournal) 

- Certifikatsnummer 

- Certifieringsorgan (RISE Research Institutes of Sweden) 
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Ytterligare regler för användande av RISE certifieringsmärken framgår av 
”Produktcertifiering, Regler för användning av certifikat och märken” (dok 18600) 

4.5 Krav på tillverkarens egenkontroll 

Se avsnitt 5 och Generella regler för tillverkningskontroll i TKR000. 

5 Tillverkarens egenkontroll 

Tillverkaren skall ha ett system för egenkontroll vilket ska säkerställa att produkter som 
är märkta med certifieringsmärket uppfyller kraven i denna certifieringsregel.  

Krav på egenkontrollens omfattning framgår av Generella regler för tillverkningskontroll, 
TKR000.  

Nedanstående är tillägg eller förtydliganden till de krav som anges TKR000. 

5.1 Mottagningskontroll 

Mottagningskontroll skall utföras i omfattning som anses nödvändig för att verifiera att 
inkommande material och produkter överensstämmer med specifikationer och 
materialcertifikat. 

5.2 Kontroll under tillverkning 

Löpande kontroll under tillverkningsprocessen ska genomföras enligt dokumentation för 
tillverkarens egenkontroll som granskats vid certifieringstillfället.  

Tillverkningen skall ske under styrda och planerade förhållanden vilket bl.a. skall 
innebära att den sker enligt dokumenterade arbetsinstruktioner och övervakas och styrs 
på lämpligt sätt. Kriterier för godkänt utförande skall utarbetas och göras kända för 
produktions- och kontrollpersonal.  

 

Då så erfordras skall arbetsinstruktioner utarbetas. De ska innehålla:  

• beskrivning av arbetsgång och metoder 
• hänvisning till aktuella manualer, utrustningsbeskrivningar etc. 
• uppgifter om erforderligt underhåll av maskiner och utrustning 
• beskrivning av den styrning och kontroll som skall ske 
• kriterier för godkänt utförande 
• beskrivning av befogenheter och rapporteringsvägar vid upptäckt av avvikande 

produkter 

Dimensionskontroll skall utföras på första och sista bit i varje batch, samt vid ändringar 
av maskin, och löpande i det intervall som tillverkaren bedömer lämpligt.  

5.3 Kontroll av färdig produkt 

Kontroll av färdig produkt skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att 
säkerställa att produkter uppfyller specificerade krav, t.ex mätning av dimensioner, 
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ytskydd mm.  
Provtagningsplan ska ange provtagning, aktuella provningsmetoder samt åtgärder i 
händelse av underkänt resultat. 

6 Övervakande kontroll 

RISE ska vid besök kontrollera att egenkontrollen fungerar på avsett sätt samt göra 
stickprov på certifierade produkter enligt punkt 6.2 nedan.  
I avtal mellan tillverkare och besiktningsorgan ska framgå besöksfrekvens, omfattning av 
stickprov samt vilka egenskaper som ska verifieras. 

Se RISE Generella regler för tillverkningskontroll, TKR000. 

6.1 Årlig övervakande kontroll hos tillverkare 

Vid den årliga övervakande kontrollen kontrolleras stickprovsmässigt att tillverkaren 
följer beskrivningen av egenkontrollen. Följande punkter kontrolleras vid varje tillfälle: 
kontrollrutiner, korrigerande åtgärder, märkning, slutkontroll.  
 
Rapport från kontroll ska redovisa om tillverkaren uppfyller respektive krav enligt ovan. I 
de fall då större avvikelse noteras vid kontroll, kan det vara aktuellt med ytterligare 
kontroll hos tillverkaren för uppföljning, se CR 000 kapitel 5. 

6.2 Stickprov i övervakande kontroll 

Stickprov utförs av RISE enligt relevanta egenskaper nedan. 

Geometri: Av varje produkttyp utförs dimensionskontroll och kontroll av 
märkning på minst ett exemplar. 

Materialkvalitet: Ingående material ska ha verifierade egenskaper. Spårbarhet ska 
finnas till stålleverantören. 

Korrosionsskydd: Stickprov av ytbehandling görs på minst 1 färdigbehandlad 
produkt för varje ytbehandlingsmetod. 

Korrosionsskyddets skikttjocklek ska mätas på minst 5 
punkter/produkt enligt SS-EN ISO 2178:2016 och SS-EN ISO 
1460:2020. 

 

7 Generella villkor 

Framgår av RISE dokument Generella certifieringsregler för certifiering av produkter CR000. 

8 Referenser 
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SS-EN ISO/IEC 
17065:2012 

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som certifierar 
produkter, processer och tjänster 

SS-EN ISO/IEC 
17025:2018 

Allmänna kompetenskrav för provnings- och 
kalibreringslaboratorier 

SS-EN ISO/IEC 
17020:2012 

Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet inom 
olika typer av kontrollorgan 

SS-EN ISO/IEC 17021-
1:2015 

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar 
och certifierar ledningssystem 

Dok 18600 Produktcertifiering, Regler för användning av certifikat och 
märken 

TKR000 Generella regler för tillverkningskontroll 

CR000 Generella certifieringsregler för certifiering av produkter 

SS 831331:2021  Takskydd – Nockräcken och takfotsräcken - Funktionskrav 

SS 831333:2021 Taksäkerhet – Permanenta skyddsräcken på tak 

SS 831335:2017 Taksäkerhet – Snörasskydd - Funktionskrav 

SS 831336:1997 Takskydd – Skorstensstege - Funktionskrav 

SS 831340:2020 Taksäkerhet – Vertikalt fast monterade stegar - Funktionskrav 

SS 831342:2014 Taksäkerhet – Glidskydd för lösa stegar - Funktionskrav 

SS-EN 516:2006 Takprodukter – Taktillträdesanordningar- Gångbryggor, 
stegplattor och enkelsteg 

SS 831361:2017 Taksäkerhet – Statisk provning 

SS 831367:1992 Taksäkerhet – Snörasskydd – Provning av utbredd, statisk 
belastning 

SS-EN ISO 12944-2:2017 Färg och lack – Korrosionsskydd av stålkonstruktioner genom 
målning – Del 2: Miljöklassificering (ISO 12944-2:2017) 

SS-EN ISO 2178:2016 Omagnetiska beläggningar på magnetiska underlag – Bestämning 
av skikttjocklek – Magnetisk metod 

SS-EN ISO 1460:2020 Metalliska ytbeläggningar – Varmförzinkade beläggningar på 
järn- och stål – Gravimetrisk bestämning av vikt per area 
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