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SAMMANFATTNING 
Villaindustrin i Sverige domineras av industriella byggföretag som erbjuder nyckelfärdiga 
typhus med hög prefabriceringsgrad och begränsad flexibilitet avseende kunders möjlighet att 
påverka utformningen. En utmaning som råder inom det industriella husbyggandet är att 
kunna erbjuda kunder en större flexibilitet, samtidigt som en hög standardiseringsgrad 
föreligger som möjliggör kostnadseffektiv produktion. Utveckling av standardiserade 
produktstrukturer som via konfigurering kan anpassas mot varje kunds önskemål ses som en 
möjlig lösning.  
 
Detta examensarbete utgör en delstudie till ett koncept om modulbaserade husmodeller som 
det industriella byggföretaget Lundqvist trävaru AB vill lansera på villamarknaden i Sverige. 
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett modulsystem av takkonstruktioner med 
standardiserade gränssnitt. Målet är att unika och flexibla takutformningar ska erhållas 
samtidigt som en hög produktionseffektivitet.  
 
Baserat på efterfrågan har tre typer av takkonstruktioner studerats – vinkelbyggnader, 
kombination av ryggåstak och loft samt takkupor. Utifrån en fallstudie av Lundqvist trävaru 
ABs byggsystem med ett standardiserat produktsortiment av takstolar, har konstruktiva 
lösningar för samtliga takkonstruktioner tagits fram i programvarorna RoofCon och 
TrussCon. De konstruktiva lösningarna har begränsats till ett antal varianter avseende 
spännvidder, taklutningar och typ av takstolar som valts ut baserat på rådande efterfrågan. En 
modulindelning med fristående funktioner har strävats efter genom att kategorisera samtliga 
komponenter i funktioner avseende typ av takstol och del av byggnaden de ska tillhöra.  
 
Studien har resulterat i 56 stycken moduler som är möjliga att kombinera i 96 olika varianter 
utifrån definierade regler avseende dimensioner, placeringar och typ av takstolar. För att 
erhålla ett så begränsat produktsortiment som möjligt har samtliga lösningar baserats på 
befintligt standardsortiment av takstolar, där eventuella tillägg som avviker från 
standardutförandet har konstruerats för manuell komplettering. Takmodulsystemet kräver 
även nya komponenter som inte ingår i befintligt standardsortiment. Dessa komponenter har 
begränsats med målsättningen att få nya komponenter ska generera många nya varianter av 
takkonstruktioner. 



 

IV 

Slutsatser härledda från studien är att ett takmodulsystem kan möjliggöra ökad flexibilitet 
gentemot kunder samtidigt som hög produktionseffektivitet. Framtaget takmodulsystem 
genererar en ökning från 24 till 96 möjliga takkonstruktioner i studerat fallföretag, där 
möjligheten att kunna variera dimensioner, placeringar och typ av takstolar medför en 
flexibilitet. Samtidigt medför det begränsade produktsortimentet en standardisering som 
möjliggör fortsatt produktionseffektivitet. Hög kundanpassning samtidigt som begränsat antal 
varianter har uppnåtts tack vare att efterfrågan satt ramar för standardiseringen.  
 
Takmodulsystemets gränssnitt identifieras utgöras av det modulmåttsystem tillämpat 
byggsystem följer, den lastöverföring som verkar mellan modulerna samt de förband som 
används för att montera modulerna fysiskt i varandra. Gränssnitten har kunnat standardiseras 
tack vare de fastställda varianter modulsystemet innefattar. Framtaget modulsystem kan 
förbättras genom modifiering i produktsortimentet. Praktisk tillämpning och utvärdering utgör 
förutsättningar för att kunna erhålla en optimal balans mellan kundanpassning och 
standardisering.  
 
 
 
Nyckelord: Modularisering, gränssnitt, standardisering, byggsystem, Lundqvist trävaru AB. 
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ABSTRACT 
The single-family houses industry in Sweden is dominated by offsite construction companies 
who offer turnkey houses with a high degree of prefabrication and limited flexibility 
regarding the customers opportunities to affect the design. A current challenge for the 
building industry is the possibility to offer customers a higher degree of customisation while 
ensuring a high degree of standardisation and cost-effective production. Development of 
standard product structures adapting to customers needs through configuration is seen as a 
possible solution. 
 
This master thesis is a part of a concept development of house models based on 
modularisation, which the offsite construction company Lundqvist trävaru AB wants to 
launch on the market in Sweden. The aim of the study is to develop a modular system of roof 
structures with standardised interfaces. The goal is to obtain unique and flexible roof 
structures while maintaining high production efficiency.  
 
Based on current demand three types of roof structures have been studied – buildings with 
angles, dormer windows and a combination of ridge and framework trusses. Based on a case 
study of Lundqvist trävaru ABs existing building system with a standardised collection of 
roof trusses, structural solutions for all studied roof structures have been developed in the 
softwares RoofCon and TrussCon. The solutions have been limited to a number of variants 
regarding spans, roof pitch and type of roof trusses. All the variants have been selected based 
on current demand. A division in modules with decoupled functions have been sought by 
categorising the type of truss and which part of the building they belong to.  
 
The study has resulted in 56 roof modules possible to combine in 96 variants based on defined 
rules regarding dimensions, placement and type of trusses. To obtain a limited range of 
products, all solutions are based on the existing standard selection of trusses where additions 
that deviate from the standard versions have been constructed for manual completion. The 
modular roof system also requires new components not included in the existing standard 
selection. Few new components that generate many new variants of roof structures have been 
the goal when limiting these components.  
 



 

VI 

Conclusions derived from the result of the study are that a modular roof system can allow 
greater flexibility for the customers while maintaining high production efficiency. Developed 
roof module system generates an increase from 24 to 96 possible roof structures, where the 
ability to vary the dimensions, placement and type of trusses provides flexibility. The reduced 
product selection entails a standardisation that enables production efficiency in the 
construction company. Since the demand has set the framework for the standardisation, a high 
level of customisation has been achieved together with a limited number of variants.  
 
Interfaces of the developed modular roof system are: the modular grid, the load transmission 
acting between the modules and the joints that are used to physically assemble the modules. 
The interfaces were possible to standardise due to the defined variants. The modular roof 
system can be improved through modifications in the product selection. Practical application 
and evaluation is a prerequisite for obtaining an optimal balance between customisation and 
standardisation.  
 
 
 
Keywords: Modularisation, interface, standardisation, building system, Lundqvist trävaru AB.  
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BEGREPPSFÖRKLARING 
 
 
 
Byggsystem  Geometriska beskrivningar för de byggnadselement som bildar ett 

byggnadsverk. Kan ha olika grad av öppen och slutenhet. 
(Lidelöw, Stehn, Lessing & Engström, 2015) 

 

Gränssnitt  Sammankopplar komponenter i en produkt. Kan utgöras både av 
fysiska och icke-fysiska kopplingar. (Ulrich, 1995) 

 

Konfigurering ”Sammansättning av en produkt utifrån väldefinierade byggstenar 
(moduler) i enlighet med en uppsättning fördefinierade regler och 
begränsningar.” (Hvam, Mortensen & Riis, 2008) 

 

Modularisering  ”Uppdelning av en produkt i byggstenar (moduler) med fastställda 
gränssnitt, driven av valda företagsspecifika skäl.” (Erixon, 1998) 

 

Produktarkitektur Beskriver sambandet mellan en produkts funktioner och fysiska 
komponenter (Ulrich, 1995). 

 

Produktfamilj  Uppsättning av liknande produkter som riktar sig mot ett visst 
marknadssegment (Meyer & Lehnerd, 1997). 

 

Produktvariant Enskild produkt som ingår i en produktfamilj. Behandlar specifika 
delmängder av kundbehovet inom produktfamiljens marknads-
segment. (Jiao, Simpson & Siddique, 2007)   

 



 

VIII 

Snöficka Snöansamling som beroende på byggnadsform, takkonstruktion 
eller uppstickande hinder kan uppstå. 

 

Takstol  Det primära bärverket i en takkonstruktion (TräGuiden, 2014). 
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TECKENFÖRKLARING 
 
 
 
! Karakteristiskt värde för snölast 
 
!! Dimensionslös formfaktor som beror av takets geometriska utformning 
 
!! Exponeringsfaktor 
 
!! Termisk koefficient 
 
!! Grundvärde snölast, beror av snözon 
 
! Takvinkel 
 
! Snöns tunghet 
 
! Höjd på uppstickande hinder 
 
!! Längd snöficka    
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel presenteras bakomliggande problemområde samt examensarbetet syfte, 
forskningsfrågor och avgränsningar. Tidigare studier inom området presenteras även.  
 

1.1 BAKGRUND  
Husbyggnadsindustrin präglas i stor omfattning av skräddarsydda och unika projekt, där 
produktionen i jämförelse med andra tillverkningsindustrier kritiseras för att vara ineffektiv 
(SOU 2000:44; SOU 2002:15). För att öka produktiviteten växer sig ett mer industrialiserat 
byggande med fokus på effektiva byggprocesser och standardisering sig större och större 
(Lessing, 2006).  
 
Det industriella husbyggandet har en historia som bygger på händelser och samhällsproblem 
som sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden. Det stora genombrottet i Sverige kom då 
regeringen 1964 presenterade miljonprogrammet, som skulle lösa den stora bostadsbrist och 
låga boendestandard som förelåg. En miljon nya bostäder skulle byggas på tio år där statliga 
subventioner och massproduktion sågs som lösning. Stora delar av produktionen flyttades till 
fabriker, där standardisering av byggnormer, byggsystem och arbetsprocesser infördes. 
(Lidelöw et al., 2015) 
 
Miljonprogrammet uppfyllde sitt mål, en miljon nya bostäder producerades och problemet 
med bostadsbrist åtgärdades. Stor kritik riktades dock mot avsaknaden av arkitektonisk 
kvalitet och kundanpassning. (Lidelöw et al., 2015). Denna lärdom speglar en stor utmaning 
som råder idag inom det industriella husbyggandet. Målet är att i samma effektivitet som 
massproduktion kunna möjliggöra kundanpassning av industriellt tillverkade byggnader. 
Utveckling av standardiserade produktstrukturer som med hjälp av konfigurering kan 
anpassas mot varje kunds krav och förväntningar ses som en förutsättning för att lyckas. 
(Pine, 1993). En metod för detta är ökad implementering av modularisering i byggindustrin 
(Gerth, 2008). 
 
Villaindustrin i Sverige präglas till stor del av den massproduktion som introducerades under 
miljonprogrammet (Jensen, 2010). Marknaden domineras av mindre industriella byggföretag 
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som erbjuder nyckelfärdiga typhus, där prefabriceringsgraden är hög och flexibilitet avseende 
kunders möjlighet att påverka utformningen är begränsad (Lessing, 2006). För att skapa en 
större konkurrenskraft på villamarknaden strävar fler och fler företag efter nya 
kostnadseffektiva lösningar som ger ökade valmöjligheter gentemot kunder (Boverket, 2006). 
 
Lundqvist trävaru AB är ett industriellt byggföretag som producerar prefabricerade väggblock 
och takstolar som de levererar som färdiga byggsatser. Företaget befinner sig i ett 
utvecklingsskede och vill expandera sin villaproduktion genom att lansera ett nytt koncept på 
villamarknaden. Konceptet ska utgöra ett alternativ till nyckelfärdiga typhus, där kunder ska 
erbjudas en högre flexibilitet avseende husform, planlösning och takkonstruktion samtidigt 
som produktionseffektivitet ska föreligga för att minimera kostnader.  
 
Visionen för konceptet är att tillämpa modulindelning av rum och takutformning där kunder 
själva ska kunna modifiera och utforma husmodeller via ett 3D-verktyg på företagets 
hemsida. På Luleå tekniska universitet har två studentgrupper från civilingenjörsprogrammet 
inom arkitektur arbetat med framtagning av rumsmoduler samt format ett antal förslag på hur 
husmodeller kan bildas utifrån framtagna rumsmoduler. Ett nästa steg i utvecklingen är att 
studera hur takkonstruktioner kan utformas via modulärt tänkande.  
 

1.2 SYFTE 

Examensarbetets syfte är att i samarbete med Lundqvist trävaru AB ta fram modulbaserade 
takkonstruktioner. Examensarbetet skall identifiera hur takkonstruktioner kan standardiseras 
och indelas i moduler som sedan kan kombineras i olika varianter efter definierade kriterier 
och standardiserade gränssnitt. Målet är att flexibla och unika takutformningar för 
husmodeller ska kunna växa fram samtidigt som hög produktionseffektivitet föreligger. 
 

1.2.1 FORSKNINGSFRÅGOR 
 

1. Hur kan ett standardiserat och kundanpassat modulsystem av takkonstruktioner 
utformas för industriellt tillverkade trävillor? 
 

2. Hur kan standardiserade gränssnitt – anslutningar, mellan moduler utformas för 
framtaget takmodulsystem? 
 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
För att erhålla en standardiseringsgrad som ger största möjliga produktionseffektivitet 
gentemot Lundqvist trävaru AB, baseras studien på en fallstudie av företagets befintliga 
byggsystem avseende färdigprojekterade takstolar anpassade mot deras väggblocksystem 
kallat småblock och som följer ett definierat modulmåttsystem, se Figur 1.  På så sätt baseras 
även studien på samma modulmåttsystem som tidigare studier av rumsmoduler följer.  
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Figur 1. Väggblock och takstolar anpassade mot ett definierat modulmåttsystem sätter ramar för utformning av en 
husmodell. 

 

Med hänsyn till att examensarbetets syfte är riktat mot takkonstruktioner sker avgränsning av 
studien enligt Figur 2. Fokus ligger på konstruktiva modullösningar avseende primära 
bärverket hos tak, där all dimensionering baseras på normer i SS-EN 1995-1-1:2004, SS-EN 
1991-1-3:2005 och SS-EN 1991-1-4:2005. 
 
Studien fokuserar även på att takmodulsystemet skall vara konfigurerbart med övriga faktorer 
som krävs för att bilda en färdig husmodell – rumsmoduler och väggelement. Eventuella 
konsekvenser som påverkar konfigurering mellan takkonstruktioner och 
väggelement/planlösningar kommer därmed tas hänsyn till. I övrigt, som preciserat i Figur 2, 
ligger utformning av väggblock och rumsmoduler utanför studiens avgränsningsområde. 
 

 
Figur 2. Studiens avgränsning. Markerade rutor avser de områden studien fokuserar på. 

 

För att motsvara examensarbetets omfattning på 30 högskolepoäng begränsas 
modulindelningen av antalet typer av takkonstruktioner till de som har och förväntas ge störst 
efterfrågan för Lundqvist trävaru AB. De typer av takkonstruktioner som behandlas i studien 
är därmed takkonstruktioner för vinkelbyggnader, kombination av ryggåstak och loftdel samt 
takkupelösning. 
 
 
 
 

AVGRÄNSNINGAR!

 Vinkelbyggnader ! !     Kombination ryggåstak/loft! ! !      Takkupa!

Inledning   !      Kontext!          Teori            Metod           Resultat           Analys           Slutsats           Diskussion  !

Modulhus!

Rumsmoduler!

Konfigurering! Färdig husmodell!Väggelement!

Takmoduler!



 

 4 

1.4 TIDIGARE STUDIER 
Examensarbetet baseras på tidigare studier utfört av två stycken studentgrupper i kursen 
Utvecklingsprojekt - Bygg på Luleå tekniska universitet under vårterminen 2015. Ett antal 
rumsmoduler har tagits fram, anpassade mot ett rutnätsystem som baseras på det 
modulmåttsystem Lundqvist trävaru ABs väggblocksystem kallat småblock följer.  
 
Utifrån minsta dimensioner på rumsmoduler som uppfyller tillgänglighetskrav enligt SS 91 42 
21:2006, visar studien hur rumsmoduler kan kombineras i olika positioner och dynamiskt 
anpassas i storlek inom ramarna för rutnätssystemet. På så sätt bildas flexibla planlösningar 
och husmodeller där kunden erhåller en större möjlighet att påverka utformningen jämfört 
med ett färdigprojekterat typhus, samtidigt som befintlig produktion av väggblock kan 
behållas. (Emanuelsson, Johansson, Larsson & Y. Storrönning, 2015; Ekbäck, Larsson, 
Lindgren & Nilsson, 2015). I Figur 3 och 4 visas två stycken husmodeller som Emanuelsson 
et al. (2015) tagit fram.  
 
 

 
Figur 3. Vinkelformad husmodell med sadeltak. Gråa linjer symboliserar det rutnätsystem som samtliga rumsmoduler är 
anpassade mot. Modulindelningen markeras med mörkröd linje. Gul yta indikerar minsta möjliga rumsyta. Röd yta 
visualiserar expanderad rumsyta. Ljusröd yta indikerar korridorsyta. (Emanuelsson et al., 2015) 

 

Figur 4. I-formad husmodell med pulpettak. . Gråa linjer symboliserar det rutnätsystem som samtliga rumsmoduler är 
anpassade mot. Modulindelningen markeras med mörkröd linje. Gul yta indikerar minsta möjliga rumsyta. Röd yta 
visualiserar expanderad rumsyta. Ljusröd yta indikerar korridorsyta. (Emanuelsson et al., 2015) 
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2. TEORI 
Industriellt byggande & modularisering  
 
I detta kapitel presenteras teori som berör examensarbetets valda område avseende industriellt 
byggande och modularisering.  
 

2.1 DEFINITION - INDUSTRIELLT BYGGANDE 
Industriellt husbyggande definieras enligt Lidelöw et al. (2015) som: 
 
”Industriellt husbyggande innebär en byggprocess med en genomtänkt organisation för 
effektiv styrning, beredning och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat 
med användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa maximalt värde för 
kunderna.”   
 
Det finns några tydliga särdrag mellan traditionellt byggande och industriellt byggande. I det 
traditionella byggandet är varje byggprojekt unikt när det gäller såväl platsanpassning som 
tekniska lösningar. Varje projekt har en början och ett slut samt medarbetare anpassade efter 
varje unikt projekt. (Lidelöw et al., 2015) 
 
I det industriella husbyggandet är kontinuitet samt långsiktighet två viktiga faktorer och 
huvudfokus ligger på processer. Affären sker precis som för det traditionella byggandet i ett 
projekt, men för själva genomförandet eftersträvas stabila och standardiserade processer. 
Process innebär fortlöpande aktiviteter med in- och utdata samt medarbetare som ständigt 
arbetar tillsammans. (Lidelöw et al., 2015) 
 
Definitionen av det industriella husbyggandet grundar sig på Figur 5, där det visas hur en 
teknik-, process-, leverantörs- och kunskapsplattform utgör bas för industriella husbyggandets 
affärsmodell. Dessa byggs upp av åtta delområden som till stor del beror av varandra. 
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(Lidelöw et al., 2015). Vidare ges en närmare beskrivning av de delområden som utgör 
teknikplattformen.  
 
 

 
Figur 5. Definition för industriellt husbyggande. (Lidelöw et al., 2015) 
 

2.2 BYGGSYSTEM 
Ett byggsystem utgör geometriska beskrivningar för de byggnadselement som bildar ett 
byggnadsverk. Pelare, balkar, väggar, bjälklag och volymelement är exempel på 
byggnadselement som ett byggsystem kan baseras på. Byggsystem kan ha olika grad av öppen 
eller slutenhet och beror på val av produktionsstrategi. (Lidelöw et al., 2015) 
 

2.2.1 PRODUKTIONSSTRATEGIER 
En byggnad kan produceras enligt olika strategier. Vilken typ av strategi beror på den 
tidpunkt då kund och leverantör möts i byggprocessen – beställningspunkt. (Hvam et al., 
2008). Figur 6 visar de olika produktionsstrategierna i relation till förprojekteringsgrad samt 
var beställningspunkten ligger. 
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! Normer och standarder 
Normer och standarder representerar platsbyggda hus, där projekteringen måste vara 
så noggrann utförd att entreprenören kan uppföra byggnaden utefter detaljprojekterade 
ritningar (Lidelöw et al., 2015). Produktstrategin beskrivs som detaljprojektering och 
Hvam et al. (2008) beskriver att detta tillämpas för unika och skräddarsydda 
byggprojekt. Stor flexibilitet är den största fördelen medan liten möjlighet till 
standardisering av tekniska lösningar och arbetsprocesser utgör en nackdel (Lidelöw et 
al., 2015). 

! Öppna byggsystem 
Ett öppet byggsystem innebär att delar från olika byggsystem sätts samman. Färdiga 
lösningar används, där beskrivningar finns tillgängliga på en öppen marknad och 
kunden utgörs av en leverantör eller entreprenör. Konkurrens sker på byggdelsnivå 
och en förbestämd samt gemensam måttstandard är en viktig förutsättning för det 
öppna byggsystemet. (Lidelöw et al., 2015). Jensen (2014) beskriver öppna 
byggsystemet och produktstrukturen kombinera byggdelar som att fördefinierade 
allmänna produktstrukturer kan återanvändas i hög grad.  

! Slutna byggsystem 
Ett slutet byggsystem består till skillnad från ett öppet byggsystem av en specifik och 
företagsegen beskrivning av metoder för produktion samt en specifik och företagsegen 
organisation för att verkställa produktionen. Konkurrens sker inte på byggdelsnivå, 
utan på byggnadsnivå. (Lidelöw et al., 2015). Stora delar av systemet utgörs av en 
standardiserad pruduktarkitetkur, där konfigurering för att möta kunders önskemål är 

!"##$%&'()*+,-./00,123445()/ 6

Produkt eller Produktionsstrategier

!"##$%&'()*+,-./00,123445()/ 7

Produkt eller Produktionsstrategier

8,,1öppet byggsystem 9-1
/(14/:;/,-.+<12/+<-.=(.(41>1

;?,,+,5()5-).+/-.(4@

AB +:;19-1,.0049(40.41CD-15005

EB 5=1.(4?/()/12344)/05-+1
*FF2344(5)1+5;,

GB H*-1)/1CD-2.()+B1

Figur 6. Produktionsstrategier inom byggindustrin. (Lidelöw et al., 2015) 
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vad som kvarstår att projektera (Jensen, 2014). Nackdelen med detta system är att 
flexibiliteten gentemot kunden blir begränsad (Lidelöw et al., 2015). 

! Standardprodukter 
Standardprodukter innebär att kunden endast kan välja mellan ett antal fördefinierade 
typhus som presenteras som färdiga produkter. Byggsystemet har en hög grad av 
slutenhet där automation och standardisering är viktiga faktorer. (Lidelöw et al., 
2015). En stor andel av de småhustillverkare i Sverige som erbjuder ett sortiment av 
färdigprojekterade typhus, även kallat kataloghus, kan kategoriseras till denna 
produktionsstrategi (Jensen, 2010).  
 

2.3 PREFABRICERING & STANDARDISERING 
Prefabricering innebär att byggdelar helt eller delvis förtillverkas på en annan plats än 
montageplatsen, oftast i fabrik, där byggdelarna sedan fraktas till bygget och monteras 
samman. Desto högre prefabriceringsgrad, desto större integrering av byggprocessen samt 
högre grad av standardisering, måttnoggrannhet och slutenhet förekommer. (Lidelöw et al., 
2015)  
 
Standardisering beskrivs som aktiv minskning av antal varianter av en produkt eller aktivitet, 
med syfte att optimera tekniska och ekonomiska egenskaper. Regler för geometri, mått, 
dimensioner och gränssnitt skapas. Med hjälp av standardisering kan en god systematik av 
tekniska lösningar och processer erhållas. Återkommande problem kan även lättare 
identifieras och hanteras. (Lidelöw et al., 2015) 
 

2.4 ANVÄNDNING AV ICT-VERKTYG 
ICT-verktyg (Information and Communication Technology) utgör de dataverktyg som 
används för att styra arbetsprocesser. ICT-verktyg medför möjligheter för effektivt 
informationsutbyte mellan aktörer i byggprocessen där affärssystemet, försäljning, CAD och 
BIM, katalogisera produkter samt material- och produktionsstyrning är några exempel. 
(Lidelöw et al., 2015) 
 

2.5 MASS CUSTOMIZATION 
Mass customization är en strategi vars syfte är att möjliggöra kundanpassade produkter med 
effektivitet och kostnad som motsvarar massproduktion (Pine, 1993). Massproduktion innebär 
en hög standardisering avseende både produkter och produktion, där tillverkning sker i stora 
serier och lägre priser kan erbjudas (Hvam et al., 2008; Ulrich, 1995). Kundanpassningen är 
däremot låg och en förutsättning för att företag ska kunna tillämpa en högre kundanpassning 
till sin massproduktion är att de kan översätta kundvärdet till en standardiserad produktmodell 
som kan konfigureras (Pine, 1993). Gerth (2008) menar att införandet av en modulariserad 
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produktarkitektur möjliggör en kombination av massproduktionens kostnadseffektivitet samt 
produktvariationen en-stycksproduktion likt produktionsstrategin detaljprojektering ger.  
 

2.6 PRODUKTARKITEKTUR 
Produktarkitektur beskriver sambandet mellan en produkts funktioner och fysiska 
komponenter. Komponenter i en produkt sammankopplas av gränssnitt. Gränssnitt kan 
innebära både en geometrisk fysisk koppling som till exempel ett förband mellan två 
komponenter, eller en icke-fysisk koppling som till exempel magnetism eller värme. (Ulrich, 
1995). Jensen (2014) anser att produktarkitekturen har en avgörande roll för en produkts 
anpassning till kunders krav. En beskrivning av produktarkitektur kan enligt Sanchez (2002) 
sammanfattas som: 
 

1. Hur en sammansatt funktion hos en produkt är uppdelad i ett antal funktionella 
komponenter.  

2. Hur gränssnitten mellan komponenterna är specificerade.  
 
Sanchez (2002) beskriver även hur gränssnitt kan innefatta en rad olika faktorer enligt:  
 

! Montering: Hur komponenter ska fästas mellan varandra. 
! Volym: Det utrymme en given komponent upptar. 
! Överföring: Indata och utdata. 
! Kontroll och kommunikation: Hur komponenter kommunicerar mellan varandra. 
! Användare: Hur användare integrerar med komponenten. 
! Miljö: Hur komponenten påverkar funktionen på intilliggande komponenter.  

 
Produktarkitektur kan indelas i två kategorier; modulär eller odelad produktarkitektur. I Figur 
7 visas ett exempel som illustrerar skillnaden mellan de två produktarkitekturerna. Odelad 
produktarkitektur innebär att produktens funktioner och fysiska komponenter beror av 
varandra, där komponenter länkas samman av kopplade gränssnitt. Detta innebär att 
komponenterna är starkt beroende av varandra och tillsammans frambringar en produkts 
funktion. (Ulrich, 1995). Komponenterna och gränssnitten är således utformade för en 
specifik produkt och kan inte konfigureras (Gerth, 2008). 
 
Modulär produktarkitektur innebär att en produkts komponenter indelas i moduler med 
fristående funktioner. Modulerna i sig kan vara uppbyggda av en odelad produktarkitektur, 
men på modulnivå bidrar varje enskild modul till att uppfylla en viss funktion för en produkt. 
Modulerna blir således inte beroende av varandra och icke-kopplade gränssnitt uppstår mellan 
dem. (Ulrich, 1995). Modulär produktstruktur möjliggör utbytbarhet av komponenter, vilket 
frambringar variation av produkter och dess funktioner (Gerth, 2008). Denna konfigurerbara 
produktarkitektur tillämpas därmed vid modularisering.  
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Figur 7. Utformning av ett skrivbord visar skillnaden mellan odelad och modulär produktarkitektur. Skrivbordet med odelad 
produktarkitektur är unikt utformat och är inte möjlig att byta ut några komponenter på. Skrivbordet med modulär 
produktarkitektur är däremot möjlig att variera ben och bordskiva på. (Ulrich, 1995) 
 

2.7 MODULARISERING 
Erixon (1998) definierar modularisering enligt: 
 
”Indelning av en produkt i byggstenar (moduler) med fastställda gränssnitt, driven av valda 
företagsspecifika skäl”. 
 
Genom modulindelning kan en begränsning i antal komponenter samt upprepningsmöjligheter 
i produktionen erhållas. Möjligheten att sedan variera modulerna i antal och position 
möjliggör en stor variation av slutprodukter för kunden. (Simpson, 2004). Genom att fastställa 
standardiserade gränssnitt mellan moduler, kan moduler produktutvecklas samtidigt som en 
anpassning mot produktionssystemet kvarstår (Lidelöw et al, 2015). I Figur 8 visas hur 
modularisering bygger på att uppdela en produkt i olika moduler inom en bestämd 
produktfamilj. 
 

 
Figur 8. Exempel på modulindelning inom en produktfamilj. (Jensen, 2014) 

Configuration of Platform Architectures in Construction

14

Figure 2.1: Decomposition of a product family into interchangeable modules

A decoupled modularized product architecture using interchangeable module
interfaces provides the ability to combine the different module variants into
streams of derivative products (Ulrich, 1995; Erixon, 1998; Huang and Kusiak,
1998; Pahl and Beitz, 1996).

Three types of modularity can be defined; Slot modularity, Bus modularity and
Sectional modularity (Ulrich, 1995). Bus modularity is the ability to add extra
modules to an existing series of products whereas sectional modularity is when
modules have standardized interfaces that allow them to be combined in
multiple ways, like LEGO®. Figure 2.1 illustrates the concept of slot
modularity: modules can be connected in certain positions using standardised
interfaces but the interfaces and positions need not be identical for all modules.
Four types of slot modularity can be distinguished (Ulrich, 1995):

• Component-Sharing: two or more modules contain one or more of the
same basic components as the core upon which they are built.

• Component swapping; two or more alternative types of components are
paired with the same basic product body to create different product
variants.

  
Odelad produktarkitektur Modulär produktarkitektur 
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2.7.1 OLIKA TYPER AV MODULARISERING 
Ulrich (1995) och Jensen (2010) beskriver tre typer av modulär produktarkitektur som 
förekommer; ”bus”, ”sectional” och ”slot” modularity: 
 

! Bus modularity: extra moduler kan adderas till en existerande serie av produkter.  
 

! Sectional modularity: moduler har identiska gränssnitt, där modulerna kan kombineras 
på flertalet sätt. Påminner om principen om LEGO®. 

 
! Slot modularity: moduler kan sammankopplas i vissa positioner genom att använda 

standardiserade gränssnitt, men gränssnitten och positionerna behöver inte vara 
identiska för alla moduler. Jensen (2010) och Hvam et al. (2008) beskriver hur slot 
modularity i sin tur kan indelas i fyra olika varianter: 

 
• Component-sharing: två eller fler moduler innehåller en eller flera av samma 

grundkomponenter.  
 
• Component-swapping: två eller fler alternativa typer av komponenter är 

ihopkopplade med samma basprodukt för att skapa olika produktvarianter.  
 

• Mix modularity: flera standardkomponenter kombineras för att skapa en ny 
enhet.  
 

• Cut-to-fit modularity: moduler parameteriseras så att deras utformning 
förblir konstant, men dess dimensioner kan varieras.  
 

2.7.2 INDELNING I MODULER 
Erixon, Erlandson, Yxkull & Östergren (1994) har utvecklat en vanligt förekommande metod 
för modulindelning. Metoden kallas Modular Function Deployment (MFD) och kan indelas i 
fem steg:  
 

! Steg 1. Quality Function Deployment (QFD) 
Första steget går ut på att undersöka vad marknaden och kunder efterfrågar samt vad 
konkurrenter erbjuder för att möta denna efterfrågan. Efterfrågan översätts sedan till 
tekniska specifikationer avseende konstruktion och tillverkning.  

 
! Steg 2. Upprätta funktionsstruktur 

Utifrån upprättade mål för konstruktion och tillverkning i steg 1 tas en modulär 
funktionsstruktur fram som redovisar tekniska lösningar som kan tillämpas för att 
uppfylla ställda mål. Via en matrisstruktur och poängsystem utvärderas föreslagna 
lösningar för att slutligen ta beslut om bästa lösning.  

 



 

 12 

! Steg 3. Modul-Indikations-Matris (MIM) 
Nästa steg går ut på att identifiera möjliga moduler, där man jämför framtagen lösning 
i steg 2 mot fördefinierade moduldrivare. Dessa moduldrivare kan vara baserade på 
konstruktion, variantframställning, tillverkning, kvalitet, inköp, eftermarknad eller 
egna företagsspecifika kriterier. Via en matrisstruktur och poängsystem fastställs 
slutlig modulindelning.  

 
! Steg 4. Utvärdera 

Framtagna förslag utvärderas med syfte att skaffa en uppfattning om positiva effekter 
avseende bland annat produktionseffektivisering, försäljning och kvalitet som kan 
erhållas via modulerna.  
 

! Steg 5. Förbättra på modulnivå 
Slutligen undersöks förbättringsförslag för modulerna för att göra dem så optimerade 
som möjligt för sitt ändamål.  
 

2.7.3 FÖRDELAR MED MODULARISERING 
Modulbaserad produktion medför att fördelar både från standardiserad masstillverkning och 
skräddarsydd en-stycksproduktion kan appliceras (Sanchez, 2002). Nedan beskrivs en rad 
olika fördelar kategoriserat inom ekonomi, underhåll samt produktvariation och kvalitet: 
 
Ekonomi 
Genom att begränsa tillverkningen till ett antal varianter av moduler erhålls en rad 
ekonomiska fördelar. Tillverkning kan ske i stora volymer samt parallellt med minskade 
ledtider och kostnader som resultat. Minskad lagerhållning samt lägre material- och 
inköpskostnad erhålls även. (Erixon et al., 1994). Kostnad och tid för utveckling sänks också, 
då utvecklingsarbetet kan ske parallellt på modulnivå (Sanchez, 2002). 
 
Underhåll 
Modulindelning gör att komponenter enkelt kan bytas ut utan att resten av systemet påverkas. 
Detta ger en större möjlighet att påverka variation hos en produkt efter köp. Modulindelning 
ger även fördelar avseende återvinning, då antalet olika material kan begränsas tack vare det 
begränsade modulutbudet. Återvinningen underlättas ytterligare om gränssnitten konstrueras 
så att snabb demontering av produkten är möjlig. (Erixon et al., 1994)  
 
Produktvariation och kvalitet 
Tack vare standardiserade gränssnitt kan variation och utveckling ske i komponenter utan att 
komplexitet i produktionssystemet uppstår. Då modularisering även medför att kontroll kan 
utföras på varje enskild modul innan montage, så kan arbete baserat på ”noll-fels-princip” 
utföras. Detta innebär större möjlighet att upptäcka fel och därmed förhindra att felaktiga 
moduler byggs in i produkten. Tillverkning av ett begränsat antal komponenter innebär även 
att erfarenhetsåterföring kan utföras i större grad och därmed finns goda möjligheter att 
eliminera eventuella kvalitetsbrister. (Sanchez, 2002) 
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2.7.4 NACKDELAR MED MODULARISERING 
Modularisering är inte alltid en lönsam metod att tillämpa. För företag som har en en-
stycksproduktion med få funktionella likheter i produktutbudet kan det vara mer lönsamt att 
behålla den befintliga produktionen. Vid produktion av produkter med stor funktionsvariation 
är oftast optimering av varje enskild produkt att eftersträva. Då kan en modulindelning ge 
försämrade egenskaper på grund av de anslutningar som sker i gränssnitten. Utveckling av ett 
standardiserat gränssnitt som enbart kommer användas i begränsad utsträckning kan dessutom 
resultera i ökade kostnader. (Erixon et al., 1994) 
 

2.8 KONFIGURERING 
Hvam et al. (2008) definierar konfigurering av en produkt enligt:  
 
”Sammansättning av en produkt utifrån väldefinierade byggstenar (moduler) i enlighet med 
en uppsättning fördefinierade regler och begränsningar”.  
 
Vid konfigurering utgår man från framtagna moduler och väljer bland de tillgängliga 
varianterna för att skapa en slutprodukt. Fördefinierade regler och begränsningar beskriver i 
vilken utsträckning de olika modulerna är möjliga att kombinera med varandra. Detta utgör en 
viktig del i konfigureringsarbetet och dessa regler och begränsningar måste ständigt hållas 
uppdaterade gentemot rådande plattform. (Jensen, 2014). En föreliggande risk med 
produktkonfigurering är att det kan medföra begränsningar i kundanpassning. Om projektet 
innehåller ett krav som inte finns i framtaget modulsystem, så måste antingen 
produktutveckling utföras eller så är projektet inte att genomförbart med modulsystemet. 
(Lidelöw et al., 2015)   
 
Lidelöw et al. (2015) beskriver att produktkonfigurering även innefattar digital strukturering 
av byggsystem samt presentation av produkten i olika vyer för aktörer i byggprocessen. 
Vidare beskriver Lidelöw et al. (2015) och Jensen (2014) fyra tillämpbara vyer lämpliga för 
att visa byggsystemet i olika skeden i byggprocessen, se Figur 9.  
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Figur 9. Fyra olika vyer för presentation av byggsystemet i olika skeden i byggprocessen. (Jensen, 2010) 

 
! Kundvy 

Kundvyn visar färdig produkt – byggnaden, baserat på de krav och funktioner som är 
av relevans för kunden att ta del av (Jensen, 2014). Konfigureringsmodulen bör vara 
anpassad mot programvaror som arkitekter använder (Lidelöw et al., 2015).   

 
! Konstruktionsvy 

Konstruktionsvyn är baserad på byggsystemets tekniska randvillkor. Konstruktören 
ska här kunna konfigurera och kontrollera att systemet uppfyller samtliga regler och 
krav. (Lidelöw et al., 2015)  

 
! Produktionsberedningsvy 

Produktionsberedningsvyn innefattar de handlingar och beskrivningar som behövs vid 
den prefabricerade produktionen. Uppställningsritningar och styrfiler är några 
exempel. (Lidelöw et al., 2015)  

 
! Byggplatsvy  

Byggplatsvyn innefattar de handlingar och beskrivningar som behövs vid montage av 
byggnaden (Jensen, 2014). Montageritningar, mängdlistor och tidplaner är några 
exempel (Lidelöw et al., 2015).  
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PRODUCTION VIEW

SITE VIEW

ENGINEERING VIEW

CUSTOMER VIEW

Figure 8: Illustration of different views of the same product.   

4.3 Paper 3, Product development through LEAN design and 
modularisation principles  

Objective: 

Paper 3 describes the development of a modularised building system that can 
be customized using configuration methods. It addresses RQ 3, How can 
configuration be realized in a modularised building system, but also how lean 
principals and methods can be used in the organisation of the development 
process.  

Summary:  

The wood institute in southern Sweden announced a design competition for a 
multi-storey timber building system. The researcher was part of a multi-skilled 
team responsible for the development of a configurable building system. The 
researcher worked as a structural design engineer in the project and introduced 
the concepts of modularisation and configuration. The upper part of Figure 9 
was used as inspiration and an example of a well known configurable product 
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3. TEORI  
Takkonstruktioner 
 
I detta kapitel presenteras takkonstruktioners funktion och betydelse för småhus. Vanligt 
förekommande takstolar, förband samt beräkningsmodeller för snöfickor som tillämpas i detta 
examensarbete presenteras även.  
 

3.1 BÄRANDE SYSTEM 
En byggnads bärande system har i uppgift att föra ned laster till dess grundkonstruktion. 
Bärande systemet kan indelas i vertikala och horisontella bärverk. I en träbyggnad tas laster 
upp av byggnadens horisontella bärverk i form av takstolar och balkar. Lasterna förs sedan 
vidare ned mot grunden via byggnadens vertikala bärverk, som utgörs av väggreglar och 
pelare. Laster som påverkar en byggnad är snölast, vindlast, konstruktionens egentyngd samt 
eventuell nyttig last i form av personer och inredning. (Isaksson, Mårtensson & 
Thelandersson, 2010) 

3.2 TAKKONSTRUKTIONER  
Val av takkonstruktion påverkar både funktion och utseende på en villa. Hemgren (1992) 
kallar taket för en byggnads femte fasad och beskriver hur taket förutom att bära upp laster 
samt agera väderskydd även ger byggnader sin karaktär. En takkonstruktion kan indelas i tre 
kategorier; ytbärverk, primärbärverk samt sekundärbärverk. Primära bärverket spänner mellan 
byggnadens vertikala bärverk och sekundära bärverket placeras ovanpå det primära bärverket 
för att skapa upplag för takytan som utgörs av ytbärverket. (TräGuiden, 2014) 
 
Takformerna sadeltak, pulpettak och brutet tak är vanligt förekommande för villor, där takets 
form präglas av den konstruktion som bär upp taket (Hemgren, 1992). Beroende på vilken 
vinkel vald takkonstruktion har påverkas sedan valet av taktäckningsmaterial (Bjerking AB, 
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2010). Antal våningsplan, byggnadshöjd och rumskaraktär är ytterligare exempel på faktorer 
som kan påverkas beroende på vilken typ av takkonstruktion man tillämpar (Hemgren, 1992).   
 
Det primära bärverket i en takkonstruktion benämns takstol (TräGuiden, 2014), och är den 
byggnadskategori som studeras i detta examensarbete. Takstolar kan delas in i tre huvudtyper; 
bjälkar, ramar och fackverk (Hemgren, 1992). Nedan presenteras vanligt förekommande 
takstolar i trä för småhus. 
 

3.2.1 FACKVERKSTAKSTOL 
Den vanligaste typen av takstol är fackverkstakstol med sadelform och används vanligen i en- 
eller tvåplanshus. En fackverkstakstol består av överramar samt en underram som 
sammanbinds av diagonaler och bildar ett slutet system av triangelmönster, se Figur 10. 
Beroende på spännvidd och antal diagonaler benämns en fackverkstakstol ofta som W- eller 
WW-takstol, där taklutningen kan variera mellan 14° och 30°. Överramar, underram och 
diagonaler utsätts i största utsträckning av normalkrafter. (Carling, 1992)  
 
Fackverkstakstolar är fribärande mellan ytterväggarna och placeras normalt med ett 
centrumavstånd på 1200 mm. Upplagen består antingen av hammarband infällda i 
väggreglarna, eller remstycken där takstolen placeras rakt ovanför en regel. (Bjerking AB, 
2010). Vindsutrymmet kan antingen utnyttjas för isolering eller förrådsutrymme med tillträde 
via en lucka (Carling, 1992).  
 

 
Figur 10. Fackverkstakstol. 

 
3.2.2 RAMVERKSTAKSTOL 
En ramverkstakstol består precis som fackverkstakstolen av överramar och en underram, men 
istället för diagonaler är takstolen försedd med en hanbjälke samt vertikalstänger i form av 
stödben, se Figur 11. Fritt utrymme inom takstolen som kan utnyttjas som bostad eller förråd 
erhålls. Därmed används denna takstol i huvudsak i 1!–planshus. Ramverkstakstolar placeras 
normalt med ett centrumavstånd på 1200 mm och taklutning kan variera mellan 27° och 50°. 
(Carling, 1992)  
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Ramverkan som uppstår i en ramverkstakstol gör att ramstängerna i huvudsak blir utsatta av 
momentpåverkan och att deformationerna blir stora. Ramverkstakstolar kan därmed sällan 
vara fribärande utan måste förses med ett eller flera mittstöd i form av bärande innervägg eller 
avväxlingsbalk. Mitt mellan underramarna lägger man även golvbjälkar som 
ramverkstakstolarna får samverka med. Mellanbjälklaget erhåller således ett c/c-avstånd på 
600 mm. (Carling, 1992)  

 
Figur 11. Ramverkstakstol. 

 
3.2.3 SAXTAKSTOL 
Saxtakstol är en variant av fackverkstakstol och ger ett lutande innertak, se Figur 12. 
Underramen har cirka 10° lägre lutning än överramen. Mellan under- och överram placeras 
diagonaler som bildar ett slutet system av triangelmönster. (Takstolsspecialisten AB, i. d.)  

 
Figur 12. Saxtakstol. 

 
3.2.4 RYGGÅSTAK 
Ett ryggåstak byggs upp av åsar upplagda på en limträbalk i nock, se Figur 13. Detta ger ett 
innertak som är öppet ända upp till nock.  
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Figur 13. Ryggåstak. 
 

3.3 TAKKUPA 
Vid användning av ramverkstakstolar finns väggyta möjlig för fönsterplacering i regel endast 
på gavlarna på övervåningen. En vanlig lösning för att skapa ljusinsläpp även längs 
långsidorna är att addera en eller flera takkupor till takkonstruktionen. (Hemgren, 1992)  
 
Takkonstruktionen påverkas beroende på takkupans storlek, där enklaste lösningen är att 
utforma takkupan så den inryms mellan två takstolar (Hemgren, 1992). Önskas bredare 
takkupa måste de dragkrafter som uppstår i anslutande takstols/-stolars underram/-ramar ledas 
över till angränsande konstruktioner via avväxling (Carling, 1992). En takkupa medför även 
ökad risk för läckage. Därmed ställs höga krav på att tätning och isolering utförs korrekt och 
med stor noggrannhet. (Hemgren, 1992) 
 
Takkupor kan antingen placeras genomträngande i taket eller som en frontespis i linje med 
byggnadens fasad. En frontespis ger större bostadsyta på övervåningen. Takkupans 
utformning beror även av den lutning takkonstruktionen har. Desto flackare lutning, desto 
större takkupor och mer korridorliknande utrymme. (Hemgren, 1992). I Figur 14 visas en 
principskiss för en takkupa och en frontespis.  
 

 
Figur 14. Principskiss för en takkupa (till vänster) och en frontespis (till höger). 
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3.4 FÖRBAND OCH BYGGBESLAG  
Träkonstruktioner kan sammanfogas enligt tre principer - träförband, limförband eller 
mekaniska förband. Vanligast är mekaniska förband av stål. (Carling, 1992) 

3.4.1 SPIKPLÅT 
Vid tillverkning av fackverks- och ramverkstakstolar i trä är spikplåtar det vanligaste 
förbandet att tillämpa för att sammanbinda virkesdelar. Spikplåtar, se Figur 15, utgörs av 
varmförzinkad stålplåt, cirka en till två mm tjock. Från plåten är spikformade tänder 
utstansade och vikta åt ett håll. Spikplåtarna placeras på båda utsidorna av de virkesdelar som 
skall sammanfogas och tänderna pressas in i träet, med förutsättning att virkesdelarna har 
samma tjocklek. (Carling, 1992) 
 
Att pressa in spikplåtar i virke kräver särskilda hydrauliska pressverktyg, vilket innebär att 
användning av spikplåtar är lämpat för takstolstillverkning i fabriksmiljö (Crocetti et al., 
2011). Spikplåtarnas bärförmåga beror på dess utformning vad avser tandform, tandmönster, 
plåtdimension och stålkvalitet. Ett brett utbud av spikplåtar i olika utföranden finns därmed 
för att möta marknadens behov. (Carling, 1992)   
 

 
Figur 15. Spikplåt. (Svenskt trä, 2015)  

 

3.4.2 SPIKNINGSPLÅT 
Spikningsplåtar utgörs av varmförzinkad stålplåt med utstansade spikhål, se Figur 16. Genom 
att använda rund kamspik eller räfflad trådspik som motsvarar erfordrad bärförmåga kan 
spikningsplåtarna sammanbinda virkesdelar. (Carling, 1992)  

 

 
Figur 16. Spikningsplåtar. (Svenskt trä, 2015) 
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3.4.3 KOMBIPLÅT 
Kombiplåtar, se Figur 17, är utformade med ena halvan som en spikplåt och andra halvan som 
en spikningsplåt. Delen med utstansade tänder pressas in i en virkesdel på fabrik, medan 
andra halvan fästs med spik på byggplatsen i den eller de virkesdelar som skall 
sammanbindas. Prefabricerade takstolar som överskrider de dimensionskrav som gäller för 
transport tillverkas vanligen i två delar och sammanbinds med kombiplåtar. (Carling, 1992)    
 

 
Figur 17. Kombiplåt. (Arlanda snickerifabrik, 2013) 
 

3.4.4 GAFFELANKARE 
Gaffelankare, se Figur 18, används för att kryssförbinda virkesdelar, som till exempel 
takstolar i underliggande konstruktioner. Gaffelankare utgörs av stålplåt med utstansade hål, 
där ankarspik används för att förbinda två virkesdelar. (Joma AB, 2012) 

 
Figur 18. Gaffelankare. (Svenskt trä, 2015) 

 
3.4.5 VINKELBESLAG 
Vinkelbeslag, se Figur 19, utgörs av bockad stålplåt och används för att montera korsande 
virkesdelar, som bland annat takåsar och korsande träbjälkar (Svenskt trä, 2015).  
 

 
Figur 19. Vinkelbeslag. (Svenskt trä, 2015) 
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3.4.6 T-BALKANKARE 
T-balkankare, se Figur 20, används som förband mellan träkonstruktioner och stålbalkar med 
flänsar. Beslaget utgörs av stålplåt med utstansade hål och fästs med ankarspik. Montage sker 
alltid med två beslag per förband, där beslagen placeras diagonalt och med stålbalkens fläns 
helt intryckt i skåran. (Joma AB, 2012)  
 

 
Figur 20. T-balkankare, diagonal montering. (Joma AB, 2012) 

 

3.5 SNÖFICKOR 
Den snölast som verkar på ett tak beräknas enligt SS-EN 1991-1-3:2005 som 
 
! ! !!!!!!!!.     (1) 
 
µ1 motsvarar en dimensionslös formfaktor som beror av takets geometriska utformning. 
Formfaktorn för ett sadeltak beror av takets lutning och bestäms enligt SS-EN 1991-1-3:2005: 
 
!" ! ! ! !"# ! !!! ! !!!     (2) 
 
!"# ! ! ! !"# ! !!! ! !!!!!"! !!!!" .   (3) 
 
Beroende på byggnadsform och val av takkonstruktion kan extra snöansamlingar bildas. 
Dessa snöansamlingar benämns snöfickor. Eurokod beskriver ett antal fall för hur 
formfaktorer och utbredning av snöfickor skall beräknas. Nedan presenteras de fall som 
tillämpas i detta examensarbete. 

3.5.1 SNÖDRIFT KRING HINDER 
Beräkningsmodell för snöfickor som uppstår kring ett uppstickande hinder beskrivs i SS-EN 
1991-1-3:2005, kapitel 6.2 - Snödrift kring hinder. Beräkningsmodellen är anpassad mot 
horisontella eller nästan horisontella tak. I Figur 21 visas de faktorer som är av betydelse. 
Vidare presenteras de ekvationer som beräkningsmodellen bygger på. 
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Figur 21. Visuell beskrivning av formfaktorer och utbredning vid snödrift kring hinder. (SS-EN 1991-1-3:2005) 

 
!! ! !!!,      (4) 
  

!! ! ! ! !
!!
!!! ! !!!!! ! !! ! !!!,    (5) 

 
där 
 
! ! !!!"!!!.   
 
Längd på snöfickan bestäms enligt 
 
!! ! !"!!! !!! ! !! ! !"!!.     (6) 
 

3.5.2 SNÖFICKOR I RÄNNDALAR 
En beräkningsmodell för beräkning av snöfickor i ränndalar finns framtagen med anpassning 
mot finska eurokoder i RIL 205-1-2009. Beräkningsmodellen avseende snöfickors utbredning 
och formfaktorer beskrivs i Figur 22.  
 

 
Figur 22.  Bestämning av formfaktorer och utbredning för snöfickor i ränndalar enligt finska Eurokoder. (RIL 205-1-2009) 
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4. TEORI 
Programvaror 
 
I detta kapitel presenteras de programvaror som tillämpats vid framtagning av konstruktiva lösningar 
i examensarbetet.  

4.1 RoofCon & TrussCon 
RoofCon och TrussCon är programvaror helt anpassade för takkonstruktioner i trä. 
Programvarorna är utvecklade av företaget Construction Software Center Europe AB (CSCE). 
Företaget har sin verksamhet i Skellefteå, Sverige, och ingår i koncernen MiTek Industries. 
Programvarorna är marknadsledande och används idag av cirka 300 takstolsproducenter, där 
marknaden sträcker sig över Europa och Sydafrika. (CSCE, i. d.) 
 
Programvarorna är anpassade mot Eurokod, där takplaner modelleras i RoofCon och all 
dimensionering sker i TrussCon. Vidare ges en djupare och separat beskrivning av 
programvarorna.  
 

4.1.1 MODELLERING AV TAKPLANER I RoofCon 
Ett projekt inleds med att definiera de lastförutsättningar som skall gälla för projektet. Norm, 
värden för klimat- och säkerhetsklass, snölast, vindlast och nyttig last är några exempel på 
inställningar. Därefter modelleras en takplan för aktuell byggnad genom att rita in bärande 
väggar och takytor, för att sedan lägga in önskade takstolar under definierade takytor. 
Antingen modellerar man på fri hand eller så kan guider med ett antal olika 
förprogrammerade makron i programvaran användas. I guiderna vägleds man genom samtliga 
inställningar, där form på byggnad, takyta samt takstolsplaceringar kan ställas in utifrån 
föreslagna alternativ. (CSCE, 2004) 
 



 

 24 

När takplanen är modellerad ställer man in rådande lastförutsättningar. Lastöverföring mellan 
överlappande konstruktioner känner programmet av och ställer in automatiskt. Manuell 
inställning kan även göras om så önskas eller om förändring från programmets förslag på 
lastöverföring vill göras. Lastöverföring markeras med en pil mellan gällande 
konstruktionsdelar.  
 
Tillkommande laster, som exempelvis snöfickor, läggs in i takplanen genom att rita in en 
lastarea och definiera lastvärden i vardera ändpunkt av modellerad lastarea. Lastvärden för 
tillkommande laster beräknar inte programmet, utan dessa ansvarar konstruktören själv för att 
ta fram och manuellt mata in i programmet. (CSCE, 2009) 
 
I RoofCon finns möjlighet att se sin modellerade takplan i 3D-vy. Ritning över takplanen kan 
även tas fram. (CSCE, 2004) 
 

4.1.2 DIMENSIONERING AV TAKSTOLAR I TrussCon 
I TrussCon dimensionerar man separat de takstolar som modellerats i takplanen i RoofCon. 
Programvarorna pratar med varandra, så alla inställningar som görs i TrussCon ställs även in i 
RoofCon och vise versa.  
 
I TrussCon ställer man in de lastkombinationer som ska tillämpas. Lastutbredning kan 
redigeras och eventuella extra laster i form av linjelaster eller punktlaster på takstolen kan 
läggas in. Takstolens utformning redigeras sedan i programvaran. Detta görs genom att 
manuellt rita in samtliga virkesdelar och definiera dimension och kvalitet för dessa. Makron 
som automatiskt ställer in lämplig utformning finns även att tillämpa. Utefter definierade 
lastkombinationer dimensionerar sedan programmet takstolen och lägger in förband från 
fördefinierade register. Om icke godkänt resultat uppnås krävs ytterligare modifiering av 
takstolens utformning genom att redigera dimensioner och placering av virkesdelar och/eller 
förband tills godkänt dimensioneringsresultat är uppfyllt. (CSCE, 2004) 
 
Möjlighet att plocka ut ritningar, kaplistor, monteringshänvisningar och 
dimensioneringsresultat över komponenterna finns även i programvaran (CSCE, 2004). 
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5. KONTEXT 
 
I detta kapitel presenteras fallföretaget Lundqvist trävaru AB. 
 

5.1 FÖRETAGSBESKRIVNING 
Lundqvist trävaru AB grundades 1936 och är ursprungligen ett familjeägt företag. 
Verksamheten har bestått av möbelsnickeri, sågverk och hyvleri innan företaget på 2000-talet 
utvecklade det byggsatssystem som produktionen baseras på idag. Två typer av 
väggblockssystem – småblock och storblock, samt ett standardsortiment av takstolar tillverkas 
i fabriken belägen i Öjebyn i Piteå och levereras som byggsatser runt om i Sverige. 
(Lundqvist trävaru AB, 2015) 
 
2014 och 2015 utsågs Lundqvist trävaru AB till Gasell-företag och företaget befinner sig idag 
i ett utvecklingsskede, där stora satsningar vill göras på att utveckla deras husproduktion. 
 

5.2 SMÅBLOCK 
Småblocksystemet bygger på ett modulmåttsystem med fast bredd om 1,2 meter. I höjdled 
kan väggblocken variera mellan 2,0 och 4,8 meter. (Lundqvist trävaru AB, 2015). I Figur 23 
framgår småblockens uppbyggnad och förutsättningar.   
 
Vad man kan se i Figur 23, så levereras småblocken med stående reglar där dimension kan 
variera inom intervallet 45x70 till 45x195 mm. Liggande reglar är infällda mellan de stående 
reglarna och vindpapp samt önskad ytterpanel levereras monterat. Småblocken är förberedda 
för isolering och regling för fönster samt dörrar kan göras i fabrik inom väggblockens bredd. 
Detta väggblockssystem tillämpas vanligtvis till garage, carports, stall, förråd eller fritidshus. 
Kunder kan själva utifrån väggblockens modulmått utforma sin byggnad avseende form, 
fönster- och dörrplacering via ett 3D-verktyg på företagets hemsida. (Lundqvist trävaru AB, 
2015) 
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Figur 23. Lundqvist trävaru ABs småblocksystem. (Lundqvist trävaru AB, 2015) 

 

5.3 STORBLOCK 
Baserat på ett examensarbete utfört av Andersson (2011) har ett väggblocksystem med högre 
färdigställandegrad och anpassning för villor tagits fram. Väggblocksystemet kallas storblock, 
där isolering, fönster, dörrar, plåtdetaljer, foder och ångspärr monteras färdigt i fabrik. 
Storleken på blocken kan varieras inom 3,0 x 7,5 meter. Storblockssystemet anpassas efter 
kunders egna önskemål och ritningar av villor. Storblocksystemet behöver därmed inte följa 
ett definierat modulmåttsystem som småblocksystemet. (Lundqvist trävaru AB, 2015). 
Anpassas storblocken mot småblockens modulmåttsystem så blir däremot även storblocken 
applicerbara på studien.  
 

5.4 TAKSTOLAR 
Med anpassning mot småblockens modulmåttsystem har Lundqvist trävaru AB tagit fram ett 
standardiserat sortiment av takstolar som de tillverkar mot lager. För ett antal definierade 
takvinklar samt bredder anpassat mot modulmåttsystemet finns färdigprojekterade ritningar 
för fackverkstakstolar, saxtakstolar, takåsar och ramverkstakstolar.     
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Samtliga takstolar är dimensionerade med samma lastförutsättningar, se Tabell 1. Nyttig last 
varierar beroende på om takstolen har ett utrymme som ger möjlighet till vindsutrymme. 
Fackverkstakstolar är dimensionerade som vindsbjälklag med minst 0,6 meter fri höjd och 
tillträde genom lucka. Saxtakstolar och takåsar medför inget vindsutrymme och därmed 
förekommer ingen nyttig last.  
 
Ramverkstakstolarna är dimensionerade för att klara lastförutsättningar för ett vindsbjälklag 
med minst 0,6 meter fri höjd samt fast trappa till vinden. Detta innebär att takstolarna är 
dimensionerade för att klara en nyttig last som symboliserar förrådslast. Om vindsutrymmet i 
en ramverkstakstol vill användas som bostad gäller en större nyttig last som symboliserar 
bostadslast. Kompletteras ramverkstakstolarna som är dimensionerade för förrådslast med 
mellanliggande golvbjälkar samt ett mittstöd i form av underliggande bärande vägg eller balk, 
uppfyller takstolarna även de lastförutsättningar som gäller för bostadslast.  
 
Tabell 1. Lastförutsättningar som Lundqvist trävaru ABs takstolssortimentet är dimensionerat efter.  

Karakteristisk snölast, sk (snözon 3, maxhöjd = 579 meter över hav) [kN/m2] 3,0 
Vindlast [kN/m2] 1,001 
Nyttig last - Fackverkstakstol [kN/m2] 0,5 
Nyttig last – Saxtakstol och takåsar [kN/m2] - 
Nyttig last - Ramverkstakstol, förråd [kN/m2] 1,0 
Nyttig last - Ramverkstakstol, bostad [kN/m2] 2,5 
Egentyngd (lätt tak - plåttak) [kN/m2] 0,3 
Lastbredd [m] 1,2 

 
Fackverkstakstolar tillverkas med taklutning 16°, 22° samt 27°, ramverkstakstolar med 
taklutning 27° samt 38°, takåsar med taklutning 38° och saxtakstolar med taklutning 22°, 27° 
samt 38°. Spännvidden definieras som avståndet mellan upplagen och varierar mellan 2445 - 
10845 mm i steg om 1200 mm. Takstolarna är dimensionerade för en minsta upplagsbredd på 
antingen 95 eller 145 mm.  
 
Standardsortimentet av takstolar är kategoriserade i namn enligt: 
 
XXXX – ZZy 
 
XXXX = spännvidd 
ZZ = taklutning 
y = typ av takstol (r = ramverk, s = sax, a=ås och ingen beteckning innebär fackverk)  
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6. METOD 
 
I detta kapitel presenteras hur genomförandet av arbetet sett ut. Forskningsstrategi, valda metoder, 
analysmodell och arbetets trovärdighet presenteras och motiveras. En utförlig beskrivning av arbetets 
praktiska tillvägagångssätt ges även. 
  

6.1 VAL AV FORSKNINGSSTRATEGI 
En vetenskaplig studie kan grunda sig på två olika forskningsstrategier - kvantitativ eller 
kvalitativ forskning. Valet av forskningsstrategi styrs av studiens problemområde och syfte. 
(Olsson & Sörensen, 2011) 
 
Kvantitativ forskning grundar sig vanligen på ett deduktivt synsätt av relationen mellan teori 
och forskning (Bryman, 2011). Deduktivt synsätt innebär att man utifrån teorier härleder 
hypoteser eller klart definierade syften som sedan prövas i ett verkligt fall. Slutsatser kan 
sedan dras utifrån teorin. (Björklund & Paulson, 2003). Kvantitativ forskning bygger på en 
serie av successiva steg där matematiska modeller och experiment är vanliga 
tillvägagångssätt. Insamlat data skall kunna kvantifieras, där informationen ges en numerisk 
kodning. (Bryman, 2011)  
 
Kvalitativ forskning grundar sig vanligen på ett induktivt synsätt av relationen mellan teori 
och forskning (Bryman, 2011). Induktivt synsätt innebär att studien kan genomföras utan att 
först ha studerat teorier. Istället formuleras teorier utifrån insamlad empiri. (Björklund & 
Paulson, 2003). Frågeställningen i en kvalitativ metod är ostrukturerad, vilket innebär att 
observationer görs i utforskande syfte där tankar och idéer fördjupas samt analyseras 
successivt (Olsson & Sörensen, 2011). 
 
I detta examensarbete har en kvantitativ forskningsstrategi med deduktivt synsätt tillämpats. 
Detta för att konstruktiva lösningar kategoriserade i kvantifierbara varianter utgör det data 
som samlats in för att kunna besvara studiens frågeställningar. Genom att tillämpa teorier och 
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normer kunde matematiska modeller och experimentell modellering i 
beräkningsprogramvaror användas för att generera efterfrågat resultat.  
 
Experimentell undersökning innebär att en modell som speglar verkligheten tas fram. Inom 
modellen kan sedan enskilda variabler studeras genom att experimentellt variera värden på 
övriga variabler som påverkar. (Patel & Davidson, 2011). Björklund och Paulson (2003) 
förklarar att en osäkerhetsfaktor förekommer avseende frågan hur bra den experimentella 
modellen faktiskt speglar verkligheten. En programvara där dimensionering av byggelement 
utförs relateras till en experimentell modell, då faktorer som påverkar byggelementens 
konstruktiva utformning kan varieras utefter gällande förutsättningar för att experimentellt 
uppnå godkända dimensioneringsresultat.  
 
Forskningen har även baserats på en fallstudie av ett specifikt fallföretag. Bryman (2011) 
förklarar att en fallstudie baseras på ett fall som kan representera en bredare kategori av fall, 
vilka kan klassas inom samma kontext som berör ställda forskningsfrågor. Vidare förklarar 
Bryman (2011) att frågan om resultatets tillämpbarhet i andra fall utgör den största 
osäkerhetsfaktorn för en fallstudie.  
 

6.2 METODIK  

6.2.1 ÖVERGRIPANDE GENOMFÖRANDEPLAN 
Examensarbetets genomförande på övergripande nivå redovisas i Figur 24. Parallellt med 
arbetet har kontinuerliga handledningsmöten för avstämning hållits med handledare från 
Luleå tekniska universitet samt Lundqvist trävaru AB. 
 

 
Figur 24. Övergripande arbetsgång av examensarbetet.   
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6.2.2 VAL AV DATAINSAMLINGSMETODER 
I Tabell 2 redovisas de datainsamlingsmetoder som har valts att tillämpas vid arbetet med 
modulindelning. Samtliga tre moment har utförts parallellt under arbetets gång, men 
presenteras separat i Tabell 2 för att kunna ge en tydlig motivering av metodvalen.  
 
Tabell 2. Motivering av metodval. 

MOMENT: SYFTE: METOD: MOTIVERING: 
1. Kategorisering i 
moduler. 

- Identifiera vilka 
takkonstruktioner som 
fallföretaget har störst 
behov av modullösning för.  
 
- Begränsa antalet varianter. 
 
- Anpassa 
modulindelningen mot 
fallföretagets byggsystem.  

- Tillämpa delar ur steg 1-3 i 
metoden MFD beskriven i avsnitt 
2.7.2. 
 
- Litteraturstudie om industriellt 
byggande och modularisering. 
 
- Studera fallföretagets byggsystem.  
 
 
 

- MFD är en väl beprövad metod 
och ger god vägledning i hur 
arbetsgången av modulindelning 
kan struktureras.   
 
- Informationsinsamling av teorier 
som rör examensarbetes 
omfattning samt studie av 
fallföretagets byggsystem ger 
fordrad kunskapsgrund. 

2. Konstruktiv 
utformning. 

- Identifiera snöfickor. 
 
- Erhålla 
konstruktionslösningar för 
samtliga takmoduler. 
 
- Ta fram ritningar  

- Handberäkning av snöfickor med 
beräkningsmodeller från Eurokod 
som underlag. 
 
- Modellering, dimensionering samt 
ritningsframställning i 
programvarorna RoofCon och 
TrussCon.  
 
 

- Att Eurokoder tillämpas 
innebär att resultatet baseras på 
gällande normer.  
 
-Val av programvarorna 
RoofCon och TrussCon: 
1) Branschledande 

dimensioneringsprogram för 
takkonstruktioner i trä.  

2) Fallföretagets befintliga 
takstolssortiment är 
dimensionerat i 
programvarorna.  

3. Fastställa 
gränssnitt. 

- Identifiera hur modulerna 
beror av varandra. 
 
- Identifiera hur modulerna 
skall förbindas. 
 
 

- Litteraturstudie om gränssnitts 
betydelse vid modularisering.  
 
- Identifiera lämpliga byggbeslag 
och dess dimensionerings-
förutsättningar från handböcker. 
 
- Dimensionering av byggbeslag i 
TrussCon. 

- Handböcker och 
dimensionering i TrussCon 
medför att CE-märkta beslag 
tillämpas och att gällande normer 
i Eurokod uppfylls.  
 

 

6.2.3 ALTERNATIVA METODER 
Vid val och motivering av datainsamlingsmetoder i Tabell 2 har hänsyn tagits till en rad 
alternativa metoder som också identifierats tillämpbara:  
 

! Vid modulindelning är en metod kallad Design Structure Matrix (DSM) ett alternativ 
till MFD. I DSM tillämpas en matrisstruktur för hierarkisk kategorisering av 
komponenter för att sedan redogöra dess beroende av varandra och utvinna en 
modulindelning (Baldwin & Clark, 2000). Denna metod ansågs inte lika väl lämpad 
som MFD för detta examensarbete, då MFD ger en utförligare och mer applicerbar 
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vägledning i hur arbetet kan läggas upp från framtagande av produktidé till färdig 
modulindelning. 
 

! Andra programvaror som kan tillämpas för dimensionering av takkonstruktioner i trä 
är bland annat StatCon Framework och Autodesk Robot. Med hänsyn till motivering i 
Tabell 2 ansågs dessa programvaror inte lika lämpade för att uppfylla examensarbetets 
syfte och anpassning mot valt fallföretags befintliga byggsystem. 
 

! En alternativ metod att tillämpa vid bestämning av modulernas sammanbindning av 
byggbeslag är att utföra beräkningar för hand. Detta anses inte som en rimlig metod, 
då handberäkningar skulle bli komplicerade och omfattande. Att använda vald 
programvara samt byggbeslag enligt hänvisade förutsättningar i handböcker anses 
därmed som ett bättre alternativ med hänvisning till motivering i Tabell 2.   

 

6.3 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

6.3.1 INFORMATIONSINSAMLING 
 
Litteraturstudie 
 
Industriellt byggande och modularisering 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie där definitioner och teorier kring industriellt 
byggande och modularisering studerades. Detta för att erhålla en kunskapsgrund inom de 
strategier och teorier som resultatet av denna studie förväntas ligga inom. 
Informationsinsamling är gjord från litteratur, doktorsavhandlingar och artiklar. För att säkra 
originalitet har källsökning främst utförts genom att studera litteraturförteckningar i 
publicerade doktorsavhandlingar. Vetenskaplig litteratur har även sökts efter i databaser, 
såsom Google Scholar. 
 
Takkonstruktioner 
Då examensarbetet behandlar takkonstruktioner utfördes även en litteraturstudie avseende 
takkonstruktioner i trä för villor. Genom att studera litteratur som berör takkonstruktioner 
samt digitala handböcker för trä och träbyggande kunde teori kring vanliga takkonstruktioner 
och byggbeslag för trävillor identifieras. 
 
Beräkningsunderlag inför konstruktiv utformning 
 
Beräkningsövning 
Fackverks- och ramverkstakstolar är normalt statiskt obestämda och kräver omfattande 
beräkningar för flertalet lastkombinationer. Därmed används datorverktyg som regel vid 
dimensionering av takstolar, så även i detta examensarbete. För överslagsdimensionering kan 
förenklade handberäkningsmetoder tillämpas. (Carling, 1992). Genom att utföra en 
överslagsdimensionering för hand av en takstol med ett beräkningsexempel från kursen 
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Träbyggnad på Luleå tekniska universitet som underlag, erhölls förberedande kunskaper och 
förståelse för hur krafter i en takstol verkar samt hur en takstol ska dimensioneras. 
Beräkningsexemplet redovisas i Bilaga A.  
 
Inlärning av programvaror 
Förberedande kunskaper i programvarorna RoofCon och TrussCon erhölls genom att studera 
manualer och utbildningsmaterial framtagna av CSCE. Takstol motsvarande den som 
beräknats i handberäkningen i Bilaga A modellerades i RoofCon och dimensionerades i 
TrussCon. Inställningar gjordes motsvarande beräkningsexemplet vad avser laster, 
virkesdimensioner och avstyvningar. Då likvärdigt dimensioneringsresultat som 
handberäkningen erhållits antogs samtliga inställningar vara korrekta. Genom att härleda 
dimensioneringsresultatet till samtliga lastinställningar och komponenter i takstolen erhölls 
förståelse för hur programvaran tänker och fungerar.  
 

6.3.2 MODULINDELNING OCH KONSTRUKTIV UTFORMNING 
 
Val av takkombinationer och antal varianter 
Vinkelbyggnader, kombination av ryggåstak och loft samt takkupelösning är de tre varianter 
av takkonstruktioner som valts att studeras i detta examensarbete. Hur dessa varianter valdes 
baseras på steg 1 i metoden MFD, som beskrivs i avsnitt 2.7.2. Genom att studera efterfrågan 
som råder hos valt fallföretag via diskussion med säljare och företagsledning samt studie av 
tidigare offerter kunde dessa tre varianter fastslås.   
 
Genom att studera fallföretagets byggsystem kunde ett modulmåttsystem urskiljas. 
Spännvidder, taklutningar och takstolstyper från befintligt produktsortiment möjliga att 
tillämpa på valda takkonstruktioner samt motsvarar studerad efterfrågan sorterades ut.  På så 
sätt erhölls en begränsning i antal varianter av modulkombinationer att ta fram. I Tabell 3 
framgår valda spännvidder, taklutningar och takstolstyper som studien begränsats till.   
 
Tabell 3. Valda spännvidder, takvinklar och takstolstyper som modulindelningen anpassats mot. 

Takkonstruktion: Spännvidder: Takvinklar: Takstolstyper: 
Vinkelbyggnad 
 

Huvudbyggnad: 6045, 
7245 och 8445 mm 
Vinkeldel: 3645, 4845, 
6045 och 7245 mm.  

22° och 27°.  
Samma vinkel på 
huvudbyggnad och 
vinkeldel. 

Huvudbyggnad: 
Fackverk. 
Vinkelbyggnad: 
Fackverk och sax. 

Ryggåstak kombinerat 
med loft 

4845, 6045, 7245 och 
8445 mm. 

38°. Ramverk, takåsar. 
 

Takkupa Huvudbyggnad: 7245 
och 8445 mm. 
Takkupa: 2445 mm (två 
takstolsfack). 

Huvudbyggnad: 38°.  
Takkupa: 22°. 

Huvudbyggnad: 
Ramverk. 
Takkupa: Fackverk. 
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Strategi för modulindelning 
Tekniska specifikationer avseende konstruktion och tillverkning som också innefattas i steg 1 
i metoden MFD togs sedan fram genom att översiktligt identifiera vilka konstruktiva 
lösningar som krävs. Vilka komponenter utöver takstolar från standardutbudet som behövs 
identifierades och sedan kategoriserades samtliga komponenter efter funktion, 
tillverkningsprocess samt vilken del av takkonstruktionen de tillhör. På så sätt kunde en 
strategi och målsättning för en möjlig modulindelning ställas upp, se nedan. Dessa mål 
relaterades även att senare fungera som moduldrivare som tillämpas i steg 3 i metoden MFD. 
 
Målsättning för takmodulsystemet  
 

- Varje modul ska bestå av samma typ av takstolar. Till exempel ska en modul inte 
bestå av både fackverkstakstolar och ramverkstakstolar.  
 

- Modulindelning skall baseras på fristående funktioner med hänsyn till vilken del av 
byggnaden de tillhör. För till exempel en vinkelbyggnad ska takkonstruktionen för 
vinkeldel och huvudbyggnad ha fristående funktioner och kunna separeras från 
varandra. Så litet beroende som möjligt mellan modulerna ska eftersträvas för att 
erhålla en modulär produktarkitektur.  

 
- Takmodulsystemet ska följa ett definierat modulmåttsystem anpassat mot studerat 

fallföretag. I denna fallstudie det modulmåttsystem som Lundqvist trävaru ABs 
småblocksystem och standardutbud av takstolar följer.  
 

- Modulerna ska i största möjliga utsträckning utgöras av takstolar från studerat 
fallföretags befintliga standardsortiment. Specialvarianter av standardtakstolarna som 
egna produktvarianter ska undvikas. Eventuell förändring ska därmed konstrueras för 
separat och manuellt utförande på en redan tillverkad standardtakstol.   
 

- Nya varianter av komponenter ska införas i minsta möjliga mån, med målsättning att 
få nya komponenter ska bidra till många nya slutprodukter av takkonstruktioner. 
Komponenterna ska även vara anpassade mot fallföretagets interna 
produktionsönskemål avseende förband, virkesdimensioner och kvaliteter. 

 
Konstruktionslösningar 
Konstruktionslösningar för samtliga varianter av takkonstruktioner togs sedan fram. Detta 
relateras till steg 2 i metoden MFD. All dimensionering har gjorts i programvarorna RoofCon 
och TrussCon med samma lastförutsättningar som standardsortimentet av takstolar är 
dimensionerade för, se Tabell 1 i avsnitt 5.4. På så sätt har dimensionering gjorts med 
anpassning mot befintligt byggsystem. Vidare ges en utförlig beskrivning av 
dimensioneringsarbetet för varje variant av takkonstruktion. 
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Vinkelbyggnader 
 
-Snöfickor  
Snöfickor som uppstår i ränndalar där två huskroppar möts har baserats på de två 
beräkningsmodeller som beskrivs i avsnitt 3.5. Då samtliga beräkningar ska anpassas mot 
svenska Eurokoder baseras beräkningen av snöfickornas formfaktorer på den metod som 
beskrivs i avsnitt 3.5.1. Snödrift kring hinder antas motsvara det typfall som ligger närmast en 
vinkelbyggnad. Detta antagande motiveras i Figur 25, där vinkeldelen relateras som ett 
uppstickande hinder. 

 
Figur 25. Principskiss som visar antagande om att vinkeldelen motsvarar ett uppstickande hinder.  
 
För att kunna tillämpa beräkningsmodellen i avsnitt 3.5.1 görs en rad antaganden: 
 

! Horisontellt tak antas. Detta anses som ett godtagbart antagande, då takvinklarna 
understiger 30° och därmed förekommer samma värde på formfaktorn µ1 som för platt 
tak, enligt Ekvation (2) och (3).  

! Rakt hinder antas där höjden motsvaras av takstolarnas höjdmått i vinkeldelen, se 
Figur 25. Detta antagande anses godtagbart, då ett rakt hinder ger uppkomst till ett 
högre värde på en snöficka än ett lutande. Dimensionering ligger alltså på säkra sidan.   

Att bestämma snöfickornas utbredning enligt samma beräkningsmodell anses inte rimligt, då 
antaganden om ett rakt hinder och horisontellt tak medför ett betydligt större värde på 
snöfickornas längd jämfört med det verkliga fallet att taket lutar. Dessutom hopar sig snön 
längs med ränndalarna, vilket beräkningsmodellen inte är anpassad för. Därmed bestäms 
utbredningen med hänsyn till den beräkningsmodell som beskrivs i avsnitt 3.5.2.  
 
Enligt Figur 22 i avsnitt 3.5.2 breder snöfickorna ut sig två meter åt varje håll från nedersta 
skärningspunkt mellan taken. Denna utbredning anses inte rimlig för småhus, då snöfickorna i 
sådana fall täcker näst intill hela taket vid normala längder på en byggnad. Därmed har en 
reducering gjorts till en meters utbredning åt varje håll. Att snöfickorna breder ut sig ovanför 
vinkeldelens taknocks skär i huvudbyggnad har dessutom försummats med hänsyn till att 
småhus studeras och att avståndet mellan skärningspunkt och taknock i samtliga studerade fall 
är betydligt mindre än två meter. 
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- Modellering av takplaner i RoofCon 
I RoofCon modellerades bärande ytterväggar till vinkelbyggnader med bredder som 
motsvaras av de fördefinierade spännvidderna i Tabell 3, samt längder jämnt delbara med 1,2 
som stämmer överens med företagets småblocksystem. Filer över takstolar från 
standardsortimentet för huvudbyggnad samt vinkeldel enligt Tabell 3 importerades sedan och 
placerades ut med ett c/c-avstånd 1200 mm i takplanerna. 
 
De takstolar som behövs för att sammanbygga vinkeldel och huvudbyggnad - 
sammanbyggnadstakstolar, modellerades sedan in i takplanerna. Fribärande öppning till 
vinkeldel eftersträvades och därmed modellerades även en balk i anslutningen mellan 
huvudbyggnad och vinkeldel i samtliga takplaner samt pelare på vardera ändar om balkarna. 
Lastöverföring mellan konstruktionsdelar som överlappar varandra ställdes därefter in och 
slutligen modellerades lastareor med värden från handberäknade snöfickor. 
 
- Dimensionering av ingående komponenter i TrussCon 
I TrussCon redigerades sammanbyggnadstakstolarnas utformning. Takfot utformades i 
samråd med snickare på Lundqvist trävaru AB, för att erhålla en utformning som är bäst 
lämpad för fabrikstillverkning. Virkesdimensioner, avstyvning, eventuella diagonaler och 
förband ställdes in och modifierades tills godkända dimensioneringsresultat var uppnådda.  
 
Balkarna och pelarna dimensionerades sedan. Takhöjd 2,4 m användes som referensvärde när 
balkdimension skulle bestämmas. Hänsyn togs till att balkarnas höjd inte får medföra ett för 
litet avstånd mellan golv och underkant balk att det försvårar passage. 2,1 m med några 
centimeters marginaler sågs som en lägsta gräns. Lösning med limträbalk eftersträvades i 
första hand, men i de fall en för hög balkhöjd krävdes tillämpades stålbalkar istället. Profil för 
stålbalk valdes utifrån kriteriet att balken ska inrymmas inom ett väggblock. Vid 
dimensionering av pelare togs hänsyn till att pelardimensionen motsvarar minst den 
upplagsbredd som ovanliggande balk kräver, att pelardimensionen motsvarar den bredd på 
syllen som krävs för att klara upplagstryck samt att pelarna ska rymmas inom ett väggblock.  
 
- Modifiering av standardtakstolar för att klara gällande lastfall 
I TrussCon kontrollerades slutligen ifall importerade och utplacerade takstolar från 
standardsortimentet klarar de tillkommande laster som uppstår från snöfickor. I de fall 
takstolarna inte klarade de ökade lastförutsättningarna ökades antalet takstolar så att ett tätare 
c/c-avstånd erhölls och därmed mindre lastbredd i utsatt område. En minskning från c/c-
avstånd 1200 mm till 600 mm tillämpades för att behålla anpassning mot de modulmått 
småblocksystemet har. Denna åtgärd valdes då en förändring av befintligt standardsortiment 
av takstolar inte är aktuellt, enligt definierad målsättning för takmodulsystemet.  
 
Ryggåstak kombinerat med loft 
 
- Modellering av takplaner i RoofCon 
I RoofCon modellerades bärande ytterväggar till rektangulärt formade byggnader med 
bredder som motsvaras av de fördefinierade spännvidderna i Tabell 3, samt längder jämnt 
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delbara med 1,2. Filer över ramverkstakstolar från standardsortimentet enligt Tabell 3 
importerades sedan och fördelades ut på ena halvan av respektive takplan med c/c-avstånd 
1200 mm.  
 
I andra delen av takplanerna modellerades ryggåstak bestående av nockbalk och takåsar med 
c/c-avstånd 1200 mm. För att kunna standardisera nockbalkens dimension bestämdes två 
standardiserade längder - 6 och 4,8 m. Längderna bestämdes utifrån efterfrågan hos 
fallföretaget.  
 
Lösning för hur lastnedtagning av nockbalk ska ske studerades sedan. Identifierade fall var att 
lösa lastnedtagningen via pelare eller genom att lägga upp nockbalk på angränsande 
ramverkstakstolars hanbjälke. De olika varianterna modellerades genom att lägga in pelare 
eller extra ramverkstakstolar i nockbalkarnas ändar. Nockbalkarnas höjdplacering samt 
längder anpassades efter respektive lösning och slutligen ställdes lastöverföring mellan 
överlappande byggnadsdelar in för att erhålla rätt lastförutsättningar vid dimensioneringen. 
 
- Dimensionering av ingående komponenter i TrussCon 
I TrussCon redigerades takåsarnas utformning. Takfoten modifierades så att samma 
utformning som ramverkstakstolarnas takfot erhölls. Virkesdimensioner samt förband 
tilldelades sedan och anslutning i taknock anpassades tills godkända dimensioneringsresultat 
var uppfyllda. Att tilldela takåsarna samma utformning som befintligt standardsortiment var 
inte möjligt med hänsyn till att nockutformningen inte var anpassad mot gällande dimensioner 
på nockbalk eller möjliggjorde placering av nockbalk på samma höjd som 
ramverkstakstolarnas hanbjälke.  
 
Nockbalkarna tilldelades egenskaper för limträ i önskad kvalitet. Dimensioner testades tills 
godkända dimensioneringsresultat erhölls. Pelare som ska klara bära upp lasten från 
nockbalkarna dimensionerades sedan. Dimension på pelare anpassades till samma bredd som 
nockbalk samt att de motsvarar den upplagsbredd som nockbalken kräver. Upplagstrycket 
kontrollerades även för de valda dimensionerna.  
 
- Modifiering av standardtakstolar för att klara gällande lastfall 
Möjligheten att klara lastnedtagning av nockbalk via angränsande ramverkstakstolar 
undersöktes genom att kontrollera vilka ramverkstakstolar från standardsortimentet som har 
ett utrymme ovanför hanbjälken som inrymmer en nockbalk. För dessa kontrollerades hur 
många sammansatta takstolar som krävs för att klara lasten samt om förstärkning i form av 
extra diagonaler eller extra hanbjälke behövdes. I anspråk togs att eventuell förstärkning inte 
ska medföra en förändring som påverkar att produktionen av takstolen avviker från 
standardutförande, med hänsyn till definierad målsättning för modulsystemet.  
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Takkupelösning 
 
- Snöfickor 
De snöansamlingar som bildas kring en takkupa relateras även dem till beräkningsmodellen i 
avsnitt 3.5.1 - Snödrift kring hinder. Följande antaganden gjordes för att kunna tillämpa 
beräkningsmodellen: 
 

! Platt tak antas. Formfaktorn µ1 för ett tak med 38° taklutning skiljer sig dock från 
formfaktorn för ett platt tak, enligt Ekvation (2) och (3). Formfaktor för ett tak med 
38° taklutning har tillämpats enligt Ekvation (3), då det ger högre värden på 
snöfickorna. Dimensionering har därmed skett på säkra sidan och antagandena antas 
således godtagbara.  

! En takkupa utgör ett nästintill rakt hinder. Ett helt rakt hinder antas, med hänsyn till att 
det medför dimensionering med en säkerhetsmarginal. 

! Med hänsyn till antagande om platt tak så antas takkupans sidor vara rektangulära, 
enligt Figur 26. Takkupans höjd antas vara ett medelvärde av den varierande höjd som 
gäller för verkligt fall. Detta antagande har gjorts då det ger rimliga värden på 
formfaktorn µ2 beräknat enligt Ekvation (5) samt snöfickors utbredning, jämfört med 
om variabla snöfickor beräknats enligt takkupans egentliga utformning.  

! Begränsningen om att en snöfickas minsta längd måste vara fem meter bortses från, då 
fem meter är en orimlig längd med hänsyn till att taket lutar i verkligt fall. Längden 
beräknas således enligt Ekvation (6) utan begränsning. 

 
Figur 26. Principskiss som visar hur takkupan antas ha en rektangulär utformning. 

 
- Modellering av takplaner i RoofCon 
Bärande ytterväggar till rektangulärt formade byggnader med bredder som motsvaras av de 
fördefinierade spännvidderna i Tabell 3, samt längder jämnt delbara med 1,2 modellerades i 
RoofCon. Filer över ramverkstakstolar från standardutbudet enligt Tabell 3 importerades 
sedan och förelades ut på takplanerna med c/c-avstånd 1200 mm. Kuplösning antas endast 
tillämpas då övervåning används för bostad. Därmed modellerades även mellanbjälkar och 
mittstöd under ramverkstakstolarna i form av en bärande innervägg. Nyttiga lasten ökades 
även till bostadslast enligt Tabell 1 i avsnitt 5.4.  
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Takytan för en takkupa modellerades sedan genom att definiera i takplanen vilka två 
takstolsfack takkupan ska spänna mellan samt ange höjd och taklutning på takkupan. 
Takkupans längd bestämdes med hänsyn till att en rimlig invändig utformning ska erhållas, 
där kupan inte upplevs som en korridor fram till ljusinsläppet. Hänsyn togs även till att 
samma längd skall kunna tillämpas mot samtliga valda spännvidder på ramverkstakstolarna. 
Takstolar till takkupan enligt Tabell 3 importerades sedan från standardsortimentet och 
placerades ut på ett jämnt c/c-avstånd. Avväxlingsbalkar modellerades även mellan de 
ramverkstakstolar som blir berörda av takkupans konstruktion. Lastöverföring mellan 
överlappande konstruktioner samt lastareor med värden från handberäknade snöfickor ställdes 
slutligen in. 
 
- Dimensionering av ingående komponenter i TrussCon 
För att möjliggöra en öppen konstruktion inom takkupan kapades ramverkstakstolen som 
ligger mitt emellan de ramverkstakstolar som kupan spänner över för samtliga varianter. Mot 
kapad ramverkstakstol modellerades sedan en mittkonstruktion för kupan. Kapning av 
ramverkstakstol medför försämrad bärförmåga och därmed måste lasten den utsätts för 
överföras till angränsande takstolar. Upplag för modellerade avväxlingsbalkar lades därmed 
in på kapad ramverkstakstol. På de två sidotakstolarna som kupan spänner mellan 
modellerades kupsidor.  
 
Avväxlingsbalkarna, kupsidorna och kupans mittkonstruktion tilldelades virkesdimensioner 
samt förband mot ramverkstakstolarna och modifierades tills godkända 
dimensioneringsresultat var erhållet. Hänsyn togs då till att montage skall utföras på 
byggplats.  
 
- Modifiering av standardtakstolar för att klara gällande lastfall 
Sidotakstolarnas förmåga att klara de nya lastförutsättningarna från takkupan samt avväxlad 
mittakstol fastställdes genom att i TrussCon kontrollera hur många sammansatta sidotakstolar 
som krävs för att bära lasten samt ifall extern förstärkning av sidotakstolarna är aktuell.  
 
Slutgiltig modulindelning och dess anslutningar 
Nästa steg i processen baseras på steg 3 i metoden MFD. Modulindelning fastställdes genom 
att jämföra framtagna konstruktionslösningar med definierad målsättning för 
takmodulsystemet. Samtliga komponenter kunde på så sätt ges en slutgiltig kategorisering i 
specifika moduler som uppfyller efterfrågad funktion och anpassning mot produktion.  
 
Modulerna och dess komponenter kategoriserades sedan i olika littera. Tabeller som redovisar 
hur samtliga moduler kan kombineras togs sedan fram i programvaran Excel. Tabeller som 
redogör modulernas ingående komponenter togs även fram.  
 
Hur framtagna moduler skall förbindas mellan varandra bestämdes genom att först studera 
lastöverföringen mellan moduler. Detta för att identifiera ifall förband mellan moduler 
behöver dimensioneras för lastupptagning eller inte. Utsätts underliggande konstruktioner 
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enbart av vertikal nedåtriktad kraft, så sker all lastöverföring via kontakttryck och belastar 
således inte förbanden (Carling, 2001). Förbandens uppgift i dessa fall blir därmed enbart att 
hålla konstruktionen i rätt position.  
 
Förband som inte kräver dimensionering för lastöverföring bestämdes genom att studera CE-
märkta byggbeslag i handböcker (Joma AB, 2012). Lämpliga dimensioner samt typer av 
förband och spik valdes ut med anpassning mot respektive anslutning. Vissa överlappande 
komponenter inom modulerna bedömdes även behöva beslag som låser dess position och 
dessa bestämdes på motsvarande sätt. I de fall förbanden behövde dimensioneras för 
lastupptagning utfördes detta antingen via handböcker (Joma AB, 2012) där hänsyn togs till 
hänvisade spikmönster för att klara gällande lastförutsättningar, eller i TrussCon om 
komponenter från två skilda moduler kunde dimensioneras i en och samma takstolsfil.   
 
Ritningar över takplaner samt takstolar togs fram i RoofCon och TrussCon. Figurer som ger 
en visuell beskrivning av modulindelningen togs fram i Programvaran ArchiCAD. I denna 
rapport redovisas ritningar för en variant av modulkombination för vardera typ av 
takkonstruktion. Resterande ritningar har av sekretesskäl endast fallföretaget tilldelats. Med 
hänsyn till sekretesskäl redovisas även inte ritningar över takstolar från fallföretagets 
befintliga standardsortiment. Anpassade varianter av standardtakstolar i valda 
modulkombinationer redovisas, men med måttsättning som endast berör kompletterande 
virkesdelar.  
 
Tabell 4-6 är hämtade från resultatet i avsnitt 7., för att med gul färg här visa vilka 
modulkombinationer som redovisas ritningar för i denna rapport. Detaljritningar över förband 
dimensionerade i TrussCon, som anger exakt placering och eventuellt spikmönster redovisas 
inte i denna rapport. Detta med hänsyn till att dessa ritningar endast är av värde vid montage 
för fallföretaget och används inte för att besvara examensarbetets forskningsfrågor. 
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Tabell 4. Gulmarkering av den modulkombination för en vinkelbyggnad som redovisas ritningar av i denna rapport. 

H-modul: V-modul: S-modul: A-modul: 

H-6045-22 
V-3645-22 S-36-22 

A-P1/B1 

H-7245-22 
A-P1/B2 

H-8445-22 

H-6045-22 
V-4845-22 ; V-4845-22s S-48-22 

A-P3/BS1 

H-7245-22 
A-P2/BS2 

H-8445-22 

H-7245-22 
V-6045-22 ; V-6045-22s S-60-22 A-P4/BS2 

H-8445-22 

H-8445-22 V-7245-22 ; V-7245-22s S-72-22 A-P5/BS3 

H-6045-27 
V-3645-27 S-36-27 

A-P1/B1 

H-7245-27 
A-P1/B2 

H-8445-27 

H-6045-27 
V-4845-27 ; V-4845-27s S-48-27 

A-P2/BS1 

H-7245-27 
A-P4/BS2 H-8445-27 

H-7245-27 
V-6045-27 ; V-6045-27s S-60-27 

H-8445-27 
A-P5/BS3 

H-8445-27 V-7245-27 ; V-7245-27s S-72-27 
 
Tabell 5. Gulmarkering av de modulkombinationer för en byggnad med ryggåstak kombinerat med loft som redovisas 
ritningar av i denna rapport. 

L-modul: R-modul: 
Pelare:  
(Längd  R-modul ~ 6000mm) 

Pelare:  
(Längd  R-modul ~ 4800mm) 

L1-4845-38 R1-4845-38 P11 P12 

L1-6045-38 R1-6045-38 P14 P13 

L1-7245-38 R1-7245-38 P15 P15 

L1-8445-38 R1-8445-38 P17 P16 

L2-7245-38 R2-7245-38 P15 P15 

L2-8445-38 R2-8445-38 P17 P16 

L2-7245-38 R3-7245-38 - - 

L2-8445-38 R3-8445-38 - - 
 
Tabell 6. Gulmarkering av den modulkombination för en takkupelösning som redovisas ritningar av i denna rapport. 

LK-modul: K-modul: 

LK-7245-38 K-7245-38 

LK-8445-38 K-8445-38 
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6.4 ANALYSMODELL 
En teoretisk analysmodell, se Figur 27, har tillämpats för att analysera hur väl resultatet 
uppfyller studiens syfte och svarar mot presenterade teorier inom området. Analysmodellen 
baseras på ledord utifrån presenterade teorier om industriellt byggande och modularisering i 
avsnitt 2., som identifierats vara viktiga kriterier och faktorer för att uppfylla studiens syfte.  

 
Figur 27. Teoretisk analysmodell. 
 

6.5 STUDIENS TROVÄRDIGHET 

6.5.1 RELIABILITET 
Reliabilitet innebär tillförlitligheten hos insamlat resultat. Man behandlar frågan om en 
upprepning av undersökningen skulle ge ett likvärdigt resultat eller om resultatet påverkas av 
slumpmässiga eller tillfälliga händelser och faktorer. (Bryman, 2011) 
 
Genom ett utförligt beskrivet metodkapitel som presenterar samtliga tillvägagångssätt och 
antaganden i studiens genomförande, så finns goda möjligheter att uppnå ett likvärdigt 
resultat om studien repeteras. En rad identifierade slumpmässiga faktorer som skulle kunna 
påverka resultatet vid en upprepning bör dock tas hänsyn till. 
 
Konstruktiv utformning av modulernas komponenter kan se olika ut från konstruktör till 
konstruktör, då olika valmöjligheter finns tillgängliga avseende material och placeringar för 
att uppnå godkända dimensioneringsresultat. Men med hänsyn till att samma referensram i 
form av normer och anpassning mot byggsystem tillämpas bör en likvärdig konstruktiv 
utformning erhållas, som inte ger förändrade konsekvenser på modulnivå. 
 
Beräkning av snöfickor är den faktor som innebär mest antaganden och delade åsikter om i 
denna studie. Snöfickornas påverkan har under studien diskuterats med konstruktörer som 
arbetar med dimensionering av takkonstruktioner i programvarorna TrussCon och RoofCon. 
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De bedömer att snöfickor inte behöver tas hänsyn till i de fall som studeras i detta 
examensarbete, då byggnaderna är så pass små att snöfickornas värden kan anses försumbara. 
Följer man gällande normer i Eurokod indikeras dock att snöfickor uppstår för flertalet fall 
med hänvisning till resultatet i denna studie, se avsnitt 7.1.2 och 7.3.2. Detta innebär att om 
studien upprepas och man väljer att försumma snöfickorna kan ett avvikande resultat erhållas, 
ty lägre lastförutsättningar. Försummande av snöfickor innebär dock att en avvikelse från 
gällande norm förs och motiveras därmed som ett inte rekommenderbart alternativ. En 
upprepning av studien bör följa hänvisade normer och således bör likvärdigt resultat erhållas. 
 
Huruvida en likvärdig modulindelning skulle erhållas vid en upprepning av studien kan också 
ifrågasättas. Utförs studien igen med strävan mot samma mål som ställts i avsnitt 6.3.2, bör en 
likvärdig kategorisering av takkonstruktionernas komponenter erhållas med hänsyn till att 
tydliga mål är uppställda. Detta stärks även av resonemanget avseende konstruktiva 
utformningens reliabilitet. 
 

6.5.2 VALIDITET 
Validitet innebär pålitligheten att valt mätredskap faktiskt mäter det som sagts ska studeras 
(Olsson & Sörensen, 2011). Med hänsyn till att valda programvaror som tillämpats för 
konstruktiv utformning är anpassade mot gällande normer i Eurokod samt utgör 
branschledande dimensioneringsprogram för takkonstruktioner i trä, anses god validitet 
uppfyllas. Att modulindelningen dessutom baseras på en beprövad och utvecklad metod för 
modulindelning stärks trovärdigheten att resultatet baseras på de faktorer ett modulsystem 
förväntas innefatta.  
 
Datatriangulering kan användas för att stärka validiteten vid teoriinsamling. Datatriangulering 
innebär att flera olika datakällor används vid insamlingen av data, såsom flera olika litterära 
källor, för att erhålla olika perspektiv av studerade teorier. (Björklund & Paulsson, 2003). 
Datatriangulering har tillämpats i litteraturstudien av arbetet för att stärka dess validitet.   
 
Validitet innefattar även frågan om valda metoder kan generera resultat som kan appliceras 
utanför den valda undersökningskontexten. Man pratar då om extern validitet. (Olsson & 
Sörensen, 2011). Detta kopplas mot Bryman (2011) som anser att en fallstudies största 
osäkerhetsfaktor är tillämpbarheten av resultatet i ett annat fall. För att stärka den externa 
validiteten av studien har forskningsfrågorna baserats på en kontext som gäller inte bara det 
specifika fallföretaget. På så sätt har slutsatser av resultatet dragits i ett perspektiv som inte 
bara gäller avsedd fallstudie, utan en bredare kontext har också tagits hänsyn till.  
 
Att applicera resultatet av denna studie i ett annat industriellt byggföretag skulle innebära att 
takmodulsystemet måste anpassas mot det företagets byggsystem. Modifiering måste därmed 
göras av samtliga modulers dimensioner, kriterier för konfigurering samt ingående 
komponenter gentemot aktuellt byggsystem avseende modulmått, lastförutsättningar och 
takstolssortiment. Själva principen för modulindelningen som valda metoder resulterar i bör 
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däremot vara möjlig att applicera i ett annat industriellt byggföretag. Detta med hänsyn till att 
modulerna enligt valda metoder anpassas mot en rad definierade mål, som skulle ge en 
likvärdig kategorisering av takstolar oavsett vilket byggsystem som tillämpas.  
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7. RESULTAT 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av studien. De tre olika varianterna av takkonstruktioner redovisas 
var för sig. Resultatet av modulindelningen visas först för att sedan i konstruktiv utformning presentera 
samtliga ingående komponenter och dess dimensioneringsresultat. Slutligen redovisas hur montage 
mellan framtagna moduler utformats.  
  

7.1 VINKELBYGGNADER 

 
7.1.1 MODULINDELNING 
En vinkelbyggnad bildas genom att kombinera fyra stycken moduler. En modul för vardera 
huvudbyggnad, vinkeldel, sammanbyggnad och avväxling, se Figur 28.   
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Figur 28. Modulindelning vinkelbyggnader. 

Huvudbyggnadsmoduler  
Huvudbyggnaden kan tilldelas takmoduler som är uppbyggda av takstolar från 
standardsortimentet. Bredder, takvinklar och typ av takstolar är således fastställt. Inom 
huvudbyggnadsmodulerna (H-modulerna) placeras takstolar ut med ett c/c-avstånd 1200 mm. 
Längden på en takmodul kan sedan varieras, så länge det sker i steg om 1200 mm. På så sätt 
är H-modulerna alltid anpassade efter småblocksystemets modulmått. Samtliga kriterier 
framgår i Figur 28.  
 
H-modulerna kategoriseras i namn utifrån samma system som fallföretagets standardutbud av 
takstolar följer:  
 
H - XXXX - ZZ 
 
H = Huvudbyggnad 
XXXX = Spännvidd mellan upplag på takstolar 
ZZ = Taklutning 
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Vinkelmoduler  
Vinkeldelen kan tilldelas takmoduler som även dem är uppbyggda av takstolar från 
standardsortimentet. Kriterier om fastställda bredder, takvinklar och typ av takstolar gäller 
därmed även för vinkelmodulerna (V-modulerna). Taklutning väljs densamma som H-modul, 
men bredd och takstolstyp kan skilja H-modul och V-modul åt. Vinkeldelens placering i 
förhållande till huvudbyggnad är flexibel, men begränsad till steg om 1200 mm från 
huvudbyggnadens ena kant.  
 
Samtliga takstolar placeras med c/c-avstånd 1200 mm fram till sista takstol, som på grund av 
anslutande takstolar i H-modul måste ges minskat c/c-avstånd. c/c-avståndet till sista takstolen 
beror således på det takutsprång anslutande H-moduls takstolar har. Samtliga kriterier framgår 
i Figur 28. 
 
V-modulerna är kategoriserade utifrån samma namnsystem som H-modulerna: 
 
V - XXXX - ZZs 
 
V = Vinkeldel 
XXXX = Spännvidd mellan upplag på takstol 
ZZ = Taklutning 
s = saxtakstolar (ingen bokstav innebär fackverkstakstolar) 
 
Anpassning av H-modul mot V-modul  
Då val av kombination av H- och V-modul är fastställt, måste anpassning av H-modulens 
takstolsplacering utföras kontra V-modulen om kombinationen ger uppkomst till snöfickor. 
Principen av takstolsanpassning redovisas i Figur 28. Område med ökad last som kräver 
takstolar med c/c-avstånd 600 mm markeras med gröna takstolar och område med 
lastförutsättning som klarar c/c-avstånd 1200 mm markeras med röda takstolar. Beroende på 
var vinkeldelen placeras, så placeras anpassad del i H-modul alltid på samma position relativt 
V-modul.  
 
Sammanbyggnadsmoduler  
H- och V-modul sammanbinds av en sammanbyggnadsmodul (S-modul). S-modulen består 
av två eller tre stycken sammanbyggnadstakstolar, som placeras ovanpå H-modulen. S-
modulernas utformning beror av lutning på H- och V-modul samt bredd på V-modul. Samma 
lösning av S-modul kan användas oavsett om fackverkstakstol eller saxtakstol tillämpas i 
vinkeldelen.   
 
Vinkeldelens placering i steg om 1200 mm från huvudbyggnadens ena kant utgör en 
förutsättning för en standardiserad lösning av S-modulerna, ty upplagen för 
sammanbyggnadstakstolarna utgörs av underliggande H-moduls takstolar. 
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Sammanbyggnadsmodulerna kategoriseras i namn med hänsyn till taklutning och anslutande 
V-moduls bredd enligt:  
 
S - XX - ZZ  
 
S - Sammanbyggnadsmodul 
XX - Två första siffrorna i V-modulens bredd 
ZZ - Taklutning 
 
Avväxlingsmoduler 
En avväxlingsmodul (A-modul) möjliggör fribärande öppning mellan huvudbyggnad och 
vinkeldel. Denna modul kan bortses från ifall en vägg önskas placeras mellan huvudbyggnad 
och vinkeldel.  
 
A-moduler består av en balk samt två pelare. Vinkel samt bredd på både H-modul och V-
modul är avgörande för A-modulens utformning. A-modulerna kategoriseras enligt följande 
system: 
 
A - PX/BX eller A - PX/BSX 
 
A = Avväxlingsmodul 
PX = Pelare (X = littera)  
BX = Limträbalk (X = littera) 
BSX = Stålbalk (X = littera) 
 
Kombination av takmoduler 
I Tabell 7 redovisas samtliga moduler och hur de kan kombineras med varandra. 
Kombinationen av de fyra olika typerna av modulerna kan sammanfattas i sex steg:  
 

1. Välj H-modul efter önskad bredd och taklutning på huvudbyggnad. 
2. Välj V-modul efter önskad bredd samt typ av takstol på vinkelbyggnad.  
3. Identifiera utifrån Tabell 7 vilken S-modul som ska tillämpas. 
4. Identifiera utifrån Tabell 7 vilken A-modul som ska tillämpas.  
5. Placera V- och S-modul på önskad placering mot H-modul med avstånd jämnt delbart 

med 1200 mm från H-modulens ena kant.  
6. Anpassa H-modulens takstolsplacering mot vald V-modul om modulkombinationen 

ger upphov till snöfickor. 

För att visa hur systemet avseende möjliga kombinationer är uppbyggt i Tabell 7 har en 
möjlig modulkombination markerats med gul färg. Markeringen motsvarar 
modulkombinationen markerad i Tabell 4 i avsnitt 6.3.2 och utgör den modulkombination 
som vidare i rapporten redovisas utförligt. 
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Tabell 7. Sammanställning av samtliga takmoduler till en vinkelbyggnad och hur de kan kombineras med varandra. Gul 
markering visar en möjlig modulkombination. 
 

H-modul: V-modul: S-modul: A-modul: 

H-6045-22 
V-3645-22 S-36-22 

A-P1/B1 

H-7245-22 
A-P1/B2 

H-8445-22 

H-6045-22 
V-4845-22  S-48-22 

A-P3/BS1 

H-7245-22 
A-P2/BS2 

H-8445-22 

H-7245-22 
V-6045-22 ; V-6045-22s S-60-22 A-P4/BS2 

H-8445-22 

H-8445-22 V-7245-22 ; V-7245-22s S-72-22 A-P5/BS3 

H-6045-27 
V-3645-27 S-36-27 

A-P1/B1 

H-7245-27 
A-P1/B2 

H-8445-27 

H-6045-27 
V-4845-27 ; V-4845-27s S-48-27 

A-P2/BS1 

H-7245-27 
A-P4/BS2 H-8445-27 

H-7245-27 
V-6045-27 ; V-6045-27s S-60-27 

H-8445-27 
A-P5/BS3 

H-8445-27 V-7245-27 ; V-7245-27s S-72-27 
 

7.1.2 KONSTRUKTIV UTFORMNING 
 
Snöfickor 
Resultatet från beräkningen av snöfickor avseende dess formfaktorer enligt Ekvation (4) och 
(5) för samtliga höjder på V-moduler redovisas i Tabell 8 och 9.   
 
Tabell 8. Resultat av snöfickors formfaktorer som uppstår vid formation av en vinkelbyggnad med 22° taklutning. 

V-modul: Höjd takstolar, h [m]: Snöns tunghet, " [kN/m3] Karakteristisk snölast, sk [kN/m2] µ1 µ2 µ2 - µ1 

V-3645-22 0,96 2 3 0,8 0,64 - 

V-4845-22 1,19 2 3 0,8 0,79 - 

V-6045-22 1,48 2 3 0,8 0,99 0,19 

V-7245-22 1,72 2 3 0,8 1,15 0,35 

 
Tabell 9. Resultat av snöfickors formfaktorer som uppstår vid formation av en vinkelbyggnad med 27° taklutning.  

V-modul: Höjd takstolar, h [m]: Snöns tunghet, " [kN/m3] Karakteristisk snölast, sk [kN/m2] µ1 µ2 µ2 - µ1 

V-3645-27 1,18 2 3 0,8 0,79 - 

V-4845-27 1,49 2 3 0,8 0,99 0,19 

V-6045-27 1,85 2 3 0,8 1,23 0,43 

V-7245-27 2,15 2 3 0,8 1,43 0,63 
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Dimensioneringsresultat  
Vidare redovisas modulernas ingående produktsortiment. Utförligt dimensioneringsreusltat 
redovisas för markerad modulkombination i Tabell 7. För tydliggörande av systemet som 
presenteras, visas i Figur 29 ett exempel som illustrerar beroendet mellan Tabell 7, 10-14 och 
Figur 28 för vald modulkombination. Samtliga moduler/komponenter som hör till vald 
modulkombination markeras både i Figur 29 samt fortsatt i detta avsnitt med grå färg.  
 
Exempel  
Spännvidd huvudbyggnad: 7245 mm   
Spännvidd vinkeldel: 6045 mm 
Taklutning: 22°  
Typ av takstolar i vinkeldel: Fackverk  
Fribärande väggöppning 

  

Figur 29. Exempel som visar hur Tabell 7, 10-14 och Figur 28 hänger ihop. 

H-modul:! V-modul:! S-modul:! A-modul:!
H-6045-22!

V-3645-22! S-36-22!
A-P1/B1!

H-7245-22!
A-P1/B2!

H-8445-22!
H-6045-22!

V-4845-22 ; V-4845-22s! S-48-22!
A-P3/BS1!

H-7245-22!
A-P2/BS2!

H-8445-22!
H-7245-22!

V-6045-22 ; V-6045-22s! S-60-22! A-P4/BS2!
H-8445-22!
H-8445-22! V-7245-22 ; V-7245-22s! S-72-22! A-P5/BS3!
H-6045-27!

V-3645-27! S-36-27!
A-P1/B1!

H-7245-27!
A-P1/B2!

H-8445-27!
H-6045-27!

V-4845-27 ; V-4845-27s! S-48-27!
A-P2/BS1!

H-7245-27!
A-P4/BS2!H-8445-27!

H-7245-27!
V-6045-27 ; V-6045-27s! S-60-27!

H-8445-27!
A-P5/BS3!

H-8445-27! V-7245-27 ; V-7245-27s! S-72-27!

H-modul:! Standardtakstolar :!
H-6045-22! 6045-22!
H-7245-22! 7245-22!
H-8445-22! 8445-22!
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H-7245-27! 7245-27!
H-8445-27! 8445-27!
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S-modul:! Sammanbyggnadstakstolar!
S-36-22! SB1 och SB2!
S-48-22! SB3 och SB4!
S-60-22! SB5 och SB6!
S-72-22! SB7 och SB8!
S-36-27! SB11 och SB12!
S-48-27! SB13 och SB14!
S-60-27! SB15 och SB16!
S-72-27! SB17, SB18 och SB19!
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Pelare: ! Pelardimension:! Kvalitet:! Längd pelare [mm]:!
P1! 2x45x95! C24! 2085!
P2! 2x45x95! C24! 2130!
P3! 2x45x95! C24! 2160!
P4! 2x45x120! C24! 2130!
P5! 2x45x145! C24! 2100!

Balk: ! Balkdimension:! Kvalitet:! Längd balk [mm]:!
B1! 90x315! GL28c! 3555!
B2! 115x315! GL28c! 3555!
BS1! IPE240! S275! 4755!
BS2! IPE270! S275! 4755!
BS3! IPE300! S275! 4755!
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Tabell 7. !

Tabell 11. !

Tabell 10. !

Tabell 12. ! Tabell 13. !

Tabell 14. !

Förutsättningar :!
Bredd huvudbyggnad: 7245 mm!
Bredd vinkeldel: 6045 mm!
Takvinkel: 22°!
Fackverkstakstolar i vinkeldel !

V-modul:! Standardtakstolar :!
V-3645-22! 3645-22!
V-4845-22! 4845-22!

V-6045-22! 6045-22!

V-7245-22! 7245-22!
V-3645-27! 3645-27!
V-4845-27! 4845-27!

V-6045-27! 6045-27!

V-7245-27! 7245-27!

V-6045-22s! 6045-22s!

V-7245-22s! 7245-22s!
V-4845-27s! 4845-27s!
V-6045-27s! 6045-27s!
V-7245-27s! 7245-27s!
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Takplan 
Ritning över takplan, V-7245-6045-22, som avser vald modulkombination redovisas i Bilaga 
B. I takplanen visas ingående moduler och dess komponenters placering. I Tabell 8 framgår 
att V-modul V-6045-22 ger upphov till snöfickor, ty snöfickornas formfaktor, µ2- µ1, 
överstiger 0. Detta medför att H-modulen måste ges särskild anpassning. H-modulens 
anpassning mot V-modulen i form av tätare c/c-avstånd på takstolar visas i takplanen och 
snöfickors utbredning redovisas i form av en markerad lastyta.  
 
Takplanen redovisas med en längd på 12045 mm på huvudbyggnaden och 3645 mm på 
vinkelbyggnaden. Vinkelbyggnaden redovisas med en placering på 2400 mm från 
huvudbyggnadens ena kant. Detta påverkar inte resultatet med hänsyn till de flexibla 
dimensioner och placeringar i steg om 1200 mm takmodulernas kriterier anger i Figur 28.  
 

Huvudbyggnadsmoduler 
I Tabell 10 redovisas de standardtakstolar som respektive H-modul är uppbyggd av.  
 
Tabell 10. Ingående komponenter i H-moduler. Grå markering avser H-modul till redovisad modulkombination.  

 

 
Vinkelmoduler 
I Tabell 11 redovisas de standardtakstolar som respektive V-modul är uppbyggd av.  
 
Tabell 11. Ingående komponenter i V-moduler. Grå markering avser V-modul till redovisad modulkombination. 

V-modul: Standardtakstolar: 

V-3645-22 3645-22 

V-4845-22 4845-22 

V-6045-22 6045-22 

V-7245-22 7245-22 

V-3645-27 3645-27 

V-4845-27 4845-27 

V-6045-27 6045-27 

V-7245-27 7245-27 

V-6045-22s 6045-22s 

V-7245-22s 7245-22s 

V-4845-27s 4845-27s 

V-6045-27s 6045-27s 

V-7245-27s 7245-27s 

H-modul: Standardtakstolar: 

H-6045-22 6045-22 

H-7245-22 7245-22 

H-8445-22 8445-22 

H-6045-27 6045-27 

H-7245-27 7245-27 

H-8445-27 8445-27 
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Sammanbyggnadsmoduler 
Samtliga S-modulers ingående komponenter i form av sammanbyggnadstakstolar redovisas i 
Tabell 12. Fullständigt dimensioneringsresultat för SB5 och SB6, som ingår i S-60-22, 
redovisas i ritningar i Bilaga B. I ritningarna framgår virkesdimensioner, måttsättning, 
utnyttjandegrader, förband och upplagskrafter för respektive sammanbyggnadstakstol. 
 
Tabell 12. S-modulernas ingående sammanbyggnadstakstolar. Grå markering avser S-modul och 
sammanbyggnadstakstolar till redovisad modulkombination.  
 

S-modul: Sammanbyggnadstakstolar 

S-36-22 SB1 och SB2 

S-48-22 SB3 och SB4 

S-60-22 SB5 och SB6 

S-72-22 SB7 och SB8 

S-36-27 SB11 och SB12 

S-48-27 SB13 och SB14 

S-60-27 SB15 och SB16 

S-72-27 SB17, SB18 och SB19 

 
Avväxlingsmoduler 
 
- Balkar 
Dimensioneringsresultat för samtliga balkar som ingår i A-modulerna redovisas i Tabell 13. 
Ritning för BS2 återfinns i Bilaga B, där utförligt dimensioneringsresultat i form av 
utnyttjandegrad och nedböjning redovisas.  
 
Tabell 13. Dimensioneringsresultat för balkar som ingår i A-modulerna. Grå markering avser balk till A-P4/BS2 som ingår i 
redovisad modulkombination.  

Litterering:  Balkdimension och kvalitet: Kvalitet: Längd balk [mm]: 

B1 90x315 GL28c 3555 

B2 115x315 GL28c 3555 

BS1 IPE240 S275 4755 

BS2 IPE270 S275 4755 

BS3 IPE300 S275 4755 

 
I Tabell 13 framgår att längden på balkar begränsats till en öppning på maximalt 4755 mm. 
Detta innebär att V-moduler med en bredd större än 4845 mm inte kan ha en fullständigt 
fribärande öppning, utan måste förses med en vägg resterande sträcka. Detta framgår även i 
ritningen över takplan V-7245-6045-22 som redovisas i Bilaga B.  
 
- Pelare 
Dimensioneringsresultat för samtliga pelare som ingår i A-modulerna redovisas i Tabell 14. 
Ritning över P4 redovisas i Bilaga B, där utförligt dimensioneringsresultat framgår avseende 
utnyttjandegrader, avstyvningar samt dimension på upplag.  
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Tabell 14. Dimensioneringsresultat för pelare som ingår i A-modulerna. Grå markering avser pelare till A-P4/BS2 som 
ingår i redovisad modulkombination. 

Litterering:  Pelardimension och kvalitet: Kvalitet: Längd pelare [mm]: 

P1 2x45x95 C24 2085 

P2 2x45x95 C24 2130 

P3 2x45x95 C24 2160 

P4 2x45x120 C24 2130 

P5 2x45x145 C24 2100 

 

7.1.3 MONTAGE MELLAN MODULER 
 
S-moduls infästning i H-modul 
Sammanbyggnadstakstolar i S-modul ställs ovanpå underliggande takstolar i H-modul. 
Lastöverföring sker via kontakttryck och förband används endast för att hålla 
sammanbyggnadstakstolarna i rätt position. 
 
Urtag med bredd 45 mm görs i underliggande takstolar i H-modul. Sammanbyggnadstakstol 
fästs sedan med gaffelankare 170 (Joma AB, 2012) på vardera sida i varannan underliggande 
takstol. Gaffelankares placering i höjdled anpassas för varje variant av takstol. Infästning görs 
med fyra stycken ankarspik 3,8x32 i vardera virkesdel. Utförlig beskrivning redovisas i 
ritningar för respektive sammanbyggnadstakstol, se ritningar för SB5 och SB6 i Bilaga B.  
 
H-moduls infästning i A-modul 
Takstolar ingående i H-modul läggs ovanpå underliggande väggblock samt balk i A-modul. 
Infästning i väggblock samt underliggande limträbalk görs med vinkelbeslag enligt befintligt 
utförande hos fallföretag. Infästning i stålbalk görs med två stycken T-balkankare 160 (Joma 
AB, 2012) i varje takstol. T-balkankarna placeras diagonalt och fästs med fem stycken 
ankarspik 4,0x40 per beslag enligt spikmönster i Figur 30.  

 
Figur 30. Spikmönster för T-balkankare 160 som motsvarar bärighet för upp till 7 kN uppåtriktad kraft. (Joma AB, 2012) 

 
Infästning V-modul 
V-modul läggs ovanpå underliggande väggblock i vinkeldel och fästs med vinkelbeslag i 
vardera takstol enligt befintligt utförande hos fallföretaget. V-modul sammanlänkas med S-
modul genom den spikläkt som spikas ovanpå takstolarna. 
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7.2 RYGGÅSTAK KOMBINERAT MED LOFT AV 
RAMVERKSTAKSTOLAR 
 

7.2.1 MODULINDELNING 
Resultatet av modulindelning för ryggåstak kombinerat med loft av ramverkstakstolar, samt 
hur de kan kombineras med varandra redovisas i Figur 31.   
 

 

 

Figur 31. Modulindelning ryggåstak kombinerat med loft. 

 
Loftmoduler  
En loftmodul (L-modul) är i grundutförande uppbyggd med ramverkstakstolar från 
standardsortimentet, placerade på ett centrumavstånd 1200 mm. Om loftet ska användas som 
bostad tilldelas modulen även mellanbjälkar och ett mittstöd i form av en avväxlingsbalk eller 
underliggande väggelement. Bredd på L-modulen är låst till ett antal bestämda mått som beror 
av standardtakstolarna, medan längden kan varieras fritt i steg om 1200 mm. Samtliga 
kriterier framgår i Figur 31.  
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L2

Sammansatta och anpassade
ramverkstaksolar

Ramverkstakstolar c/c 1200 mm R1

Nockbalk
Takåsar c/c 1200 mm

R2

R3

Sammansatta och anpassade
ramverkstaksolar

Takåsar c/c 1200 mm
Nockbalk

Loftmoduler (L-moduler) Ryggåstakmoduler (R-moduler)
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Takåsar c/c 1200 mm
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Längd = 6000
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Våning 0
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L-moduler kategoriseras i namn enligt: 
 
LY - XXXX - ZZ 
 
L = Loftdel 
Y = Variant av L-modul (1 eller 2) 
XXXX = Spännvidd mellan upplag på takstol 
ZZ = Taklutning 
 
Ryggåstakmoduler 
En ryggåstakmodul (R-modul) är i grundutförande uppbyggd av en nockbalk samt takåsar 
placerade på ett centrumavstånd 1200 mm. Bredd på R-modulen är låst till samma bestämda 
bredder som L-modulerna. Längden är begränsad till 6000 eller 4800 mm.  
 
R-moduler kategoriseras i namn enligt: 
 
RY - XXXX - ZZ 
 
R = Ryggåstak 
Y = Variant av R-modul (1, 2 eller 3) 
XXXX = Spännvidd mellan upplag på takstol  
ZZ = Taklutning 
 
Vilken variant av R-modul - R1, R2 eller R3, och L-modul – L1 eller L2, man väljer framgår i 
Figur 31 och beror på vilken typ av lastnedtagning som önskas av nockbalk. Variant L1-R1 
innebär lastnedtagning via pelare på vardera ändar om nockbalk. Variant L2-R3 innebär 
lastnedtagning via sammansatta och anpassade ramverkstakstolar på vardera ändar om 
nockbalk. Variant L2-R2 innebär lastnedtagning via pelare i gaveln på R-modul och via 
sammansatta och anpassade ramverkstakstolar i L-modul. 
 
Pelare 
Vissa modulkombinationer kräver lastnedtagning via pelare. Dessa pelare har inte tilldelas 
någon specifik modul, utan ses som enskilda element och benämns utifrån deras pelarlittera. 
 
Kombination av moduler 
I Tabell 15 redovisas samtliga takmoduler. Det framgår vilka kombinationer av L- och R-
moduler som är möjliga att kombinera samt vilka pelare som skall tillämpas för samtliga 
kombinationer. Gula markeringar visar tre möjliga modulkombinationer för varje variant av 
lastnedtagning av nockbalk, samtliga med längd 6000 mm på R-modul. Markeringarna 
motsvarar modulkombinationerna markerade i Tabell 5 i avsnitt 6.3.2 och utgör de 
modulkombinationer som vidare i rapporten redovisas utförligt. 
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Tabell 15. Samtliga L- och R-moduler och hur de kan kombineras. Pelare för respektive lösning redovisas även. Gula 
markeringar visar tre möjliga modulkombinationer, en för varje variant av lastnedtagning av nockbalk.  

L-modul: R-modul: 
Pelare:  
(Längd  R-modul ~ 6000mm) 

Pelare:  
(Längd  R-modul ~ 4800mm) 

L1-4845-38 R1-4845-38 P11 P12 

L1-6045-38 R1-6045-38 P14 P13 

L1-7245-38 R1-7245-38 P15 P15 

L1-8445-38 R1-8445-38 P17 P16 

L2-7245-38 R2-7245-38 P15 P15 

L2-8445-38 R2-8445-38 P17 P16 

L2-7245-38 R3-7245-38 - - 

L2-8445-38 R3-8445-38 - - 
 
 

7.2.2 KONSTRUKTIV UTFORMNING 
 
Dimensioneringsresultat 
Vidare redovisas modulernas ingående produktsortiment. Utförligt dimensioneringsresultat 
redovisas för markerade modulkombinationer i Tabell 15. För tydliggörande av systemet som 
presenteras, visas i Figur 32 ett exempel som illustrerar beroendet mellan Tabell 15-22 och 
Figur 31 för en av de valda modulkombinationerna. Samtliga moduler/komponenter som hör 
till valda modulkombinationer markeras både i Figur 32 samt fortsatt i detta avsnitt med grå 
färg.  
 
Exempel  
Spännvidd byggnad: 7245 mm 
Taklutning: 38° 
Inga pelare önskas 
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Takplaner 
Ritningar över takplaner som avser markerade modulkombinationer i Tabell 15 redovisas i 
Bilaga C. Samtliga takplaner är redovisade med en längd på 12045 mm. Längden påverkar 
inte resultatet, ty flexibel längd på L-modul i steg om 1200 mm. I takplanerna framgår 
modulernas ingående komponenter samt takstolars placering i anslutning mellan L- och R-
moduler.  
 
Loftmoduler  
Samtliga L-modulers ingående komponenter redovisas i Tabell 16. Variant L2 innebär att ett 
antal sammansatta och specialanpassade ramverkstakstolar är placerade i änden mot 
anslutande R-modul för att bära upp anslutande nockbalk. Denna lösning är möjlig för 

L-modul:! R-modul:!
Pelare: !
(Längd  R-modul ~ 6000mm)!

Pelare: !
(Längd  R-modul ~ 4800mm)!

L1-4845-38! R1-4845-38! P11! P12!

L1-6045-38! R1-6045-38! P14! P13!

L1-7245-38! R1-7245-38! P15! P15!
L1-8445-38! R1-8445-38! P17! P16!

L2-7245-38! R2-7245-38! P15! P15!

L2-8445-38! R2-8445-38! P17! P16!

L2-7245-38! R3-7245-38! -! -!

L2-8445-38! R3-8445-38! -! -!

L-modul:!
Takstolar (från 
standardsortiment):!

Specialanpassade 
ramverkstakstolar :!

L1-4845-38! 4845-38r! -!
L1-6045-38! 6045-38r! -!
L1-7245-38! 7245-38r! -!
L1-8445-38! 8445-38r! -!
L2-7245-38! 7245-38r! 7245-38rh!
L2-8445-38! 8445-38r! 8445-38rh!

Längd R-modul [mm]:! Antal sammansatta 7245-38rh [st]:!

6000! 3 (Regeldimension i väggblock <170 mm)!
2 (Regeldimension i väggblock  170 mm)!

4800! 2!

R-modul:! Takåsar :!
R-4845-38! 4845-38a!
R-6045-38! 6045-38a!
R-7245-38! 7245-38a!
R-8445-38! 8445-38a!

R-modul:! Längd R-modul = 6000 mm:! Längd R-modul = 4800 mm:!
R1-4845-38! NB3! NB1!
R1-6045-38! NB6! NB2!
R1-7245-38! NB6! NB4!
R1-8445-38! NB10! NB8!
R2-7245-38! NB7! NB5!
R2-8445-38! NB11! NB9!
R3-7245-38! NB7! NB5!
R3-8445-38! NB11! NB9!

Balk:! Kvalitet:! Dimension [mm]:! Längd [mm]:!

NB1! CEL40c! 115x315! 4800!

NB2! CEL40c! 115x405! 4800!

NB3! CEL40c! 115x405! 6000!

NB4! CEL40c! 115x495! 4800!

NB5! CEL40c! 115x495! 4890!

NB6! CEL40c! 115x495! 6000!

NB7! CEL40c! 115x495! 6090!

NB8! CEL40c! 140x495! 4800!

NB9! CEL40c! 140x495! 4890!

NB10! CEL40c! 140x495! 6000!

NB11! CEL40c! 140x495! 6090!
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Ramverkstakstolar c/c 1200 mm

L2

Sammansatta och anpassade
ramverkstaksolar

Ramverkstakstolar c/c 1200 mm R1

Nockbalk
Takåsar c/c 1200 mm

R2

R3

Sammansatta och anpassade
ramverkstaksolar

Takåsar c/c 1200 mm
Nockbalk

Loftmoduler (L-moduler) Ryggåstakmoduler (R-moduler)

L1+R1 L2+R3 L2+R2
Pelare krävs som upplag för nockbalk Pelare krävs som upplag för nockbalk

Nockbalk
Takåsar c/c 1200 mm

Längd = 6000
eller 4800 mm

Längd = 6000
eller 4800 mm

Längd = 6000
eller 4800 mm

Våning 0

Tabell 15. !

Tabell 16. !

Tabell 17. !

Tabell 19. !

Tabell 20. !

Tabell 21. !

Figur 32. Exempel som visar hur Tabell 15-22 och Figur 31 hänger ihop. 



 

 58 

spännvidderna 7245 och 8445 mm, ty utrymmet ovanför hanbjälke är tillräckligt för att 
rymma en nockbalk. De specialanpassade ramverkstakstolarna kategoriseras i namn enligt 
samma princip som standardtakstolarna, där h står för anpassad hanbjälke. 
 
Tabell 16. Ingående komponenter i samtliga L-moduler. Grå markering avser takstolar till de L-moduler som ingår i 
redovisade modulkombinationer.  

L-modul: Takstolar (från standardsortiment): Specialanpassade ramverkstakstolar: 

L1-4845-38 4845-38r - 

L1-6045-38 6045-38r - 

L1-7245-38 7245-38r - 

L1-8445-38 8445-38r - 

L2-7245-38 7245-38r 7245-38rh 

L2-8445-38 8445-38r 8445-38rh 

 
Ritning över 7245-38rh redovisas i Bilaga C. Samtliga anpassningar innebär tillägg på 
ramverkstakstolar i standardutförande, där tilläggskomponenter förses med kombiplåtar som 
möjliggör separat montage. Förstärkning i form av diagonaler ovan hanbjälke krävs för att 
klara den last som överförs från nockbalk med ett rimligt antal sammansatta takstolar.  
 
Resultatet över antalet sammansatta specialanpassade takstolar som krävs för respektive L2-
modul och längd på R-modul redovisas i Tabell 17 och 18.  
 
Tabell 17. Antal sammansatta specialanpassade ramverkstakstolar som krävs för modul L2-7245-38. Grå markering 
avser antalet sammansatta takstolar som gäller för redovisade modulkombinationer.   

Längd R-modul [mm]: Antal sammansatta 7245-38rh [st]: 

6000 3 (Regeldimension i väggblock !170 mm) 
2 (Regeldimension i väggblock ! 170 mm) 

4800 2 
 
Tabell 18. Antal sammansatta specialanpassade ramverkstakstolar som krävs för modul L2-8445-38. 

Längd R-modul [mm]: Antal sammansatta 8445-38rh [st]: 

6000 2 

4800 2 
 

Ryggåstakmoduler 
Takåsarna ingående i R-modulerna förekommer i fyra varianter - en för varje spännvidd. 
Dessa redovisas i Tabell 19. Ritning över 7245-38a redovisas i Bilaga C.  
 

Tabell 19. Takåsar. Grå markering avser takåsar till de R1-, R2- och R3-moduler som hör till redovisade 
modulkombinationer. 

R-moduler: Takåsar: 

R-4845-38 4845-38a 

R-6045-38 6045-38a 

R-7245-38 7245-38a 

R-8445-38 8445-38a 
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Nockbalk ingående i respektive R-modul redovisas i Tabell 20 och dimensioneringsresultat 
redovisas i Tabell 21. Samtliga nockbalkar är av limträ och längden varierar beroende på 
vilken variant av R-modul de hör till. Till exempel så måste nockbalken vara längre om 
lastnedtagning sker via ramverkstakstol, då balken skall överlappa de sammansatta och 
anpassade ramverkstakstolarna i L2-modulen.  
 
Ritningar som visar komplett dimensioneringsresultat över NB7 och NB6 redovisas i Bilaga 
C. NB7 redovisas som två varianter - NB7a och NB7b, då två olika bredder på upplag 
förekommer beroende på vilken modulvariant av R2-7245-38 och R3-7245-38 som tillämpas. 
 
Tabell 20. Nockbalkar som tillhör respektive R-modul. Grå markering avser nockbalkar till de R-moduler som ingår i 
redovisade modulkombinationer. 
 

R-modul: Längd R-modul = 6000 mm: Längd R-modul = 4800 mm: 

R1-4845-38 NB3 NB1 

R1-6045-38 NB6 NB2 

R1-7245-38 NB6 NB4 

R1-8445-38 NB10 NB8 

R2-7245-38 NB7 NB5 

R2-8445-38 NB11 NB9 

R3-7245-38 NB7 NB5 

R3-8445-38 NB11 NB9 
 
 
Tabell 21. Dimensioneringsresultat för samtliga nockbalkar. Grå markering avser nockbalkar till de R-moduler som ingår i 
redovisade modulkombinationer. 
 

Balk: Kvalitet: Dimension [mm]: Längd [mm]: 

NB1 CEL40c 115x315 4800 

NB2 CEL40c 115x405 4800 

NB3 CEL40c 115x405 6000 

NB4 CEL40c 115x495 4800 

NB5 CEL40c 115x495 4890 

NB6 CEL40c 115x495 6000 

NB7 CEL40c 115x495 6090 

NB8 CEL40c 140x495 4800 

NB9 CEL40c 140x495 4890 

NB10 CEL40c 140x495 6000 

NB11 CEL40c 140x495 6090 
 
Avseende sammansatta och specialanpassade ramverkstakstolar i R3-moduler, så gäller 
samma takstolar och kriterier som för L2-moduler redovisade i Tabell 16-18. 
 
Pelare 
Dimensioneringsresultat samt längder för samtliga pelare redovisas i Tabell 22. I Bilaga C 
redovisas ritning över P15, där komplett dimensioneringsresultat framgår. 
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Tabell 22. Dimensioneringsresultat för pelare. Grå markering avser pelare till redovisade modulkombinationer.  

Pelare: Kvalitet: Dimension: Längd:  

P11 CEL40c 115x115 4029 

P12 CEL40c 115x115 4119 

P13 CEL40c 115x115 4396 

P14 CEL40c 115x180 4486 

P15 CEL40c 115x180 4815 

P16 CEL40c 140x135 5319 

P17 CEL40c 140x225 5319 

 

7.2.3 MONTAGE MELLAN MODULER 
 
Infästning L- och R-moduler 
Mellan L- och R-moduler behövs ingen förbindelse i form av byggbeslag. Vid 
modulkombination L1-R1 är modulerna helt fristående från varandra avseende lastöverföring. 
Vid modulkombination L2-R2 och L2-R3 sker lastöverföring mellan nockbalk och de 
anpassade ramverkstakstolar i L2-modulen som nockbalken är upplagd på. Lastöverföring 
sker enbart via kontakttryck och något beslag för att låsa nockbalkens position är inte 
nödvändigt, då nockbalken kommer ligga i låst position tack vare dess lastöverföring och 
infästning i takåsarna.  
 
Den spikläkt som spikas ovan takstolarna fungerar som en sammanbindning mellan L- och R-
modulerna. Infästning av takstolar i underliggande väggblock sker med vinkelbeslag enligt 
befintligt utförande hos fallföretaget.  
 
Infästning R-modul och pelare 
Lastöverföring sker enbart via kontakttryck mellan pelare och nockbalkar. För att låsa dess 
position sammanbinds de med spikningsplåtar 2x100x240 på vardera sida om nockbalk samt 
fyra stycken ankarspik 4,0x50 i vardera virkesdel per förband. Utförlig beskrivning framgår i 
ritningar över respektive nockbalk, se NB6 och NB7b i Bilaga C. 

 

7.3 TAKKUPA 

7.3.1 MODULINDELNING 
En takkonstruktion med ramverkstakstolar och en takkupa fås genom att kombinera två 
stycken moduler - en loftmodul och en kupmodul. Loftmodulen har ett anpassat utförande för 
att möjliggöra konfigurering med kupmodulen. Modulindelningen redovisas i Figur 33.  
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Figur 33. Modulindelning kuplösning. 

 
Loftmoduler med kupanpassning 
I Figur 33 framgår att loftmodul anpassad för takkupa (LK-modul) är uppbyggd av 
ramverkstakstolar från standardsortimentet med c/c-avstånd 1200 mm samt två stycken 
avväxlingsbalkar. Bredden på LK-modulerna är låsta till 7245 och 8445 mm samt taklutning 
38 grader. Längden på LK-modulen är flexibel i steg om 1200 mm. För att möjliggöra 
anslutning av en kupmodul måste de takstolar som berörs i LK-modulen ges ett anpassat 
utförande i form av sammansatta och anpassade sidotakstolar samt en kapad mittakstol som 
för över last via avväxlingsbalkar till de sammansatta sidotakstolarna.  
 
LK-moduler kategoriseras i namn enligt:   
 
LK - XXXX - ZZ 
 
LK = Loft med anpassning mot takkupa 
XXXX = Spännvidd mellan upplag på takstol 
ZZ = Taklutning 
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Sammansatta och anpassade sidotakstolar
Kapad mittakstol

Kupmoduler (K-moduler)
Kupsidor
Mittkonstruktion - hanbjälke och stödben
FackverkstakstolarAvväxlingsbalkar

(3d)

(plan)

Samtliga dimensioner låsta.

LK-modul + K-modul



 

 62 

Kupmoduler 
I Figur 33 visas att en kupmodul (K-modul) består av fackverkstakstolar, kupsidor samt en 
mittkonstruktion i form av förlängt stödben och hanbjälke. Kupan spänner över två 
takstolsfack i underliggande LK-modul. Samtliga K-moduler består av fackverkstakstolar 
med 22 graders lutning från standardutbudet av takstolar. K-modulens placering kontra LK-
modulen är flexibel i steg om 1200 mm, ty c/c-avståndet på takstolarna i LK-modulen är 1200 
mm.  
 
K-moduler kategoriseras i namn enligt:   
 
K - XXXX - ZZ 
 
K = Kupa 
XXXX = Spännvidd på ramverkstakstolar som kupan ansluts mot. 
ZZ = Taklutning på ramverkstakstolar som kupan ansluts mot. 
 
Kombination av moduler 
I Tabell 23 redovisas samtliga LK- och K-moduler samt hur de kan kombineras med 
varandra. Gul markering visar en möjlig modulkombination. Markeringen motsvarar 
modulkombination markerad i Tabell 6 i avsnitt 6.3.2 och utgör den modulkombination som 
vidare i rapporten redovisas utförligt. 
 
Tabell 23. LK- och K-moduler. Gul markering visar en möjlig modulkombination. 

 
 
 

 

7.3.2 KONSTRUKTIV UTFORMNING 
 
Snöfickor 
Resultatet från beräkningen av snöfickor avseende dess formfaktorer och längder enligt 
Ekvation (3), (5) och (6) för samtliga höjder på K-modulerna redovisas i Tabell 24.  
 
Tabell 24. Resultat för formfaktorer och längder på snöfickor för takkupor. 

K-modul: Medelhöjd K-modul, h3 [m]  Snöns tunghet, " [kN/m3] Kar. snölast, sk [kN/m2] µ1 µ2 µ2 - µ1 ls [m] 

K-7245-38 1,31 2 3 0,59 0,88 0,29 2,63 

K-8445-38 1,34 2 3 0,59 0,89 0,30 2,68 
 
 
 
 
 

LK-modul: K-modul: 

LK-7245-38 K-7245-38 

LK-8445-38 K-8445-38 
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Dimensioneringsresultat 
Vidare redovisas modulernas ingående produktsortiment. Utförligt dimensioneringsresultat 
redovisas för markerad modulkombination i Tabell 23. För tydliggörande av systemet som 
presenteras, visas i Figur 34 ett exempel som illustrerar beroendet mellan Tabell 23, 25-28 
och Figur 33 för vald modulkombination. Samtliga moduler/komponenter som hör till vald 
modulkombination markeras både i Figur 34 samt fortsatt i detta avsnitt med grå färg.  
 
Exempel  
Spännvidd byggnad: 7245 mm 
Taklutning: 38° 

 
  

TAKKUPA!
-Redovisad modulkombination!

LK-modul:! K-modul:!
LK-7245-38! K-7245-38!
LK-8445-38! K-8445-38!

K-modul:! Standardtakstolar :! Kupsida:! Stödben:! Hanbjälke:!
K-7245-38! 2445-22! KS1! S1! H1!
K-8445-38! 2445-22! KS2! S2! H2!

LK-modul:! Standardtakstolar :! Kapad mittakstol:! Anpassade sidotakstolar :! Avväxlingsbalkar :!
LK-7245-38! 7245-38r! 7245-38rm! 7245-38rs! B11!
LK-8445-38! 8445-38r! 8445-38rm! 8445-38rs! B12!

LK-modul [mm]:! Antal sammansatta sidotakstolar [st]:!

LK-7245-38!
3 (Regeldimension i väggblock <170 mm)!
2 (Regeldimension i väggblock  170 mm)!

LK-8445-38! 2!

Avväxlingsbalkar :! Dimension:! Kvalitet:! Längd [mm]:!
B11! 45x195! C24! 2935!
B12! 45x220! C24! 2935!
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Tabell 23. !

Tabell 26. !

Tabell 27. !

Tabell 25. !

Tabell 28. !

Förutsättningar :!
Bredd byggnad: 7245 mm!
Takvinkel: 38°!

Figur 34. Exempel som visar hur Tabell 23, 25-28 samt Figur 33 hänger ihop. 
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Takplan 
I Bilaga D redovisas takplan TK-7245-38, som avser vald modulkombination. I takplanen 
framgår modulernas ingående komponenter och dess placering. I Tabell 24 framgår att K-
modul K-7245-38 ger upphov till snöfickor, ty snöfickornas formfaktor, µ2- µ1, överstiger 0. 
Snöfickornas utbredning visas i takplanen som en markerad lastyta. Någon särskild 
anpassning för att klara de ökade lastförutsättningarna snöfickorna medför behövs ej.  
 
I Tabell 25 redovisas ingående komponenter i LK-modulerna.  
 
Tabell 25. LK-moduler och dess ingående komponenter. Grå markering avser takstolar och balkar ingående i LK-modul 
som hör till redovisad modulkombination. 

LK-modul: Standardtakstolar: Kapad mittakstol: Anpassade sidotakstolar: Avväxlingsbalkar: 

LK-7245-38 7245-38r 7245-38rm 7245-38rs B11 

LK-8445-38 8445-38r 8445-38rm 8445-38rs B12 
 
I Tabell 26 redovisas K-modulernas ingående komponenter. 
 
Tabell 26. K-moduler och dess ingående komponenter. Grå markering avser takstolar och övriga komponenter ingående i 
K-modul som hör till redovisad modulkombination.   

K-modul: Standardtakstolar: Kupsida: Stödben: Hanbjälke: 

K-7245-38 2445-22 KS1 S1 H1 

K-8445-38 2445-22 KS2 S2 H2 

 
Samtliga takstolar i en LK-modul tillverkas i standardutförande. De takstolar som ska ansluta 
mot K-modul - kapad mittakstol samt anpassade sidotakstolar, ges manuellt anpassad 
utformning i samband med sammansättning av K- och LK-modul.  
 
K-moduls komponenter monteras i LK-moduls komponenter enligt:  

• Stödben/hanbjälke - Kapad mittakstol  
• Kupsida - Sammansatt och anpassad sidotakstol  

 
Stödben/hanbjälke - Mittakstol 
Anpassning från standardtakstol till mittakstol och montering av S1 och H1 från K-modul 
redovisas i ritning 7245-38rm i Bilaga D. Mittakstolens överram kapas mot anslutande K-
modul. Demontering av hanbjälke samt stödben på den sida K-modul placeras görs även. Det 
stödben och hanbjälke som tillhör K-modulen, S1 och H1, monteras därefter i mittakstol 
enligt anvisning på ritning. Mittakstolens överram kompletteras även med två stycken kilar 
försedda med kombiplåtar, för att erhålla upplag mot avväxlingsbalkarna B11. Komplettering 
görs även med ett extra stödben försedda med kombiplåtar på den sida takkupan inte placeras 
mot. 
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Kupsida - Sammansatt sidotakstol 
Anpassning från standardtakstol till sidotakstol och montering av kupsida (KS1) redovisas i 
ritning 7245-38rs i Bilaga D. Avväxlingsbalkarna placeras på sidotakstolarnas hanbjälkar. För 
att klara de laster avväxlingsbalkarna för med sig från mittakstolen måste sidotakstolarna 
utgöras av ett antal sammansatta takstolar, se Tabell 27. Dess hanbjälkar måste även 
förstärkas med hjälp av två stycken diagonaler. Diagonalerna förses med kombiplåtar och 
monteras i takstol separat enligt anvisning på ritning. Slutligen monteras K-modulens 
kupsidor (KS1) i sidotakstolarnas överram enligt måtthänvisning på ritning. 
 
Tabell 27. Antal sammansatta sidotakstolar som krävs för respektive LK-modul. Grå markering avser antal takstolar till 
LK-modul som hör till redovisad modulkombination. 
 

LK-modul [mm]: Antal sammansatta sidotakstolar [st]: 

LK-7245-38 
3 (Regeldimension i väggblock <170 mm) 
2 (Regeldimension i väggblock ! 170 mm) 

LK-8445-38 2 
 
Avväxlingsbalkar 
Dimensioneringsresultat för avväxlingsbalkarna redovisas i Tabell 28. I Bilaga D återfinns 
ritning över B11 som visar komplett dimensioneringsresultat avseende utnyttjandegrader och 
nedböjning. 
 
Tabell 28. Dimensioneringsresultat avväxlingsbalkar. Grå markering avser avväxlingsbalk ingående i LK-modul som hör till 
redovisad modulkombination.  

Avväxlingsbalkar: Dimension : Kvalitet: Längd [mm]: 

B11 45x195  C24 2935 

B12 45x220  C24 2935 

 

7.3.3 MONTAGE MELLAN MODULER 
 
Infästning K-modul och LK-modul 
Samtliga infästningar mellan K- och LK-modul utförs med hjälp av kombiplåtar, se ritningar 
7245-38rm och 7245-38rs i Bilaga D. Kombiplåtarnas spikplåtsida fästs i K-modulernas 
komponenter i fabrik. Komponenterna fästs sedan manuellt i LK-modul med kombiplåtarnas 
spikningsplåtsida och ankarspik 4,0x35 enligt dimensionerade spikmönster.  
 
Infästning av ramverkstakstolar i LK-moduler i underliggande väggblock utförs med 
vinkelbeslag enligt befintligt standardutförande hos fallföretag.  
 
 
 
 
 



 

 66 

  



ANALYS 

 
 

 67 

 

 
 

8. ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras resultatet av studien enligt den teoretiska analysmodell som presenteras i 
avsnitt 6.4 Analysmodell.   
 

8.1 STANDARDISERING & KUNDANPASSNING 
Resultatet av studien visar att takmoduler med takstolar från ett standardiserat och begränsat 
produktsortiment har utformas. Befintligt standardsortiment av takstolar hos fallföretaget 
utgör bas och nya typer är infört i begränsad omfattning för att uppnå en så hög 
standardiseringsgrad som möjligt.  
 
Att utöka antalet varianter av fackverks- och ramverkstakstolar som redan ingår i 
fallföretagets standardutbud skulle innebära en minskad standardiseringsgrad. Att samtliga 
anpassningar och förstärkningar som krävs för ramverkstakstolar ingående i L2-, R3- och LK-
moduler har konstruerats att utföras separat efter produktion av standardtakstol innebär 
därmed att befintlig standardiseringsgrad behållits. Detsamma gäller fackverkstakstolar 
ingående i H-modulerna. Då tillkommande laster från snöfickor medför att H-modulen ej 
klarar lasten i standardutförande har ett minskat c/c-avstånd tillämpats istället för att införa en 
ny förstärkt variant av fackverkstakstol som klarar c/c 1200 mm.  
 
Takmodulsystemet kräver att fallföretagets takstolssortiment utökas med ett antal nya typer av 
komponenter. Ett standardiserat och begränsat sortiment av dessa har erhållits med hänsyn till 
att de begränsats till ett antal spännvidder och taklutningar, samt anpassats så att 
komponenterna blir tillämpbara vid flertalet modulkombinationer. Vidare klarläggs numeriskt 
antal nya och befintliga komponenter samt antal möjliga modulkombinationer som studien 
genererar.  
 
För vinkelbyggnader har tio varianter av fackverkstakstolar och fem varianter av saxtakstolar 
från befintligt takstolssortiment tillämpats, enligt Tabell 10 och 11. Av dessa har fallföretaget 
tidigare kunnat bilda 20 varianter av raka byggnader med valmöjlighet till samma takstol i 
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hela byggnaden eller kombination av fackverkstakstolar i ena delen och saxtakstolar i andra 
delen. Resultatet av studien visar att om takstolssortimentet utökas med 17 varianter av 
sammanbyggnadstakstolar, så blir det även möjligt att enligt Tabell 7 bilda 27 varianter av 
vinkelbyggnader. Tabell 7 visar även att samtliga varianter av vinkelbyggnader kan ges 
möjligheten till fribärande väggöppning mellan vinkeldel och huvudbyggnad, om fem 
varianter av vardera balkar och pelare läggs in i produktsortimentet. Detta medför ytterligare 
27 möjliga varianter och därmed en total ökning från 20 till 74 varianter av takkonstruktioner 
med valda fackverks- och saxtakstolar. 
 
För kombination av ryggåstak och loftdel har fyra varianter av ramverkstakstolar från 
befintligt takstolssortiment tillämpats, enligt Tabell 16. Av dessa har tidigare fyra varianter av 
takkonstruktioner till raka byggnader kunnat bildas. Resultatet av studien visar att om 
takstolssortimentet kompletteras med fyra varianter av takåsar, elva varianter av nockbalkar 
samt sju varianter av pelare så möjliggörs enligt Tabell 15, 16 möjliga varianter av ryggåstak 
kombinerat med loft. Detta ger en total ökning från fyra till 20 varianter av takkonstruktioner 
med valda ramverkstakstolar.  
 
Resultatet av studien visar även hur två varianter av raka byggnader med ramverkstakstolar 
kan utökas till ytterligare två varianter med takkupelösning, om produktsortimentet utökas 
med två varianter av vardera kupsidor, mittkonstruktioner samt avväxlingsbalkar enligt Tabell 
25 och 26.  
 
Med hänsyn till Lidelöw et al. (2015) resonemang om standardisering, möjliggör 
bibehållandet av befintligt takstolssortiment samt begränsningen av antal nya komponenter att 
den produktionseffektivitet som föreligger hos fallföretaget kan kvarstå i hög grad. Ställtider 
och antalet aktiviteter begränsas vilket möjliggör fortsatt automatisering och 
kostnadseffektivitet i produktionen. Detta svarar mot produktion enligt principer från 
massproduktion som Hvam et al. (2008) och Ulrich (1995) beskriver. 
 
Resultatet av studien visar även att samtidigt som ett standardiserat produktsortiment 
föreligger, så är flexibilitet avseende valmöjligheter i utformningen av en takkonstruktion 
möjlig att uppnå. Precis som analyserats ovan, så ger tillägg av ett begränsat antal nya 
komponenter möjlighet att bilda många fler varianter av takkonstruktioner. En total ökning 
från 24 till 96 varianter som resultatet av denna studie genererar, illustrerar ökningen av 
flexibilitet.  
 
Flertalet spännvidder och taklutningar, möjlighet att välja mellan fackverks- eller saxtakstolar 
inom V-moduler samt valmöjlighet avseende lastnedtagning vid kombination av ryggåstak 
och loftdel, utgör några faktorer i framtaget takmodulsystem som ökar kunders möjlighet att 
integrera i utformningsprocessen. I jämförelse med Lidelöw et al. (2015) och Jensen (2010) 
beskrivning av produktionsstrategin standardprodukter, som färdigprojekterade typhus 
kategoriseras inom, får kunder möjlighet att komma in tidigare i byggprocessen och påverka 
utformningen av sin takkonstruktion i större grad. Produktionssystemet kan klassas som ett 
slutet system baserat på Jensen (2014) resonemang om att stora delar av byggsystemet utgörs 
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av ett standardiserat produktsortiment där konfigurering för att möta varje kunds specifika 
önskemål är vad som återstår då kunden kommer in i byggprocessen.  
 
Precis som Lidelöw et al. (2015) beskriver föreligger fortfarande en begränsning gentemot 
kunden i ett slutet byggsystem. Valmöjligheterna är inte helt fria då modulsystemet endast 
svarar mot en begränsad mängd av dimensioner. Ju högre kundanpassning desto fler varianter 
krävs och därmed lägre standardiseringsgrad. Med hänsyn till att valda takkonstruktioner samt 
antalet varianter avseende spännvidd, taklutning och typ av takstolar valts ut baserat på 
rådande efterfrågan, så har en begränsning i antalet varianter kunnat erhållas samtidigt som 
hög kundanpassning.  
 
Ovan förda analys kopplas mot strategin mass customization. Resultatet svarar mot Pine 
(1993) klargörande om att kundvärde måste kunna översättas till en standardiserad 
produktmodell möjlig att konfigurera, för att ett företag skall kunna erbjuda kundanpassade 
produkter i samma effektivitet som vid massproduktion. Med hänsyn till att kundvärde i form 
av efterfrågan översatts till ett modulsystem med standardiserat produktsortiment som ger 
bibehållen produktionseffektivitet, så anses införandet av takmodulsystemet kunna bidra till 
ökad grad av mass customization hos studerat fallföretag. 
 

8.2 MODULARISERING 
Resultatet av modulindelningen kan härledas till de två olika typerna av produktarkitekturer 
som Ulrich (1995) beskriver. Inom en takmodul samverkar definierade takstolar för att 
uppfylla takmodulens förväntade funktion avseende bärighet och estetik. Varje takstol bär upp 
en specifik lastyta som modulen utsätts för och bidrar till den takform som modulen definieras 
motsvara. Möjlighet till konfigurering inom modulerna förkommer därmed inte. Med 
koppling mot Ulrich (1995) förkommer därmed en odelad produktarkitektur med kopplade 
gränssnitt inom modulerna. 
 
Tittar man på modulnivå uppfyller varje separat modul en särskild funktion. För 
vinkelbyggnader är H-modulens funktion att bära upp den last som verkar mot 
huvudbyggnaden samt ge byggnaden den estetiska och funktionella aspekt fackverkstakstolar 
medför. H-modulens funktion påverkas i sin tur inte av V-modulen, vars funktion är att bära 
upp den last som verkar mot vinkeldelen samt ge vinkeldelen en fristående estetik med 
hänsyn till valmöjlighet mellan fackverks- och saxtakstolar. Resultatet visar att konfigurering 
är möjlig med hänsyn till att modulerna är möjliga att kombinera i olika varianter efter 
definierade regler, precis som Hvam et al. (2008) definierar konfigurering. Med koppling mot 
Ulrich (1995) relateras därmed modulnivån till en modulär produktarkitektur med icke-
kopplade gränssnitt. 
 
Fullständigt modulär produktarkitektur svarar dock inte resultatet av vinkelbyggnader mot. 
Enligt analys ovan beror H- och V-modulers funktioner inte av varandra. S-modul beror 
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däremot av vald V-moduls spännvidd och påverkar i sin tur vald H-modul. Beroende på om 
modulkombinationen ger upphov till ökade lastförutsättningar i form av snöfickor krävs enligt 
Figur 28 fallspecifik anpassning av antalet takstolar som avviker från standardutförande hos 
H-modul. Ges inte H-modul särskild anpassning vid förekomst av snöfickor är det inte möjligt 
att konfigurera med S- och V-modul, vilket innebär att ett beroende mellan modulerna 
förekommer. För att minska beroendet mellan modulerna krävs en konstruktiv utformning 
inom modulerna som inte fordrar kompletterande anpassning beroende på modulkombination.  
 
För kuplösningar samt ryggåstak kombinerat med loft anses fullständig modulär 
produktarkitektur uppfyllt. Med hänsyn till att lastöverföring förekommer mellan modulerna 
så finns ett beroende. Detta beroende har dock kunnat översättas till standardiserade värden 
tack vare det begränsade antalet varianter. På så sätt har, till skillnad från H-moduler, 
fastställda varianter av L-moduler – L1, L2 och LK, kunnat utformas som inte kräver någon 
fallspecifik modifiering som avviker från definierat standardutförande i modulerna beroende 
på vilken R- eller K-modul de konfigureras med. Fristående funktioner är således uppfyllt.   
 
Enligt Ulrich (1995) och Jensen (2014) kan modulär produktarkitektur förekomma i tre 
varianter. Denna studie har resulterat i en modulindelning som kan klassas mot deras 
beskrivning av slot modularity. Resultatet enligt Figur 28, 31 och 33 visar att takmoduler kan 
sammankopplas i vissa positioner genom standardiserade gränssnitt. Gränssnitten och 
placering ser däremot inte identiska ut för samtliga moduler, med hänsyn till att ytterligare 
kategorisering kan göras enligt tre utav Jensen (2014) och Hvam et al. (2008) beskrivna 
underkategorier till slot modularity - component sharing, cut-to-fit modularity och 
component-swapping: 
 

- Component sharing 
Då flera moduler är uppbyggda av samma typ av takstolar kan resultatet kategoriseras 
inom denna kategori. H-moduler och V-moduler är båda uppbyggda av samma typer 
av fackverkstakstolar. Loftmoduler förekommer i variant L1, L2 samt LK och är 
samtliga uppbyggda av samma typer av ramverkstakstolar. 
 

- Cut-to-fit modularity 
Längd på samtliga H-, V- och L-moduler kan varieras i steg om 1200 mm. Detta 
innebär att precis som Jensen (2014) och Hvam et al. (2008) beskriver denna kategori 
så har en parameterisering erhållits där dimension kan varieras utan att modulens 
utformning eller gränssnitt gentemot andra moduler förändras.  
 

- Component-swapping 
Då flera olika typer av V-moduler avseende spännvidd och typ av takstolar kan 
kombineras med samma typ av H-modul samt att två varianter av R-moduler - R2 och 
R3, kan sammankopplas med samma variant av L-modul - L2, så kan olika 
produktvarianter erhållas utifrån samma basmodul.   
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8.3 GRÄNSSNITT 
Med hänsyn till att takmodulerna har applicerats och standardiserats gentemot ett definierat 
modulmåttsystem samt kan sammanbindas enligt fastställda byggbeslag, så relateras 
takmodulerna till teorin om standardiserade gränssnitt som Erixon (1998) beskriver som en 
förutsättning för modularisering. Med koppling mot Sanchez (2002) beskrivning på hur 
gränssnitt mellan moduler kan innefatta en rad olika faktorer kan gränssnitten för 
takmodulsystemet kategoriseras enligt följande: 
 

- Modulmåttsystem 
Samtliga kriterier som gäller för konfigurering mellan takmodulerna enligt Figur 28, 
31 och 33, är grundade på det modulmåttsystem studien baserats på. Detta innebär att 
modulmåttsystemet utgör referensram till hela takmodulsystemets standardiserade 
varianter, då en avvikelse från modulmåttsystemet inte möjliggör konfigurering av 
modulerna. Modulmåttsystemet kan därmed klassas som ett standardiserat gränssnitt i 
takmodulssystemet.  
 

- Lastöverföring 
Lastöverföring motsvarar den indata och utdata som växlas mellan överlappande 
moduler. Detta kan med koppling till Ulrich (1995) klassas som ett icke fysiskt 
gränssnitt. Med hänsyn till de standardiserade modulvarianterna avseende 
spännvidder, taklutningar och modulkombinationer har lastvärden kunnat fastställas 
för varje modul, vilket relateras som standardiserade värden av lastöverföringen. 
 

- Montage 
Definierade byggbeslag i avsnitt 7.1.3, 7.2.3 samt 7.3.3 relateras med koppling till 
Ulrich (1995) som ett fysiskt gränssnitt och utgör det gränssnitt som krävs för 
montage av moduler. Standardisering av gränssnittet har uppfyllts med hänsyn till att 
fastställda typer av byggbeslag kunnat härledas baserat på de standardiserade 
lastförutsättningarna samt modulernas utformning. 
 

Tack vare att ett standardiserat gränssnitt utformats kommer, precis som Lidelöw et al. (2015) 
förklarar i teorin om modularisering, ständig utveckling av modulsystemet kunna utföras 
samtidigt som en anpassning mot företagets produktionssystem kvarstår. Med hänsyn till att 
denna studie baserats på delar ur steg 1-3 i metoden MFD som Erixon et al. (1994) beskriver 
kan vidare utveckling av modulerna kopplas till steg 4 och 5 i metoden. I takt med praktisk 
tillämpning av takmodulsystemet kommer utvärdering och optimering av takmodulerna kunna 
utföras utifrån framtaget grundsystem i denna studie.  
 
Takmodulsystemet kan även ses som en grund till utveckling av den digitala strukturering 
fallföretaget arbetar med idag. Framtagna lösningar som presenteras i tabeller i denna rapport 
skulle med fördel kunna datoriseras. I det datasystem fallföretaget använder vid 
försäljningsarbetet samt den 3D-kalkylator kunder kan tillämpa via deras hemsida kan 
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strukturering göras enligt de fyra olika vyerna – kundvy, konstruktionsvy, 
produktionsberedningsvy och byggplatsvy, som Lidelöw et al. (2015) och Jensen (2014) 
beskriver. Genom att kategorisera takmodulsystemet efter modulkombinationer, dess 
ingående komponenter, kriterier, handlingar samt hur de ska visas för respektive aktör i 
byggprocessen erhålls förutsättningar för enklare tillämpning av modulsystemet.
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9. SLUTSATS & DISKUSSION 
 
I detta kapitel ges svar på de forskningsfrågor som examensarbetet har baserats på. Resultatet 
utefter egna åsikter diskuteras även och rekommendationer till fallföretaget ges. Slutligen presenteras 
förslag på fortsatt forskning inom området.  
 

9.1 SLUTSATS 
För att knyta an till examensarbetets syfte ges här svar på de två forskningsfrågor som 
examensarbetet har baserats på: 
 

1. Hur kan ett standardiserat och kundanpassat modulsystem av takkonstruktioner 
utformas för industriellt tillverkade trävillor? 

Genom att översätta efterfrågan på varianter av takkonstruktioner mot ett industriellt 
byggföretags byggsystem, kan ett begränsat och kundanpassat produktsortiment för 
takkonstruktioner avseende spännvidder, taklutningar och typ av takstolar identifieras. En 
modulär produktarkitektur erhålls genom att kategorisera identifierat produktsortiment i 
funktioner avseende typ av takstol och vilken del av byggnaden de kan tillämpas på, samt 
anpassa produktsortimentets konstruktiva utformning så att standardiserade 
modulutformningar klarar samtliga lastförutsättningar. Ett system av moduler med 
fristående funktioner möjliga att kombinera i flertalet varianter utvinns således, där regler 
baserat på tillämpat byggsystem sätter ramar. Konfigureringen medför flexibilitet 
avseende variation i dimensioner, placeringar och typ av takstolar i utformning av en 
husmodell. Samtidigt medför det begränsade produktsortimentet en standardisering som 
möjliggör fortsatt produktionseffektivitet i det industriella byggföretaget.    
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2. Hur kan standardiserade gränssnitt – anslutningar, mellan moduler utformas för 
framtaget takmodulsystem? 
 

Lastöverföring, hur modulerna skall monteras i varandra samt det modulmåttsystem som 
det industriella byggföretagets byggsystem baseras på identifieras som faktorer som utgör 
gränssnitt i ett takmodulsystem. Modulmåttsystemet medför en standardiserad 
referensram som möjliggör indelning i fastställda modulvarianter möjliga att konfigurera 
med varandra. Utifrån definierade varianter av takkonstruktioner som följer 
modulmåttsystemet erhålls standardiserade/fastställda lastvärden som verkar mellan 
överlappande moduler. Montage mellan moduler kan utföras med byggbeslag, där ett 
standardiserat/fastställt sortiment mellan varje typ av modulkombination bestäms utifrån 
de standardiserade lastförutsättningarna och modulernas ingående komponenters 
utformning.   
 

9.2 DISKUSSION 
Takmodulsystemet kan utvecklas i många led. Resultatet i denna studie utgör en bra första 
ansats i införandet av ett modulbaserat taksystem hos ett industriellt byggföretag med ett 
utarbetat byggsystem.   
 
Att anpassa ett takmodulsystem helt mot ett befintligt standardutbud av takstolar för att 
erhålla minsta antal komponenter i produktsortimentet kan innebära en rad problem. De 
specialanpassade standardtakstolarna, som mitt- och sidotakstolarna vid kuplösning samt 
förstärkta ramverkstakstolar som möjliggör lastnedtagning från nockbalk, måste enligt 
resultatet i denna fallstudie ges sitt anpassade utförande med separata virkesdelar. Detta kan 
antingen utföras i fabrik eller av kunden själv på byggplatsen. En nackdel med detta är att 
ökad hantering av enstaka virkesdelar samt större krav på monteringsanvisningar och kunders 
byggkunskaper uppstår, vilket ger ökad risk för missförstånd. Att införa nya varianter av 
dessa specialtakstolar i produktsortimentet skulle minska antalet lösa delar och eventuella 
missförstånd, med hänsyn till att tillkommande delar då kan fästas med spikplåtar i fabrik. 
Utökat takstolssortiment ökar dock antalet moment och ställtider i fabrikstillverkningen och 
bidrar således till minskad produktionseffektivitet. Ställningstagande om vad som är mest 
ekonomiskt i längden bör därmed göras. 
 
Utveckling kan även göras avseende antalet varianter av moduler i denna studie. Den 
efterfrågan som resultatet baserats på kanske inte stämmer helt överens med verkligheten, 
med hänsyn till att en bredare analys av efterfrågan än den av studien utförda kan utföras. 
Med tiden som modulsystemet tillämpas kommer kanske vissa moduler med en viss 
spännvidd, taklutning eller typ av takstol utmärks ha en större eller mindre efterfrågan. 
Anpassning kan då göras i modulsystemet genom att sortera ut och lägga till varianter för att 
optimera balansgången mellan kundanpassning och begränsat produktsortiment i största 
möjliga mån.  
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De förband som presenteras som inte är dimensionerade för någon lastöverföring, kan ses 
endast som ett förslag eller rekommendation på förband. Detta med hänsyn till att förbanden 
endast har till uppgift att hålla modulerna i rätt position och utgör ingen säkerhetsfaktor för 
takkonstruktionens bärande system. Om föreslagna förband inte finns på lager i produktionen 
kan ett förband med liknande dimension, kvalitet eller funktion användas istället. 
 
De felkällor som kan ha påverkat resultatet av studien är beräkningen av snöfickor. Att 
beräkna snöfickor enligt Eurokod innebar en rad antaganden, då gällande typfall inte fanns 
någon utarbetad beräkningsmetod för. Beroende på vilka antaganden som görs erhålls 
varierade värden på snöfickornas formfaktorer och utbredning. De antaganden som förts i 
denna studie har valts utifrån att de ger rimliga resultat, efter att resultat för flera olika 
antaganden jämförts mot varandra. Mer exakta värden hade erhållits om beräkningsmetoder 
för de särskilda fallen funnits.  
 
En annan faktor att ta hänsyn till är begränsningar i programvarorna RoofCon och TrussCon. 
Vissa konstruktiva lösningar för takkonstruktionerna har utformats utifrån förprogrammerade 
makron i programvarorna. Kuplösningen har utformats så att mittakstol kapas och hanbjälke 
avlägsnas, för att sedan montera en ny förlängd hanbjälke. Att istället behålla befintlig 
hanbjälke och kapa takstolens överram under hanbjälken skulle innebära att en kortare 
virkesdel (som motsvarar den förlängda hanbjälken i K-modulen) kan monteras mot takstolen. 
Det skulle innebära mindre spill av virke och förenklat arbete vid anpassning av mittakstol. 
Denna variant lyckades dock inte konstrueras i programvaran med hänsyn till att makron i 
programvaran endast möjliggjorde första alternativet.  
 
För att knyta an till tidigare studier av Emanuelsson et al. (2015) och Ekbäck et al. (2015) 
avseende rumsmoduler anpassade mot samma byggsystem, så anses denna studie av 
takmoduler kunna bidra mot målet om ett koncept med modulbaserade husmodeller. 
Takmodulsystemet möjliggör en helhetslösning som möter den flexibla utformningen 
rumsmodulerna medför på en byggnads form inom ramarna av ett specificerat 
modulmåttsystem.  
 
Framtagna takmoduler för vinkelbyggnader innebär att en stor flexibilitet i husformer kan 
erbjudas. Kombination av ryggåstak och loft med flera valmöjligheter om lastnedtagning 
innebär att den mest optimala lösningen för önskad planlösning och kostnad i denna typ av 
husmodell kan väljas. Takkupor bidrar till ljusinsläpp som ger ökade möjligheter till 
utformning av planlösningar i ett 1!-planshus. Med hänsyn till den höga flexibilitet gentemot 
kunder modulsystemen ger samtidigt som en standardiseringsgrad kan behållas gentemot 
befintlig produktion, pekar resultatet av båda studierna på att konceptet modulbaserade 
husmodeller bör ha goda chanser att växa sig starkt och lönsamt på villamarknaden i Sverige. 
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9.2.1 REKOMMENDATIONER TILL LUNDQVIST TRÄVARU AB 
Lundqvist trävaru AB bör utifrån ovan förda resonemang ta ställning till om utveckling av 
ramverkstakstolar för kuplösning och lastnedtagning av nockbalk som egna produktvarianter 
är en bättre lösning än separata anpassningar på takstolar i standardutförande. Om företaget på 
sikt upptäcker att problem med virkeshantering, kapning och montage uppstår, kan införandet 
av specialtakstolar som egna produktvarianter i fabriksproduktionen vara en mer lönsam 
åtgärd. Specialtakstolar som egen produktvariant kan också bli en lönsam åtgärd om företaget 
på sikt upptäcker en hög efterfrågan på en viss typ av modul som innebär att en specialvariant 
kommer att tillverkas i stor utsträckning.  
 
Ställningstagande kan även tas till utformningen av H-moduler. Ett alternativ är att ändra 
standardutbudet av fackverkstakstolar till förstärkta varianter efter värsta fallet av 
lastförutsättningar hos en vinkelbyggnad, så att ingen särskild anpassning av c/c-avstånd som 
avviker från H–modulernas standardutförande behöver utföras. På så sätt skulle beroendet 
mellan H-, S- och V-moduler minska och fullständigt standardiserade H-moduler med 
fullständigt modulär produktarkitektur skulle erhållas. H-modul i standardutförande skulle 
även innebära att lägsta möjliga pris kan erbjudas kunder med hänsyn till att minst antal 
takstolar tillämpas. Detta bör jämföras mot kostnaden en förändring av standardsortimentet 
medför för att erhålla den mest optimala och lönsamma lösning.  
 
Ställningstagande kan även tas i frågan avseende snöfickor vid beslut av H-modulers 
utformning, med hänsyn till att det råder delade meningar om snöfickors påverkan för villor. 
Att försumma snöfickor innebär dock som tidigare diskuterats i avsnitt 6.5.1 en avvikelse från 
gällande normer och kräver att Lundqvist trävaru AB kan ta ansvar för avvikelsen.  
 
Under studien identifierades att takstolar från befintligt standardsortiment med spännvidd 
4845 mm och mindre har en takfotshöjd som är lägre än takstolar med större spännvidder. För 
att takytorna på huvudbyggnad och vinkeldel i en vinkelbyggnad ska linjera med varandra, 
krävs en lika hög takfotshöjd alternativt ett förhöjt hammarband på vinkeldelen för spännvidd 
4845 mm och mindre. Med hänsyn till att förhöjt hammarband ger estetiska konsekvenser på 
väggblocksystemet så är förändring av takfotshöjd att rekommendera.  
 
Modulindelning som inte kräver någon pelare i anslutning mellan L- och R-modul vid 
kombination av ryggåstak och loftdel, är den modullösning som ger störst flexibilitet på övrig 
utformning av byggnaden. Med hänsyn till att standardtakstolar med spännvidd 6045 mm och 
lägre inte har ett tillräckligt utrymme ovanför hanbjälke att placera en nockbalk på har ingen 
lösning för dessa tagits fram. Att placera hanbjälken lägre än standardutförande på 2,10 m 
innebär att nockbalksanslutningen inte kan byggas in i ett innertak utan blir synlig. Av 
estetiska skäl begränsades därmed denna lösning till de spännvidder som inrymmer 
nockbalken ovanför hanbjälke. Rekommendationer till företaget om de önskar kunna erbjuda 
lösning utan pelare är att utöka modulvarianterna. Genom att tillämpa ramverkstakstolar med 
förhöjt väggliv eller taklutning 45° för spännvidder 6045 mm och lägre erhålls utrymme 
ovanför hanbjälke att placera nockbalken på.    



SLUTSATS & DISKUSSION 

 
 

 77 

9.3 FORTSATT FORSKNING 
Framtaget takmodulsystem i detta examensarbete kan ses som en grund för fortsatt 
utveckling. Här presenteras en rad förslag på vidare forskning som kan göras inom området: 
 

- Utveckla fler varianter av moduler för de takkonstruktioner som studerats i detta 
examensarbete. Kombination av vinkel- och huvudbyggnader med separata 
taklutningar samt takkupa som spänner över tre takstolsfack är några förslag. 
 

- Takmodulsystemet kan även utvecklas mot fler typer tak. Moduler med pulpettak, 
mansardtak och valmat tak är några exempel. Ryggåstak i vinkelbyggnad eller 
takkupan samt utveckla kuplösningen till en frontespis är också förslag på vidare 
utveckling.  
 

- Undersöka hur en digitalisering kan öka hanteringen av modulsystemet. Studera hur 
modulsystemet kan appliceras i den 3D-kalkylator som kunder kan utforma sina egna 
byggnader i på Lundqvist trävaru ABs hemsida.  
 

- Utarbeta metoder för beräkning av snöfickor för fall som avviker från Eurokod, såsom 
vinkelbyggnader och takkupor.  
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BILAGA A.  
 
I denna bilaga redovisas en handberäkning av en fackverkstakstol. Beräkningen bygger på ett 
räkneexempel utformat av Helena Lidelöw, Lars Stehn och Anders Björnfot som ingår i 
kurskompendiumet till kursen Träbyggnad på Luleå tekniska universitet (Lidelöw, Stehn & Björnfot, 
i. d.). Räkneexemplet har i denna bilaga anpassats mot Eurokoder.  
 
Om inget annat anges är formler eller dimensioneringsvärden hämtade från Swedish Wood (i. d.). 
 

 

 

 

 

 
  



Dimensionering av fackverkstakstol  
Förutsättningar 
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Fackverkstakstolen används i en byggnad som är 30 m lång och har en spännvidd på 11.22 m. 
Takstolarna är placerade på s 600. Följande gäller: 
 

! Bostadshus beläget i Malmö 
! Terrängtyp III 
! Virkeskvalitet C18 
! Korta diagonalen är stagad i mittsnitt längs byggnaden 
! Underramen är stagad i 3 punkter med jämna avstånd (c/c = 11,22/4 = 2,81 m) 
! Takstolen är platsbyggd 
! Yttertakets egenvikt gk = 0.21 kN/m2 
! Höjd till taknock, h = 9,60 m 

 
Dimensionering sker endast i brottgränstillstånd.  

Val av säkerhetsklass och klimatklass 
Bostadshus, del av bärande stomme ! säkerhetsklass 3 ! gn = 1,0. (Isaksson et al., 2010) 
Takstol, ventilerat vindsutrymme ! klimatklass 2. 

Lastnedräkning 
Laster att beakta är snölast, vindlast och egentyngd. Nyttig last är inte aktuell då takstolen inte 
medger att vindsutrymmet kan nyttjas. Takstolen antas viktlös som en första ansats, vilket 
kontrolleras mot slutet av beräkningarna. 
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Snölast 
Snölast beräknas enligt SS-EN 1991-1-3:2005.  
 
Malmö ligger i snözon 1,0 ! sk = 1.0 kN/m2 och "0 = 0,6 
 
! ! !!!!!!!!                                 (1)  
 
Antar Ct = 1,0 eftersom taket inte innehåller glaspartier eller annat som släpper igenom 
värme. Normal typografi antas vilket ger Ce = 1,0. Formfaktorerna bestäms för ett sadeltak 
med lutningen 30°, ingen snödrift antas. 
 
 
 

 
 
 

 
Numeriskt resultat för ekvation (1) ger 
 
! ! !!! ! !!! ! !!! ! !!! ! !!!!!"!!! 

 

Vindlast 
Vindlast beräknas enligt SS-EN 1991-1-4:2005. 
 
Byggnaden belägen i Malmö ! vb = 26 m/s 
 
!! ! !! !! ! !!                          (2)                                           
 
Karakteristiskt vindhastighetstryck qp bestäms med hjälp av tabellerade värden och 
interpolering ur Tabell 2.8 från Isaksson et al. (2010). Vinden på referenshöjden ze antas 
verka över hela byggnadens höjd.  
 

 
vb = 26m / s
ze = 9,6m
Terrängtyp III

!

"
#

$
#
% qp(ze ) = 0,64kN /m

2,&o = 0,3  

 
cpe är en formfaktor som beror av vindriktning och byggnadens form. Formfaktorn bestäms 
utifrån olika zoner av taket enligt Figur 1 och 2 nedan samt värden från Tabell 7.4a och 7.4b i 

µ = 0.8 
µ = 0.8 



SS-EN 1991-1-4:2005. Formfaktorer för detta fall redovisas i Tabell 1 och 3. Antar att alla 
takstolar skall dimensioneras likadant och söker därför värsta läget.  
 
!! ! !!"!!" ! !!" (3) 
 
cpi antas vara det mest ogynnsamma värdet av +0,2 och -0,3.  
 

 
 

Figur 2. Vindriktning ! = 90°. (SS-EN 1991-1-4:2005) 

 
Tabell 1. Formfaktorer - Vind mot långsida, !=0° 

 

 
Enligt Tabell 1 ger Fall 3 ger värsta fallet för tryckande vind tillsammans med negativt 
inomhustryck cpi=0,3. Delar upp lasterna för höger respektive vänster sida om taket. Antar att 
den mest ogynnsamma kraft för respektive sida verkar över hela takhalvan. Numeriskt resultat 
av ekvation (2) för detta fall redovisas i Tabell 2. 

Cpe,10 Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 

F/G -0,5 -0,5 0,7 0,7 

H -0,2 -0,2 0,4 0,4 

J -0,4 0 0 -0,4 

I -0,5 0 0 -0,5 

Figur 1. Vindriktning ! = 0°. (SS-EN 1991-1-4:2005) 
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Tabell 2. Tryckande vindlast 

wc,vänster [kN/m2] 0,640 

wc,höger [kN/m2] 0,192 

 
Tabell 3. Formfaktorer - Vind mot gavel, !=90° 

 

 
Tillsammans med positivt inomhustryck cpi=-0,2 erhålls värsta fallet för sugande vind. Antar 
att samma kraft, den mest ogynnsamma, verkar över hela taket. Numeriskt resultat av 
ekvation (2) för detta fall redovisas i Tabell 4.  
 
Tabell 4. Sugande vindlast 

wsug [kN/m2] -1,024 

Kombination av laster 
Enligt resultatet av beräknad vindlast framgår att det finns risk för både tryck mot taket och 
lyftning av taket. Därmed kommer värsta fallet för tryck respektive sug att tas hänsyn till vid 
dimensioneringen av fackverket. Snö och vindlast samverkar för att skapa största nedåtriktade 
(tryckande) last, medan största uppåtriktade last fås då sugande vind verkar ensam på taket. 
Minustecken innebär att vindlasten är motriktad egentyngden.   
 
Räknar om alla laster till linjelaster genom att multiplicera med c/c-avståndet 0,6 m.  
 
Tryckande last:  
Lastkombination STR-B (Isakson et al., 2010) ger de mest ogynnsamma lastfallen.  
 
!"# ! !!!!!!!!!!!! ! !!!!!!!! ! !!!!!!!!!!!!! (4) 
 
Snö- och vindlast varieras som huvudlast respektive övrig variabel last. qd1 verkar på vänster 
takhalva och qd2 på höger takhalva. Numeriskt resultat för ekvation (4) blir  
 
!!!!!"!!!! ! !!! ! !!! ! !!!" ! !!!!!"#!"#! !!! ! !!! ! !!! ! !!!! !!! ! !!! ! !!! ! !!!"

! !!! ! !!!"#!!"!!! 
 
!!!!!"!!!! ! !!! ! !!! ! !!!" ! !!!!!"#!"#! !!! ! !!! ! !!! ! !!!! !!! ! !!! ! !!! ! !!!"#

! !!! ! !!!"#!!"!!! 
 
!!!!!"#$!!! ! !!! ! !!! ! !!!" ! !!!!!"#!"#! !!! ! !!! ! !!!" ! !!!! !!! ! !!! ! !!! ! !!!

! !!! ! !!!"#!!"!!! 
 

Cpe,10 Fall 1 

F -1,1 

G -1,4 

H -0,8 

I -0,5 



!!!!!"#$!!! ! !!! ! !!! ! !!!" ! !!!!!"#!"#! !!! ! !!! ! !!!"# ! !!!! !!! ! !!! ! !!! ! !!!
! !!! ! !!!!"!!"!!! 

 
Dimensionerande last väljs som de mest ogynnsamma lastkombinationerna för vänster 
respektive höger takhalva.  
 
!!! ! !!!!!"#$!!! ! !!!"#!!"!!! 
 
!!! ! !!!!!"!!!! ! !!!"#!!"!!! 
 
Sugande last 
Lastkombination STR-B ger det mest ogynnsamma lastfallet. Endast sugande vind verkar som 
variabel last. Numeriskt resultat för ekvation (4) blir 
 
!! ! !!! ! !!! ! !!!" ! !!!!!"#!"#! !!! ! !!! ! !!!!"# ! !!! ! !!!!"!!!"!!! 

Beräkning av stångkrafter i fackverket 
För dimensionering av stängerna i fackverket måste stångkrafterna bestämmas. Detta görs 
genom en jämviktsberäkning i varje knutpunkt.  

Bestämning av vinklar och längder 
Genom användning av sinussatsen, cosinussatsen och diverse geometriska knep så beräknas 
vinklarna och längderna till: 
 
 a = 85,9° 
 b = 64,1° 
 g = 62,6° 
 L23 = 1970 mm 
 L34 = 3696 mm 
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Omräkning av utbredd last till knutpunktslast 
Beräkningen sker parallellt för lastfallen eftersom geometrin är densamma för båda. Första 
steget är att fördela den utbredda lasten så ett den angriper i knutpunkterna. Lasten delas upp 
så att halva spännvidden till nästa knutpunkt förs till aktuell knutpunkt. Eftersom lasten 
räknats per horisontell ytenhet har längderna också beräknats per horisontell ytenhet. 
 
 
 

1537 2832 2x1295 2832 1537

 
 
 
Snö huvudlast: Vind huvudlast: 
! RA + RB – 11,22 / 2 " (1,183 + 0,946) = 0 ! RA + RB + 11,22 " 0,747 = 0 
… # RA = 6,303 kN, RB = 5,641 kN … # RA = RB = 4,191 kN 
 
 
 

 
 
 
 
Q1 = 1,537 " 1,183 = 1,82 kN Q1 = 1,537 " -0,747 = -1,15 kN 
Q2 = 2,832 " 1,183 = 3,35 kN Q2 = 2,832 " -0,747 = -2,12 kN 
Q4 = 1,295 " 1,183 + 1,295 " 0,946 =2,76 kN Q4 = 1,295 " 2 " -0,747 = -1,93 kN 
Q6 = 2,832 " 0,946 = 2.68 kN Q6 = 2,832 " -0,747 = -2,12 kN 
Q7 = 1,537 " 0,946 = 1.45 kN Q7 = 1,537 " -0,747 = -1,15 kN 
 

1,183 kN/m 

0,946 kN/m 

Q1 

Q2 

Q4 

Q6 

Q7 

1 

2 

3 

4 



Stångkrafter 
Jämviktsberäkning i varje knutpunkt löser stångkrafterna. För varje knutpunkt ritas yttre 
krafter samt stångkrafter in. Stångkrafternas riktning i figurerna kommer att vara den motsatta 
jämfört med stångens verkliga kraft, eftersom beräkningen sker på reaktionskrafterna i 
knutpunkten. 
 
 
 
1:  1:  

      
 
 
I och med att man har en känd storhet i triangeln löses de andra enkelt. Dessutom får man 
direkt en indikation på krafternas riktning eftersom samtliga pilar skall ”bita varann i 
svansen”. Krafterna man räknar på i knutpunkterna är reaktionskrafter vilket innebär att N12 är 
tryckt (reaktionen är drag) och N13 är dragen. Samtliga krafter i fackverket går åt andra hållet 
när man räknar på lastfallet med sugande vind i högra spalten. 
 
 
2:  2: 

 

94.1

85.9

 

94.1

85.9

 
 

 

85.9

60 95.1

   

85.9

60 95.1

 
 
 
 
 
 
 
 

N12 N12 

N13 N13 

Q1=1,82 
Q1=1,15 

RA=6,303 RA=4,19 

N12=(6,303 – 1,82)/sin 
30°= 8,97 kN 
N13=(6,303 – 1,82)/tan 
30°= 7,77 kN 

RA- Q1 

30° 

N12=(4,19 – 1,15)/sin 30° 
= 6,09 kN 
N13=(4,19 – 1,15)/tan 30° 
= 5,27 kN 

Q2=3,35 

N12=8,97 

Q2=2,12 

N12=6,09 

Q2=3,35 

N12=8,97 

N23 = 3,35 ! sin 60°/sin 85,9° = 2,91 kN 
N24 = N12 – 3,35 ! cos 60° +  
3,35 ! sin 60°/tan 85,9° = 7,50 kN 

N24 

N23 

N24 

N12=6,09 

Q2=2,12 

N23 

N23 = 2,12 ! sin 60°/sin 85,9° = 1,84 kN 
N24 = N12 – 2,12 ! cos 60° + 
2,12 ! sin 60°/tan 85,9°= 5,16 kN 
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3:   3: 

62.664.1

  

62.664.1

 
 
Denna knutpunkt är likadan som den förra: 
 

 

62.6 64.1

  

62.6 64.1

 
 
 
 
 
 
Nu har alla nödvändiga knutpunkter beräknats eftersom fackverket är symmetriskt.  

Dimensionering av diagonal 2-3 
Denna diagonal stagas i vek riktning av avstyvningar för att förhindra knäckning. Diagonalen 
skall klara att bära Scd = N23,fall1 = 2,91 kN och Std = N23,fall2 = 1,84 kN. Börjar med knäckning 
och kontrollerar sedan dragning. 

Knäckning 
Antar att samtliga infästningar är ledade. Beräknar hållfastheten för två fall, ett i styv riktning 
och ett i vek riktning: 
 

Scd = 2,91 kN 
Lc = 1,97 m i styv riktning, 1,97/2 = 0,985 m i vek 
 
Antar dimension 45!70 mm2 av virke C18. Beräknar 
slankhetstalet enligt: 
 

 
Styv :! = Lc

i
=
Lc
d

12 = 1,97
0, 07

12 = 97,5

Vek :! = Lc
d

12 = 0,985
0,045

12 = 75,8
 

 
 
Nu kan reduktionsfaktorn kcr beräknas: 
 

N23 = 2,91 N23 = 1,84 N34 

N35 N13 = 7,77 N13 = 5,27 

N34 

N35 

N35 N35 
N34 

N34 
N23 = 2,91 

N23 = 1,84 

N13  = 7,77 N13 = 5,27 

N34 = 2,91 " sin 64,1°/sin 62,6° = 2,95 kN 
N35 = N13 – 2,91 " cos 64,1° - 2,95 " cos 
62,6° = 5,14 kN 

N34 = 1,84 " sin 64,1°/sin 62,6° = 1,86 kN 
N35 = N13 – 1,84 " cos 64.1° - 1,86 " cos 
62,6° = 3,61 kN 

Styv Vek 

 



 
Styv :!rel =

!
"

fck,C18
E0,05

=
97,5
"

18
6000

=1, 70

Vek :!rel =
75,8
"

18
6000

=1,32

 

 

 
Styv : k = 0,5 1+!c "rel # 0,3( )+"rel

2( ) = 0.5 1+ 0.2 1, 70# 0,3( )+1, 702( ) = 2,08
Vek : k = 0,5 1+ 0,2 1,32# 0,3( )+1,322( ) =1, 48

  

 
Värdet för !c är 0.2 för konstruktionsvirke.  
 

 

Styv : kc =
1

k + k2 !"rel
2
=

1
2,08+ 2,082 !1, 702

= 0,30

Vek : kc =
1

1, 48+ 1, 482 !1,322
= 0, 47

  

 
Bestämmer dimensionerande hållfasthet (värden för lasttyp M och klimatklass II tillämpas): 
 

 fcd =
kmod fck
!M

=
0,8 "18
1,3

=11,08MPa   

 
Slutligen kan bärförmågan beräknas 
 

 
Styv :Nc,Rd = kc fcdA = 0,30 !11,08 !10

6 !0.045 !0.070 =10,60 kN

Vek :Nc,Rd = 0, 47 !11,08 !10
6 !0.045 !0.070 =16,36 kN

  

 
Bärförmågan är tillräcklig Scd < Nc,Rd. 

Dragning 
Då vinden lyfter taket belastas diagonalen 2-3 av dragning med Std = 1,84 kN. Kontrollerar att 
dimensionen 45!70 mm2 klarar belastningen. 
 
Då tvärsnittshöjden är mindre än 150 mm korrigeras ftk med kh. Då vind är huvudlast används 
värden för lasttyp S.  

 kh =min
150
h

!

"
#

$

%
&
2

1,3

'

(
)

*
)  

ftd =
kmod ftkkh
!M

=
0,9 "11" (150 / 70)0,2

1,3
= 8,87MPa    
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kc = 1,0. 
 
Beräknar nu bärförmågan: 
 
 Nt,Rd = Aftd = 45 ! 70 ! 8,87 = 27,94 kN  
 
Bärförmågan är tillräcklig Std < Nt,Rd. 

Egenvikt 
När diagonalen dimensionerats bör egenvikten kollas.  
 
 !k,C18 = 320 kg/m2 
 
 gk = 0,045 ! 0,070 ! 1,97 ! 320 ! 9,82 = 0,0195 kN 
 
Egenvikten ökar Scd med 0,0195 kN och bärförmågan är fortfarande tillräcklig. 
 

Dimensionering av diagonal 3-4 
Dimensioneringsgången för denna diagonal är samma som för diagonalen 2-3 med den 
skillnaden att diagonalen är dragen i första fallet och tryckt i andra fallet. 

Dragning 
Std = 2,95 kN. Prövar 45 " 95 mm2, C18.

 
 

 
Då tvärsnittshöjden är mindre än 150 mm korrigeras ftk med kh 

          

kh =min
150
h

!

"
#

$

%
&
2

1,3

'

(
)

*
)  

 
ftd =

kmod ftkkh
!M

=
0,8 "11" (150 / 95)0,2

1,3
= 7, 417MPa  

 
Enda skillnaden mot förra beräkningen är lasttypen, som nu är M. 
 
 Nt,Rd = Aftd = 45 ! 95 ! 7,417 = 31,71 kN # OK! 
 

Tryck 
Scd = 1,86 kN. Kontrollerar 45 " 95 mm2 – det kommer att vara vek riktning som bestämmer 
dimensionen eftersom ingen stagning finns. 
 

 ! =
Lc
d

12 = 3,696
0,045

12 = 284,52  



 !rel =
284,52
"

18
6000

= 4,96
 

 
 k = 0,5 1+ 0,2 4, 96! 0.3( )+ 4,962( ) =13,27  
 

 kc =
1

13,27+ 13,272 ! 4,962
= 0.039  

 
Beräknar dim. hållfasthet då lasttypen för detta fall är S 
 

 
fcd =

kmod fck
!M

=
0,9 "18
1,3

=12, 46MPa  

 
Och bärförmågan: 
 
 Nc,Rd = kc fcdA = 0,039 !12, 46 !10

6 !0.045 !0.095= 2,08 kN ! OK! 
 
Dimensionen 45 " 95 mm2 räcker för både tryck och drag. 

Egenvikt 
Kontrollerar egenvikten för diagonalen 
 
 !k,C18 = 320 kg/m2 
 
 gk = 0,045 # 0,095 # 3,696 # 320 # 9,82 = 0,050 kN 
 
Egenvikten ökar Scd med 0,050 kN och bärförmågan är fortfarande tillräcklig. 
 

Dimensionering av underram 
Underramen belastas med dragning i lastfall 1 och tryck i lastfall 2. Underramen 
dimensioneras på liknande sätt som diagonalerna 2-3 och 3-4. 

Dragning 
Std = 7,77 kN (den största av N13 och N35 för lastfall 1 används). Testar dimensionen 45 x 95 
mm2, C18. Bärförmågan får då samma värde som beräknad bärförmåga som diagonal 3-4 i 
drag.  
 
 Nt,Rd = 31,71 kN ! OK!

 
 

Tryck 
Scd = 5,27 kN (den största av N13 och N35 för lastfall 2 används). Kontrollerar dimensionen 45 
" 95 mm2. Vek riktning kommer bestämma dimensionen och stagningen är placerad på 
centrumavståndet 2,805 m. 
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 ! =
Lc
d

12 = 2,805
0,045

12 = 215,93
 

 

 !rel =
215,93
"

18
6000

= 3, 77
 

 
 k = 0,5 1+ 0,2 3, 77! 0,3( )+3, 772( ) = 7,93  
 

 kc =
1

7,93+ 7,932 !3, 772
= 0,067  

 
Värdet för dimensionerande hållfasthet blir samma som tidigare beräkning för diagonal 3-4 
utsatt för tryck.   
 

 
fcd =

kmod fck
!M

=
0,9 "18
1,3

=12, 46MPa  

 
Detta ger bärförmågan: 
 
 Nc,Rd = kc fcdA = 0,067 !12, 46 !10

6 !0,045 !0,095= 3,57 kN ! EJ OK! 
 
Dimensionen 45 x 95 mm2 räcker inte. Testar dimension 45 x 120 mm2: 
 

 Nc,Rd = kc fcdA = 0,067 !12, 46 !10
6 !0,045 !0,120 = 4,51 kN! EJ OK! 

 
Fortfarande ej OK. Testar dimension 45 x 145 mm2: 
 
Nc,Rd = kc fcdA = 0,067 !12, 46 !10

6 !0,045 !0,145= 5, 45 kN! OK! 

 
Dimensionen 45 x 145 mm2 är OK! 

Dimensionering av överram 
Överramen är den arbetsammaste konstruktionsdelen att dimensionera. Överramarna belastas 
av samtidigt tryck och böjning och då det är en kontinuerlig balk över två stöd kommer inte 
maximal belastning från tryck och böjning att ligga i samma snitt, vilket betyder att K-B-
metoden bör användas. (Lidelöw et al., i. d.) 
 
Takpanelen stagar överramen i vek led, så endast knäckning i styv riktning beaktas. Dessutom 
antas panelen staga mot vippning (b/h för överramen blir gissningsvis 170/45 = 3,8 vilket är 
klart mindre än 7, så fästdonen klarar att staga överramen).  
 
 
 



Överramen dimensioneras för den största normalkraften av N12 och N24:  
 
 Scd = N12 = 8,97 kN.  
 
Den utbredda lasten tas som lasten på vänster takhalva och omräkning görs för lutande längd 
! cos2!.  
 
 qd1 = 1,183 kN/m ! qd = 1,183 " cos2! = 0,887 kN/m.  
 
Lastfallet ser nu ut så här: 
 

3.55 2.99

 

Bestämning av dimensionerande moment 
Enligt Limträhandboken avsnitt 6.1.1 (Carling, 2001) kan moment och upplagsreaktioner i en 
tvåfacksbalk med olika längd i facken bestämmas som: 
 

 

MB = !
q l1

3 + l2
3( )

8 l1 + l2( )
= !

0,887 3,553 + 2,993( )
8 3,55+ 2,99( )

= !1,212kNm

RA =
q1l1
2
+
MB

l1
=
0,887 "3,55

2
!
1,212
3,55

=1,233kN

RC =
q2l2
2

+
MB

l2
=
0,887 "2,99

2
!
1,212
2.99

= 0,921kN

MAB =
RA
2

2q1
=
1,2332

2 "0,887
= 0,857kNm MBC =

RC
2

2q2
=
0,9212

2 "0,887
= 0, 478kNm

RB = q 3,55+ 2,99( )! RA ! RC = 3,647kN

VSd = RA ! ql1 =1,233! 0,887 "3,55= !1,916kN

 

 
Största fältmomentet MAB ligger på avståndet x = RA/q = 1,233/0,887 = 1,39 m från stödet. 

Scd = 8,97 kN 

qd = 0,887 kN/m 
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Dimensionering enligt K-B-metoden 
Två snitt skall kontrolleras, största fältmoment och största stödmoment. Knäcklängderna för 
den kontinuerliga stången bestäms enligt avsnitt 4.5 i Lidelöw et al. (i. d.). Antar dimension 
45 ! 170 mm2 av kvalitet C18. 
 
Värden för dimensionerande hållfasthet avseende tryck och böjning parallellt fibrerna behövs 
ta fram. Ingen korrigering med avseende på böjning görs då tvärsnittshöjden > 150 mm. 
 
  fcd = 11,08 MPa (från tidigare beräkningar, diagonal 2-3) 
 

 fmd =
kmod fmk
!M

=
0,8 "18
1,3

=11,08MPa
 

Dimensionering för fältmoment 

  
 
Dimensionerande moment ligger vid x = 1.39 m och bestämdes till: 
  
 Smd = MAB = 0,857 kNm 
 
Utnyttjandegraden i böjning kan då bestämmas till: 
 

 
W =

b !h2

6

B = Smd
Wfmd

=
6 !0,857 !103

0.045 !0.1702 !11,08 !106
= 0,357

                

 
Utnyttjandegraden i tryck bestäms med knäcklängden Lc = 3,55 m: 
 

 ! =
Lc 12
d

=
3,55 12
0,170

= 72,34" kc = 0,505   

 

 K =
Scd
Afcd

1+ 1
kc
!1

"

#
$

%

&
'sin

(x
Lc

"

#
$

%

&
' =

8, 97 )103

0, 045 ) 0,170 )11, 08 )106
1+ 1

0, 505
!1

"
#
$

%
&
'sin

( )1,39
3, 55

"

#
$

%

&
' = 0, 204

 
 
 
Den totala utnyttjandegraden är K + B = 0,204 + 0,357 = 0,561 < 1.0 – OK! 



Dimensionering för stödmoment 

  
 
Dimensionerande moment bestämdes till: 
  
 Smd = MB = 1,212 kNm 
 
Utnyttjandegraden i böjning kan bestämmas till: 
 

 B = Smd
Wfmd

=
6 !1,212 !103

0, 045 !0,1702 !11,08 !106
= 0,505   

 
Knäcklängden för ”stången” där stödmomentet är störst bestäms m.h.a. figur 4.16 i Lidelöw et 
al. (i. d.) till Lc = 0,3 ! 3,55 + 0,3 ! 2,99 = 1,962 m och avståndet x = 0,3 ! 3,55 = 1,065 m. 
 

 ! =
Lc 12
d

=
1,962 12
0,170

= 39,98" kc = 0,88  

 

 K =
8,97 !103

0, 045 !0,170 !11,08 !106
1+ 1

0.878
"1

#

$
%

&

'
(sin

) !1.065
1,962

#

$
%

&

'
(= 0,12  

 
Den totala utnyttjandegraden beräknas till 0,505 + 0,12 = 0,625 vilket anses vara godkänt. 
Minskning med en dimension på överramen kan vara möjlig. Gör om samma beräkning men 
med dimension 45 x 145 mm2 på överramen. Total utnyttjandegrad för de två fallen fås då till: 
 
Fältmoment: K + B = 0,80 
Stödmoment: K + B = 0,85 
 
Vilket är OK! Dimension 45 x 145 mm2 väljs därmed.  

Kontroll av skjuvning 
Största skjuvkraft beräknades till VSd = 1,916 kN.   
 

 fvd =
kmod fvk
!M

=
0,8 "3, 4
1,3

= 2,09MPa  

 

 VRd =
2
3
fvdA =

2
3
!2,09 !106 !0,045 !0,145= 9,10kN   

 
 VSd < VRd " OK! 
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Kontroll av upplagstryck 

Överramens mittstöd: 
Lasteffekten beräknades till: 
 
 Sc90d = RB = 3,647 kN 
 
Dim. hållfasthet är: 
 

 fc90d =
kmod fc90k
!M

=
0,8 "2,2
1,3

=1,35MPa  

 
 NRd,c90 = b ! leff ! fc90d   

 
Antar att l = leff, dimension hämtas från diagonal 2-3. 
 
 NRd,c90 = 0,045 !0,070 !1,35 !10

6 = 4,27kN  

 
OK! - Bärförmågan är större än lasteffekten. 
 

Nocken: 
I nocken kommer det att bli kontakttryck ändträ mot ändträ vilket medför att fc måste 
reduceras till 60 % av normal hållfasthet. Eftersom trycket angriper i vinkel mot fibrerna 
beräknas hållfastheten enligt: 
 

 fc!d =
0.6 fcd

0.6 fcd
fc90d

sin2 !+ cos2 !
=

0.6 "11,08
0.6 "11,08
1,35

sin2 30o + cos2 30o
=1,38MPa  

 
 Scad = N35 = 5,14 kN 
 
 NRd,c! = Afc!d = 0,045 "0,145 / cos30

! "1,38 "106 =10, 40kN  
 
Bärförmågan är OK.  
 
 
 
Slutliga dimensioner: 
Överram: 45 x 145 mm2 
Underram: 45 x 145 mm2  
Diagonal 2-3: 45 x 70 mm2 
Diagonal 3-4: 45 x 95 mm2 
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BILAGA B. 
Ritningar - Vinkelbyggnad 
 
 
 
Ritningsförteckning: 
Ritning: Innehåll: 

V-7245-6045-22 Takplan för modulkombination H-7245-22, 
V-6045-22, S-60-22 och A-P4/BS2. 

SB5 Sammanbyggnadstakstol i S-60-22 
SB6 Sammanbyggnadstakstol i S-60-22 
P4 Pelare i A-P4/BS2 
BS2 Stålbalk i A-P4/BS2 
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BILAGA C. 
Ritningar - Ryggåstak kombinerat med loft 
 
 
 
Ritningsförteckning: 
Ritning: Innehåll: 

L1R1-7245-38 Takplan för modulkombination  
L1-7245-38 och R1-7245-38. 

L2R2-7245-38 Takplan för modulkombination  
L2-7245-38 och R2-7245-38. 

L2R3-7245-38 
Takplan för modulkombination  
L2-7245-38 och R3-7245-38. 

7245-38rh Anpassad 7245-38 
7245-38a Takåsar  
P15 Pelare  
NB6 Nockbalk i R1-7245-38 
NB7a Nockbalk i R3-7245-38 
NB7b Nockbalk i R2-7245-38 
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BILAGA D. 
Ritningar - Takkupelösning 
 
 
 
Ritningsförteckning: 
Ritning: Innehåll: 

TK-7245-38 Takplan för modulkombination  
LK-7245-38 och K-7245-38 

7245-38rm Mittakstol i LK-7245-38 och 
mittkonstruktion i K-7245-38. 

7245-38rs Sidotakstol i LK-7245-38 och  
kupsida i K-7245-38. 

B11 Avväxlingsbalk i LK-7245-38 
  
  



 

 

 










