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Abstract 
Visions of broadening the horizons have interested a contractor from the region of 

Jämtland to seek new ways for the company, which led them to trusses manufactured in a 

factory. Previously the contractor has been ordered trusses from a manufacturer in 

Norrbotten because of the interest in a lower price than local producers have been able to 

offer. For a time they have had contact with a timber supplier who can offer industrial 

premises to rent. The proximity to the timber and the minimized transports has been 

attractive for an establishment. 

The study whose result is presented in this report intends to examine the economic costs 

of the establishment for the truss factory in Stugun. It also intends to investigate in which 

case the transport of the components of a truss can be reduced. To get the information that 

responds to these concerns has contacts been established with stakeholders that are 

involved in the industry in various ways. They have communicated their thoughts and 

ideas, which have helped to form the result in this case-study. 

The parameters included in the survey were the production conditions that apply to this 

type of industry. Also the prevailing conditions have left their mark. Costs for energy 

consumption or renovation of the premises have been excluded from the study. 

The economic basis for the production conditions which should be established shows that 

an establishment is possible. The price of the truss that the study brings out is in the same 

price range that many construction companies today pay for their trusses. When the target 

area of the factory's production is Jämtland with vicinity can also transport distances be 

reduced compared with current alternatives. 
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Sammanfattning  
En vision om att vidga vyerna har fått en jämtländsk byggentreprenör att söka nya vägar, 

som lett dem mot fabrikstillverkade takstolar. Entreprenören har tidigare beställt 

takstolar till sina projekt från en producent i Norrbotten, då de varit intresserade av ett 

lägre pris än de lokala producenterna kunnat lämna. Under en tid har de haft kontakt med 

en trävaruleverantör som kan erbjuda industrilokaler att hyra. Närheten till virket och de 

minimerade transporterna har varit attraktivt för en etablering. 

Studien vars resultat presenteras i den här rapporten har ämnat undersöka de 

ekonomiska kostnaderna för etablering av takstolsfabriken i Stugun. Samt att undersöka i 

vilket fall transporterna för ingående komponenter i en takstol kan minskas. För att få 

informationen som svarar på just dessa funderingar har kontakter knutits med aktörer 

som på olika vis är inblandade i branschen. De har delgivit sina tankar och idéer och på så 

vis varit med och format resultatet i denna fallstudie.  

De parametrar som tagits med i undersökningen har varit de produktionsförutsättningar 

som gäller för denna typ av industri. Även de rådande förutsättningarna har satt sin 

prägel. Kostnader för energiåtgång eller renovering av lokalen har exkluderats ur studien. 

Det ekonomiska underlaget, för produktionsförutsättningarna som bör upprättas, visar att 

en etablering är möjlig att genomföra. Priset på takstolarna som studien tar fram är inom 

det intervall som många byggentreprenörer idag betalar för sina takstolar. Om 

målområdet för fabrikens produktion är Jämtland med omnejd kan även 

transportsträckorna minskas jämfört med dagens alternativ. 
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Terminologi 
Här förklaras de begrepp i rapporten som är branschspecifika och inte kan förväntas vara 

kända av alla läsare.  

BKR 13: Boverkets konstruktionsregler, med föreskrifter och allmänna 

råd. Var gällande dimensioneringsregler i Sverige från den 

1januari 1994 till den 1 januari 2011. (Boverket, 2014) 

CE-märkning: En CE-märkt produkt uppfyller EU:s grundläggande krav inom 

hälsa, miljö eller säkerhet. Motsvarande regler för produkten skall 

finnas i alla EU-länder. (Arbetsmiljöverket, u.å.)  

Eurokod:  En standard för beräkningsregler vid dimensionering av bärverk. 

Eurokoderna gäller inom Europa och har öppnat möjligheter för 

en mer globaliserad marknad. (Swedish Standard Institute, u.å.) 

Fuktkvot: Den andel vatten (fukt) som ett material innehåller.   

Ekvationen ((Total Vikt – Torr vikt)/Torr Vikt) x 100 ger 

fuktkvoten i procent. (Svenskt trä, u.å.) 

Konstruktionsvirke:  Hållfasthetssorterat virke som är avsett för byggnadsdelar med en 

huvudsaklig bärande funktion (Svensk Byggtjänst, u.å.).  
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Förord 
Det här examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetets utbildning Byggnadsingenjör, 

hållbart byggande. En del av avdelningen för Ekoteknik och Hållbart byggande.  Studien 

har genomförts i syfte att hjälpa INAB i Ås med en ekonomisk undersökning kring 

uppstartskostnader för en förnyad verksamhet. Under arbetets gång har många olika 

röster varit med och hjälpt mig att hitta vägar fram mot ett resultat. Det har varit många 

hjälpsamma röster och mail som besvarat mina ibland tjatiga frågor.  

Jag vill tacka alla er som ställt upp och visat vägen för mig i detta projekt. Det har varit en 

slingrande väg med många små avkrokar och vändningar.  

Ett särskilt tack vill jag skicka till:  

Min handledare på universitetet, Sofia Widmark, som ställt upp och läst den text som varit 

under process och kommit med skrivtips.  

Min externe handledare på INAB, Anders Falk, utan dig hade det inte blivit något underlag 

till en fabrik. Tack för att du kom med idén.  

Åke Andersson på Bjerking, som fått svara på i särklass flest frågor och ständigt varit á 

jour med att svara.  

Jag hoppas att ni finner texten läsvärd och att ni finner resultatet intressant.  
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1 Inledning 
Priserna på takstolar varierar och INAB väljer i dagsläget att köpa sina takstolar från 

Norrbotten istället för de mer lokala producenterna då de har ett lägre pris. I Stugun finns 

en tom lokal i närhet till SCAs trävaruförädling. Detta är de grundläggande faktorer som 

skapat intresset för att genomföra studien.  

1.1 Bakgrund 

INAB är idag ett byggföretag med 30-talet anställda. De bygger klassiskt med lösvirke för 

att ge kunden de fördelar som det innebär med en större flexibilitet. För att följa med 

utvecklingen i byggbranschen har de beslutat sig för att vidga sina perspektiv och ta nya 

utmaningar. SCA i Stugun har omlokaliserat delar av sin verksamhet då också de har 

visioner och drömmar om nya utmaningar. Dessa två parter har hittat varandra. Då SCA 

har en ledig lokal och förädlar virke i anslutning till den och INAB söker nya vägar inom 

byggbranschen kan den tomma lokalen få en ny funktion. SCA har märkt en efterfrågan på 

just takstolar vilket kan vara en bra start för INAB att utveckla sin verksamhet med.  Det 

kan bli en utgångspunkt för en ny era, en utveckling mot mer prefabricerade hus. Till en 

början takstolar och sedan kan utvecklingen leda mot PreCut. En byggnadsteknik med 

lösvirke, där skillnaden är att virket är förkapat inomhus och byggs ihop enlig manual. En 

del av flexibiliteten med lösvirkesbyggnad försvinner, samtidigt som det sparar en del tid 

på byggarbetsplatsen då snickarna vant sig vid systemet. På längre sikt kanske företaget 

även ger sig helt in i branschen med prefabricerade hus. Denna studie kommer att 

fokusera på det första steget som handlar om att etablera en takstolsfabrik.  

I nybyggnadsprojekt där INAB är byggentreprenör innebär en egen tillverkning av 

takstolar att det totala priset eventuellt kan sänkas samtidigt som servicen kan förbättras 

med smidigare leveranser. Detta innebär att den befintliga verksamheten kan få en större 

spridning genom fler beställningar och vunna anbud. Den nya lokalen kan också bidra med 

eventuell yta till mer prefabricering än vad entreprenören redan tänkt på. I dagsläget har 

de en mindre verkstad där de målar en del och bygger mindre komponenter till aktuella 

projekt. I en större lokal i Stugun kan dessa verksamheter vidgas. Dessutom får företaget 

ännu en bas som de kan utgå ifrån om det blir aktuellt med en ökad verksamhet med 

målområde i de östra delarna av länet.  

Det finns ett Case med en lokal som studien kommer att utgå ifrån. Det är den lokalen som 

får stå modell mot leverantörer av de maskiner som kommer att användas under 

produktionen.  

Målet med att tillverka takstolar är att bli en god producent som kan hjälpa beställare från 

förfrågan till montage. Det är ett jobb som inkluderar, offerering, dimensionering, 

tillverkning, transport och montering. INAB vill kunna erbjuda helheten och på så vis 

underlätta för beställaren.  
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1.1.1 Kort om olika modeller av takstolar 

 

Figur 1, Olika takformer (Träguiden, u.å.a)  

Takformerna i figuren ovan kan byggas upp med olika typer av takstolar. Takstolar utgör 

den bärande konstruktionen av taket. De utformas som prefabricerade byggnadsdelar i trä 

med förband av spikplåtar. Den här studien att rikta sig emot denna typ av takstolar 

kommer.  

 

Figur 2, Takstolsmodeller (AB Karl Hedin, 2007) 

De olika modellerna används vid olika praktiska lösningar i en byggnad. Vid ett brukbart 

utrymme under taket är det lämpligt att bygga med en ramverkstakstol eller 

mansardtakstol. Den svenska takstolen är en föregångare till ramverkstakstolen (Edberg, 

et.al, 1985, s. 564). Vid vanligare sadeltak utan krav på att inreda vinden används ofta 

sadelfackverkstakstolar (Edberg, et.al, 1985, s. 564). Se fackverket i den valmade takstolen 

och placera i exempelvis den uppstolpade takstolen. Även en uppstolpad takstol kan 

användas vid dessa villkor (Edberg, et.al, 1985, s. 563). Det finns många varianter av 

takstolar och de går att specialisera utifrån de behov som finns i det aktuella fallet. 
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2 Syfte 
Den här studien skall ge svar på vilka ekonomiska resurser som krävs för att möjliggöra 

upprättandet av en takstolsfabrik i Jämtland, då de tillgängliga lokalerna i Stugun nyttjas. 

Uppstartskostnader och löpande kostnader för produktion skall undersökas. Resultatet av 

studien skall användas i ett övervägande beslut för INAB om etablering av takstolsfabriken 

i SCAs lokaler i Stugun. Studien skall också redogöra för de minskade transporter av 

takstolar och dess beståndsdelar som en etablering i Stugun kan bidra med. För att nå ett 

resultat krävs att rådande förutsättningar undersöks närmare.  

3 Forskningsfråga 
Vilka produktionsförutsättningar och ekonomiska resurser krävs av INAB för etablering 

av en takstolsfabrik i SCAs lokaler i Stugun? Kan transportsträckorna kortas ner för 

aktuella materialleveranser jämfört med dagens leveranser? 

3.1 3.1 Avgränsningar 

Punkter som lämnas utanför studiens ramar är följande 

 Kostnader för 

o Ombyggnation 

o Bygglov 

o Transporter 

o Energiförbrukning  

 Finansiering för etableringen 
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4 Teori  

4.1 Takstolsmarknaden i dag 

Idag finns det 71 takstolsleverantörer i Sverige med tillverkning på 75 orter. En marknad 

som geografiskt täcker hela landet. Storleken på dessa företag varierar mellan 

egenföretagare och företag med 15 anställda på ett produktionsställe. (Nilsson, 2015) 

I Jämtland finns idag framför allt en större tillverkare av takstolar. De håller till i 

Pilgrimstad. Deras produktion är riktad både mot lokala husfabrikanter men också mot 

den privata marknaden. (Pilgrimstad takstolar AB, u.å.) 

Trenden är att företag runt om i Sverige får svårare att klara sig. Det är en retarderande 

bransch där det blir svårare och svårare att få en ekonomisk vinst. En analys är att det 

börjar bli som för Danmark, när 50st takstolstillverkare minskades till tre stycken på 

grund av en hård konkurrens. (Abrahamsson, 2015) 

Det är en hård konkurrens som råder och investeringskostnaderna för en 

takstolsanläggning kan röra sig uppåt 25 miljoner kronor. (Abrahamsson, 2015) 

4.1.1 STAK 

I takstolsbranschen finns en samlande organisation, Svenska Takstolsföreningen. 

Föreningen bildades år 2000 och har samlat 31 aktörer i landet som har ett gemensamt 

mål, att bil bäst i världen på takstolar (STAK, 2012). De beskriver fördelarna med trä som; 

billigt, ständig tillgång, lättarbetat och tåligt. De skriver också att trä är det bästa 

alternativet ur miljösynpunkt. Sveriges långa tradition av byggande är något de vill bevara 

och föra vidare ut i världen.  

STAK arbetar med myndighetsnormer, branschfrågor som kvalitetssystem, teknikfrågor, 

utbildningar och har ett nära sammarbete med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

(STAK, 2012) 

4.2 Standarder  

Dimensionering av takstolar sker enligt Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner 

– Del 1-1: Allmänt – Gemensamma regler för byggnader. Där i anges i kap 9.2.2 att krav för 

fackverk med spikplåtar finns i EN 14250 (SS-EN 1995-1-1:2004, 2004, s. 98). Även i kap 

10.9 anges att tillverkning av takstolar regleras i EN 14250 (SS-EN 1995-1-1:2004, 2004, s. 

113). Monteringen av fackverk regleras i Eurokod kap 10.9.2 (SS-EN 1995-1-1:2004, 2004, 

s. 114). 

EN 14250: Träkonstruktioner – Förtillverkade takstolar med förband av spikplåtar – 

Produktkrav. Det är i enlighet med denna standard som en CE-märkning av takstolar kan 

utföras (Nilsson, 2015a)  

4.3 Certifiering  

4.3.1 Certifiering av produkter 

I Sverige är CE-märkta takstolar godkända. I andra länder kan det finnas andra krav. 

Exempelvis Tyskland har en egen märkning, Ü-märkning. Dessa olika regler är viktiga att 

hålla koll på vid export av varor (Nilsson, 2015b). Tidigare i Sverige fanns det en märkning 
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som SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut tagit fram. P märket, var en frivillig 

märkning som infördes under tidigt 1990-tal för att visa vilken kvalitet produkten hade. 

(Nilsson, 2015a) 

Sedan den 1 oktober 2010 är det krav på att alla takstolar måste vara CE-märkta. (Arlanda 

snickerifabrik AB, 2013) SP är det institut i Sverige som är ackrediterat att utföra en 

certifiering, utifrån EN 14250. Standarden omfattar Träkonstruktioner - Förtillverkade 

takstolar med förband av spikplåtar – Produktkrav (SS-EN 14250: 2010, 2010).  

För att få en certifiering krävs att företaget uppfyller de krav som finns i standarden, 

genom att upprätta en kvalitetsmanual. Denna manual skall sedan vidareutvecklas med 

och granskas av SP. Själva manualen kan vara ganska enkel, kravet är att den uppfyller EN 

14250. Det finns mallar att köpa av SP. Om företaget redan har ett kvalitetsarbete enligt 

ISO 9001 kan det vara till stor hjälp då kompletteringar endast krävs för den nya 

verksamheten. I det här fallet, takstolarna som skall certifieras enligt EN14250. 

Kvalitetsmanualen har ofta bilagor i form av egenkontroller och checklistor. Dessa 

dokument ska hjälpa till att upprätthålla nivån på produkten och se till att standarden 

följs. (Nilsson, 2015a)  

4.3.2 Certifiering av verksamheten 

Standarderna ISO 9001 och ISO 14001 är ledningssystem för kvalitet respektive miljö. De 

är standarder som vägleder en verksamhet till att skapa en hållbar utvecklig och ett 

smartare, effektivare miljöarbete. 

ISO 9001 – kvalitetsledningssystem. Detta är en standard för hur verksamheten skall 

upprätthålla en god kvalitet och sträva efter ständig förbättring. Standarden innehåller 

krav på kvalitetsledningssystem som en organisation kan förhålla sig till i ändamål att 

certifieras enligt standarden (SS-EN ISO 9001:2008, s. vi). Standarden ställer krav som 

organissationen kan uppfylla vid mål om att ständigt ha en utveckling av sina produkter 

eller tjänster. Den kan även användas i syfte att öka kundtillfredsställelsen genom att 

processer i verksamheten ständigt ses över och förbättras. (SS-EN ISO 9001:2008, s. 1) 

ISO 14001 – Miljöledningssystem. Verksamheten kan med hjälp av denna standard 

anpassas för att påverka sin omgivning så lite som möjligt. Det är en standard med krav 

och vägledning inom miljöområdet. Kraven kan hjälpa en organisation att utveckla, införa 

en policy och upprätthålla en miljömässig målsättning. Standarden kan även hjälpa en 

organisation att ta fram processer och på så sätt öka sin miljöprestanda och nå de 

åtaganden som organisationen har. Standardens övergripande mål är att vara ett stöd i 

miljöskyddsarbetet samt förebyggandet av miljöföroreningar. (SS-EN ISO 14001:2004, s. 

4) 

4.4 Dimensionering  

Eurokod 5 innehåller bland annat principer kring säkerhet, brukbarhet och beständighet 

hos bärverk i trä. Detta utifrån de grundläggande dimensioneringsreglerna för verifiering i 

EN 1990. I Eurokoden behandlas parametrar så som mekanisk bärförmåga, brukbarhet, 

beständighet och brandmotstånd. Krav om värme- eller ljudisolering ingår inte i 

Eurokoden. Standarden används med fördel tillsammans med följande standarder.  

 EN1990 Eurokod: Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk 
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 EN 1991 Laster på bärverk 
 Europeiska produktionsstandarder relevanta för träkonstruktioner 
 EN 1998 Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning, när 

träkonstruktioner uppförs i områden med risk för jordbävning. 
(Swedish Standard institute, u.å.b) 

4.5 Konstruktion  

EN 14250 är den standard vilken takstolstillverkare idag utgår ifrån och den standard de 

måste hålla sig till för att kunna erfordra en CE-märkning. Den vanligare typen av takstolar 

för tak med kortare spännvidder är tillverkade i trä med förband av spikplåtar.  För större 

spännvidder så som i industrihallar eller ekonomibyggnader används vanligtvis limträ 

eller fackverksbalkar (Svensk byggtjänst, 2014)  

4.6 Bygglov 

Bygglov skall sökas för verksamhetens lokal enligt PBL 9 kap 2§, punkt 3a (Riksdagen, 

u.å.): 

”Det krävs bygglov för 

1. Nybyggnad 

2. Tillbyggnad, och 

3. Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 

a)byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat 

ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade 

bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd…” 

Citatet är hämtat ur PBL 9kap 2§ 

4.7 Transporter  

Vid minskade transporter av takstolar vid produktion i Stugun ser INAB en miljömässig 

vinst.  

Idag står transporter världen över för 27 % av den koldioxid som släpps ut i atmosfären. 

De senaste 50 åren har klimatförändringen varit ett faktum och det har varit känt att 

växthusgaser har drivit förändringen. Koldioxidutsläppen utgör 60 % av den totala 

förändringseffekten. Hittills har den ökade temperaturen kunnat avhjälpas med att havet 

lagrat värmen. Den temperaturhöjning vi ser nu har påverkats av de utsläpp som skett 

historiskt. Idag utgörs världens energiförbrukning av fossila bränslen till 80 %. 

(Världsnaturfonden, 2015) 
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5 Undersökningsmetod 
Studien har använt en fallstudiemetodik för att fördjupa kunskapen om vilka kostnader 

som uppkommer i samband med en etablering av takstolsfabriken i Stugun (Höst et.al, 

2006, s. 33).  

En fallstudie används för att utreda en speciell frågeställning med ett särskilt syfte. Det går 

inte att ställa några krav på generaliserbarhet jämfört med andra fall. Fallstudier kan ge 

kunskaper på djupet i de fall som undersöks. De intervjuer som genomförs ger en stor del 

av informationen till studien. Vid denna metodik ges en flexibel design där frågor kan 

förändras efter hand och intervjutekniken är av halvstrukturerad eller öppen art. En 

fallstudie använder sig oftast av intervjuer, observationer och arkivanalys för att kunna 

svara på frågeställningen. Det ger en insamling av främst kvalitativa data. (Höst et.al, 2006, 

s. 34) 

5.1 Kvalitativ data 

En kvalitativ metod används då undersökningen inte riktigt vet vilken information som 

kan vara intressant från målgruppen. Insamling av kvalitativa data sker genom intervjuer. 

Chansen att få fram den mest intressanta informationen ökar med en kvalitativ metod, när 

målgruppen får dela med sig av sina erfarenheter. Målgruppen får en större frihet att 

lämna sina synpunkter och det data de finner intressant för studien. Det är svårt att dra 

några generella slutsatser utifrån en studie med kvalitativa undersökningsmetoder. De 

skulle behöva vara så pass omfattande att dess kostnader blir mycket stora. (Vägledning 

för behovsdriven utveckling, u.å.)  

När kvalitativ data är aktuell för en studie bör de tillfrågade i undersökningen ha så 

spridda roller och åsikter som möjligt för att ge en tillräcklig bredd. På så vis kan så många 

infallsvinklar som möjligt fångas in för det observerade objektet (Höst et.al, 2006, s. 34). 

Kvalitativa data har inga krav på sig att vara generaliserbara eller statistiskt underbyggda. 

De gäller endast det specifika fallet.  

Studien har engagerat många personer med olika kompetensområden och sammanställt 

deras åsikter och tankar kring frågor som studien väckt. De okända värdena i studien har 

tagits fram med så mycket hjälp och rådgivande som möjligt. De inblandade kontakterna 

har lett fram till nya kontakter, som skapat möjligheter att ta reda på mer information 

kring allt från virke och beslag till standarder och regler som gäller vid tillverkning av 

takstolar.  

5.2 Urval och insamling av data 

Utifrån den studie av litteratur som finns på internet har organisationer och personer att 

kontakta kunnat väljas ut. Dessa har listats i ett Exceldokument. Genom att upprätta listor 

över personer och organisationer har ett urval av desamma kunnat ske. Urvalet har sedan 

lett till att data kunnat samlas in för att ge studien ett resultat. För att kontakter ska tas 

upp på dessa listor har krav som exempelvis ort och verksamhet varit betydande. De 

kontakter som skrivits upp har också haft krav på att de varit aktuella under sökmotorn 

Googles träfflista vid speciella sökord. Data har även samlats in via telefonsamtal och 

mailkonversationer. Dessa forum har varit som en diskussion till sin karaktär.  
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Genom att skicka förfrågningar till olika parter i branschen med liknande utbud har 

studien försökt att få så många olika infallsvinklar och uppgifter som möjligt. Det handlar 

exempelvis om de priser som studien har undersökt. Där har prisförfrågan på exempelvis 

hyra av hjullastare skickats ut till flera leverantörer runt om i landet. Det har gett 

möjligheten att värdera olika alternativ och öppnat för funderingar som diskuterats med 

de aktuella leverantörerna.  

De takstolstilverkare som fått ta del av ett frågeunderlag har valts ut systematiskt som var 

N: te i bokstavsordning efter organisationens namn utifrån den lista som Sveriges tekniska 

forskningsinstitut SP upprättat över de CE-märkta takstolstillverkare som är etablerade i 

landet.  

De byggentreprenörer som valts ut att svara på marknadsundersökningen var ett totalt 

urval utifrån den lista som INAB tillhandahållit.   

5.2.1 Sökord 

Ord och fraser som använts i internetsökning är: takstol, truss, takstolstillverkare, 

maskiner till takstolstillverkning, standard takstolstillverkning, CE-märkning takstolar, 

kvalitativ metod, takstolar som konstruktion, dimensionering av träkonstruktioner, 

Sveriges tekniska forskningsinstitut. 

Google har använts som sökmotor. 

5.3 Studie av litteratur 

För att skaffa kunskap inom området krävdes inläsning på problemet och hur det skulle 

kunna lösas. Den litteratur som studerats under undersökningens gång har varit av aktuell 

karaktär och letat reda på de intressanta uppslag som berört studien.  Den tillgängliga 

litteraturen som använts har funnits på internet. Litteratur som finns på internet har även 

varit bakgrund till vissa kontakter som sedan tagits. Kontakter som har varit med i arbetet 

att ta fram ett ekonomiskt underlag för de produktionsförutsättningar som gäller vid en 

etablering av takstolsfabriken i Stugun. Det har bland andra varit olika producenter, 

certifieringsorgan och leverantörer av maskiner och verktyg. Även viss tryckt litteratur 

har studerats för att få bakgrundsinformation kring takstolar och dess konstruktion.   

5.4 Intervjuer  

Intervjumetodiken kan variera beroende på frågeställningens art. De kan vara 

strukturerade, halv-strukturerade eller öppet riktade. I de mer strukturerade 

intervjumetoderna används en fördefinierad frågelista olika strikt.  

En intervju som inte fokuserar på representativitet behöver inte heller fokusera på en 

slumpmässig variation men bör ha mer fokus på att urvalets variation är lik populationen. 

(Höst et.al, 2006, s. 89) 

En halvstrukturerad intervju genomförs med en frågelista som stöd. Frågorna kan komma 

i en annan ordning än vad som står i listan eller formuleras om utifrån det samtal som förs 

mellan inblandade parter (Höst et.al, 2006, s. 34). (Att genomföra examensarbete s.34) I 

denna typ av intervju kan öppet riktade frågor blandas med fasta frågor med bundna 

svarsalternativ. Frågorna med bundna svarsalternativ omfattas av något mer strikta regler 

än de öppet ställda frågorna. Det innebär bland annat att de måste formuleras på samma 
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vis i olika intervjuer samt att de ställs i samma ordning i varje intervju (Höst et.al, 2006, s. 

91).  

I öppet riktade intervjuer tillåts den intervjuade att styra samtalet. Dock bör frågor och 

respons leda till att intervjun håller sig inom det ämnesområde som studien syftar till 

(Höst et.al, 2006, s. 34). I denna typ av intervju kan det finnas ett eller flera definierade 

frågeområden medan frågorna kan formuleras på olika sätt utifrån den situation som 

intervjun erbjuder. Ordning och formulering av frågor kan variera mellan olika 

intervjutillfällen (Höst et.al, 2006, s. 90).  

I en fallstudie där målet med studien är definierat men inte vägen dit kan det vara lämpligt 

att tillämpa en stor del öppna intervjuer. Det kan leda till att den intervjuade styr 

riktningen och förmedlar det som han/hon tycker är intressant att delge studien. På så vis 

kommer en ny riktning och nya influenser att påverka studien mot det mål som den ska 

uppnå. I en flexibel metodik kan frågeställningen förändras efterhand. En förändrad 

frågeställning ger svar som ej är jämförbara från de tillfrågade (Höst et.al, 2006, s. 31). 

Fallstudien har genomförts för att ta reda på takstolsfabrikens ekonomiska 

förutsättningar. I studien har öppna frågor använts till en stor del. Det har hjälp till att 

anpassa resultatet till den unika uppgiften och gett många goda råd under projektets gång. 

Det har även gett möjlighet till nya frågor som dykt upp och ändrat riktning för studien. 

Intervjuer som hålls ska transkriberas till text för att senare analyseras (Höst et.al, 2006, s. 

35). I denna studie har de samtal som hållits över telefon antecknats och transkriberats för 

att resultatet i studien ska kunna hålla en så korrekt återkoppling som möjligt. De 

mailkonversationer som genomförts finns sparade i sin helhet. De är transkriberade i sig 

själva.  

5.5 Marknadsundersökningar och enkäter 

De marknadsundersökningar och frågeunderlag till byggentreprenörer och 

takstolstillverkare som varit en del av studien har utformats med en strikt frågelista och 

öppna svarsalternativ. De som blivit tillfrågade har fått ett mail med frågelistan där de 

kunnat svara via text och skickat tillbaka mailet. Detta förfarande kan enligt författaren 

liknas med en halvstrukturerad intervju, skriftligt. Ett sådant förfarande för insamling av 

data leder till kvalitativa data. Där data som samlas in endast gäller för det specifika fallet.  

De öppna svarsalternativen har gett just den syftade etableringen av takstolsfabriken de 

svar som den behöver för att beslut ska tas om den blir av eller ej. De öppna 

svarsalternativen gav de tillfrågade möjlighet att svara just så som de tycker och tänker. 

Det bidrar även till att det inte finns ett krav på att en viss procent av de tillfrågade måste 

svara på enkäten för att den sammanställda åsikten kring fallet skall gälla. Det är här 

viktigt att påpeka just därför att resultatet av den här studien inte är generaliserbart på 

andra fall. Resultatet gäller endast den specifika taskstolsfabriken i Stugun om den 

etableras inom en ganska snar framtid.  

Den marknadsundersökning som skickats ut till byggentreprenörer i Jämtland har skickats 

till de parter som studiens uppdragsgivare uppgett i en lista. De tillfrågade var de 

byggentreprenörer som INAB kan tänka har en del takarbeten eller nybyggnationer med 

den typ av takstolar som man förväntar sig att tillverka.  
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Frågeunderlaget till takstolstillverkare har skickats till ett urval av de som funnits med på 

SPs lista över de certifierade takstolstillverkarna (SP, u.å.a). De takstolstillverkare som är 

certifierade enligt EN 14250 och där med CE-märkta. Från start skickades förfrågan om 

delaktighet i studien till ett 20-tal producenter. Senare skickades ännu en omgång av 

förfrågan om delaktighet ut till 10-talet producenter. Av dessa båda utskick har studien 

fått svar från ett fåtal producenter. Denna delstudie har gett svar på hur tidigare 

etableringar av takstolstillverkning skett. Det första utskicket gick till ett 20-tal 

takstolsproducenter. Då tre producenter svarat och några inte velat delta på grund av 

konkurrenssituationen skickades ännu ett utskick. Det andra utskicket skickades till ett 

10-tal takstolsproducenter och på det kom inga svar tillbaka.  Alla dessa valdes med ett 

systematiskt urval som var N: te i listan över certifierade takstolsproducenter i Sverige 

som finns på Sveriges tekniska forskningsinstituts hemsida.  

När samtliga svar inkommit sammanställdes svaren för respektive enkät. Utifrån dessa 

sammanställningar har resultatet av dem presenterats i studien. I detta moment av 

studien har frågorna som skickades ut bearbetats vid tillverkning av enkät, utskick, 

insamling, sammanställning samt vid redovisning i resultatet.  

5.6 Kalkylarbetet 

Vid beräkning av de ekonomiska resurser som krävs för takstolarnas 

produktionsförutsättningar har en kalkyl över dessa upprättats. Kalkylen har byggts upp 

av de maskiner och hjälpmedel som krävs för att producera takstolar. 

För att få fram ett ekonomiskt underlag har förfrågan på olika priser skickats ut. De flesta 

via e-post. Leverantörer har hittats via internet genom sökningar på respektive maskin 

eller genom studiens kontakter. Vid sökningar på internet har första sidan på Google och 

gulasidorna på Eniro använts. De träffar som kommit upp vid sökning på maskinen i fråga 

har dokumenterats i en lista och e-post adress till dessa har hämtats. Efter kontroll av alla 

sökträffar har ett utskick gjorts med den information som författaren förväntat sig att de 

tillfrågade kan vara i behov av. För vissa maskiner har förfrågan skickats till de som säljer 

och för vissa maskiner har förfrågan skickats till de som hyr ut maskiner. De flesta 

förfrågningar har skickats lokalt men några har också skickats nationellt. Vid svar och 

otillräckliga data från författaren har en diskussion, ett samtal, uppstått som utmynnat i 

ungefärliga priser eller offerter.  

I kalkylen är det meningen att INAB ska kunna läsa av det aktuella priset som de borde ta 

betalt för en takstol under rådande förutsättningar. Kalkylen som skapats till denna studie 

har en flik med uppstartskostnader sådant som köps in en gång, löpande kostnader som 

återkommer en gång per månad och den kostnad som varje takstol själv bidrar med i 

material och arbetskostnad. Studien har satt en pay-off tid på fem år. Vilket innebär att 

den totala investeringskostnaden ska vara återbetald då verksamheten varit aktiv i fem år. 

Efter de åren är produktionens kostnad endast de löpande kostnaderna och den kostnad 

som är bunden till takstolen. 

Valet av leverantörer till takstolsindustrin har avgjorts av den leverantör som kunnat 

erbjuda det lägsta priset. Ett undantag är leverantör av dimensioneringsprogram. I 

kalkylen är CSC den leverantör som tas upp därför att det var dem som lämnade ett 

komplett pris på alla sina tjänster. CSC levererar ett dimensioneringsprogram anpassat till 
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takstolar vars förband är byggda med MiTeks spikplåtar. CSC driver sin verksamhet 

utifrån sitt kontor i Skellefteå. 

5.7 Reliabilitet, Validitet och Representativitet 

5.7.1 Reliabilitet 

För att stärka studiens reliabilitet har författaren i ovanstående avsnitt beskrivit 

genomförandet av undersökningen. Genom att redovisa hur arbetet utförts stärks 

tillförlitligheten i datainsamlingen och analysen med avseende på slumpmässiga 

variationer (Höst et.al, 2006, s. 41). 

Genom att ta kontakt och återkoppla till de som lämnat information har informationens 

riktighet säkerställts. En tredjepartsgranskning har kontinuerligt varit ett mål och med 

hjälp av externa granskare och universitetets handledare har detta mål uppnåtts. Även en 

studentkollega har i uppgift att opponera på studien.  Dessa moment av granskning ger 

studien en mindre risk att innehålla dolda fel.  

Transkriberingen av de samtal som hållits under studiens gång har även den hjälpt till att 

undvika dolda fel. Bearbetningen under samtalet med antecknande och det där efter 

omedelbara arbetet med att skriva en sammanfattning av det samtalade ämnet har 

bidragit till en större förståelse och kan väcka nya tankar och idéer som kräver svar för att 

ge studien ett resultat.  

I denna flexibla metod har i studien sparat alla dokument som är av 

datainsamlingskaraktär. Detta för att det ska vara möjligt att gå tillbaka i efterhand och 

förstå varifrån resultat och slutsatser har sitt ursprung.  

5.7.2 Validitet 

Genom att säkerställa studiens validitet har författaren även säkerställt att studien svarar 

på det den är avsedd att svara (Höst et.al, 2006, s. 41). Under studiens gång har kontroll 

mot forskningsfrågan och syftet gjorts regelbundet. Där frågor som ställts för att validera 

undersökningen har varit i likhet med följande.  

 Svarar det här på forskningsfrågan?  

 Är det här viktigt för studiens syfte?  

För att hålla studien objektiv för det specifika fallet har förfrågningar skickats åt olika håll 

med liknande frågor. På så vis har olika erfarenheter och roller inom branschen fått säga 

sitt och deras olika åsikter har presenterats i resultatet av studien.  

I studien har en loggbok förts för att förklara vilka moment som gjorts vid vilka tidpunkter 

och det arbete som detta inneburit. Den har förts som en dagbok för att ge möjlighet att gå 

tillbaka i projektet och se om olika viktiga punkter tagits upp eller blivit utförda.  

Långtidsstudier skulle kunna ge ett större utrymme för att kontrollera än fler uppgifter för 

att öka studiens riktighet. Det skulle exempelvis kunna ta fram fler priser på maskiner som 

är tänkta att användas. En lågtidsstudie kan också innebära att de priser som redan 

samlats in riskerar att bli inaktuella på grund av att de tidsatta offerternas giltighetstid 

passeras.   
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För att säkerställa att studien svarar mot sitt syfte har avstämningar genomförts med den 

externe handledaren på INAB under arbetets gång. Genom ett nära samarbete där frågor 

och svar har kunnat ställas dagligen har studien hela tiden varit aktuell.  

5.7.3 Representativitet 

Denna studie har riktats mot det specifika fallet att INAB vill etablera en takstolsindustri i 

SCAs lokaler i Stugun. Resultatet har producerats med hjälp av kvalitativa data som ej är 

lämpliga vid generalisering. Studien kan användas som referens vid en annan etablering 

av takstolsfabrik där liknande förutsättningar råder. Det är förmodligen så att priser inte 

längre stämmer, vilket gör att en rak jämförelse ej är lämplig. Undersökningens referenser 

kan användas för att ge en bakgrund och en start för en liknande undersökning.  
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6 Resultat 
Förutsättningarna för att en takstolsfabrik ska etableras är att ett nytt bolag bildas. Det ska 

vara ett bolag som till en början ska hitta intäkter för att täcka de kostnader som 

uppkommer. Det behöver inte tjäna pengar men heller inte förlora några pengar till en 

början. I starten kommer många jämförelser med bland annat priset att ske med andra 

anbudslämnare för att kunna hitta rätt nivå i branschen och hitta en lämplig kundkrets 

som kan passa verksamheten. (Falk, 2015)  

6.1 STAKs analys 

Den samlande organisationen av takstolsproducenter, STAK, har analyserat marknaden i 

syfte att ge en bakgrund till studien.  

Takstolsbranschen är en hårt pressad bransch, där alla aktörer konkurrerar med 

varandra. Ofta arbetar takstolsfabrikanter idag med leverans på en radie av 40 mil. I en del 

anbud kan takstolar transporteras ännu längre sträckor. I vissa fall går en leverans från 

Luleå till Mälardalen. Alla aktörer är intresserade av att få lägga anbud, vilket innebär att 

även små projekt lockar många leverantörer. Det är en tuff bransch med små möjligheter 

att lyckas. De senaste 20 åren har inget företag kunnat etablera sig på marknaden. Idag är 

den svenska marknaden mättad och en stor konkurrens finns mellan de olika aktörerna. 

Marknaden börjar närma sig en liknande framtid som den danska marknaden där 50 

aktörer konkurrerade ut varandra och kvar blev endast tre producenter.  För att få en 

lönsam personal krävs två år i produktion och en konstruktör brukar behöva fyra år för att 

bli lönsam. Det krävs stora ekonomiska insatser för att täcka de uppstartkostnader som 

fordras. (Abrahamsson, 2015)  

6.2 Marknadsundersökning 

Utifrån den marknadsundersökning som studien genomför i Jämtlands län har vissa svar 

kunnat tas fram. I följande avsnitt redovisas resultaten av den undersökning som 

byggentreprenörer i Jämtland bidragit till.  

6.2.1 Pris per takstol och lokala leverantörer 

De flesta entreprenörer köper sina takstolar för 1000-2500 kr/st. Priset i ett anbud från 

olika leverantörer kan variera upp till 20 %. Den vanligast anlitade producenten av 

takstolar i Jämtland är Pilgrimstad Takstolar AB. Entreprenörerna i Jämtland vill gärna 

stödja de lokala producenterna. Den ekologiska aspekten är entreprenörerna positiva till 

så länge som det inte kostar för mycket. Det är i slutändan oftast priset som avgör hur 

beslutet blir.  

6.2.2 Leveranstider och leveranssäkerhet 

Vad gäller leveranstider ligger de flesta producenter på runt 3 veckor för en beställning. 

Detta är en rimlig tid för många entreprenörer som ser till att ha sådan framförhållning. 

För vissa skulle det ändå vara värdefullt med en snabbare leveranstid. I vissa fall är en 

snabbare leveranstid avgörande. Bland de krav som entreprenörer ställer på sina 

leverantörer är leveranssäkerhet ett av de viktigare kraven.  

Några av de andra krav som beställarna av takstolar har på produkterna är pris, kvalitet 

samt att de följer erforderliga standarder. Även en god support är eftertraktat.  
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6.2.3 Vad kan vara intressant att inkludera i priset?  

 

Figur 3, Intresse från byggentreprenörer. (Nilsson S. , 2015) 

Detta är förslag på produktutveckling och mervärde som entreprenörer har fått svara på. 

Det ska redovisa hur vida faktorerna är intressanta att inkludera i priset eller inte. Dessa 

svar kan hjälpa till att hitta en riktning för takstolsindustrin i Stugun. Att satsa på 

transport av takstolar och att måla utskott är enligt diagrammet lämpligt. Medan 

entreprenörerna själva gärna genomför montaget av takstolarna.  

Här är det av stor vikt att kunna leva upp till de krav som beställare har och förstås viktigt 

att kunna garantera en leveranssäkerhet och att leverera i tid (Falk, 2015). Det kan sägas 

vara A och O för att behålla sina kunder att tillfredsställa deras behov. Där av är det viktigt 

att hålla en god och effektiv dialog för att undvika missförstånd.  

6.3 Konkurrenternas förutsättningar 

Ett förfrågningsunderlag till takstolstillverkare och dess svar anger hur tidigare 

etableringar inom takstolsindustrin gått till. Vilka parametrar som funnits att laborera 

med och hur utvecklingen av verksamheten har skett fram till idag. Underlaget svarar 

även mot vilka leverantörer som anlitas och hur transporter av råmaterial och färdiga 

takstolar sker idag.  

6.3.1 Konkurrenternas kommentarer om branschen  

Studien ställde en fråga till takstolsproducenterna kring deras syn på marknaden, här 

redovisas både frågan och de svar som kom in.  

Hur upplever du takstolsbranschen i stort? 

 ”Ganska Bra” 

 ”Som god, konkurrensen är hög, men inga låglöneländer konkurrerar med oss” 

 ”Brist på konkurrens vad gäller beräkningsprogram” 

Citaten är hämtade ur sammanställningen av undersökningen som takstolstillverkarna 

fick svara på för denna studie.   
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Ytterligare en kommentar som kom in i enkäten riktad till takstolstillverkare och deras 

verksamhet: 

”Vi har tillverkat takstolar 27 år och vi skulle inte ha börjat någon tillverkning om CE-

märkningen varit då. Sen CE-märkningen kom har nog nyetableringen stannat av. CE-

märkningen kan vara bra för oss som håller på, men gör det svårare att starta 

nytillverkning. Konkurransen blir mindre med den och leder troligen till högre priser.” 

6.3.2 Etablering av takstolsindustrier 

Av de inkomna svaren startade de flesta takstolsproducenterna sina verksamheter under 

80- och 90-talen. Etablering kunde ske med goda kontakter eller uppköp av en äldre 

verksamhet. Kostnaden för detta låg runt 200´000-500´000kr. Det var manuella kapar och 

en uppsättning av presslinje som fanns från start.  

6.3.3 Dagens omsättning  

Idag har takstolsleverantörerna 3-26 anställda. Takstolsproducenterna som har svarat på 

enkäten har idag en omsättning som varierar mellan 4 och 50 miljoner kronor. Det företag 

som har en omsättning på 50 miljoner kronor och flest anställda är en husfabrikant som 

tillverkar sina egna takstolar.  

6.3.4 Produktion och leverantörer 

Producenterna tillverkar uppemot 1500-3000 takstolar om året. Utrustningen i företagen 

idag består av en eller två produktionslinjer med datorstyrda kapar och presslinjer. 

Utrustningen som finns i takstolsfabrikerna kan till viss del användas även till PreCut 

industrin. Det gäller främst kaparna. 

 Leverantörer av trä är bland andra Moelven, Setra, Karl Hedin och Derome.  

 Leverantörer av beslag är bland andra Gain Neil, MiTek och Kartro. 

6.3.5 Fabrik och Logistik 

Ytorna som finns att tillgå i fabrik varierar mellan 400-6000m2. Förflyttning av material i 

fabrik sker med travers, truck och lastvagn.  

6.3.6 CE-märkning, kvalitet, arbetsmiljö och transporter.  

CE-märkningen har bidragit till fler kontroller av produkten. Certifieringen har lett till att 

vissa beställare tror att CE-märkta produkter har en högre kvalitet. I de olika fabrikerna 

säkerställs kvaliteten på olika sätt, bland annat genom sunt förnuft och en god kvalitet på 

slutprodukten, inte endast utifrån de normer som gäller. Arbetsmiljön inom den egna 

fabriken är god men inte många aktörer har ett aktivt miljöarbete. Idag transporteras de 

färdiga taksolarna vanligtvis 5-10 mil från fabrik till inbyggnadsställe eller bygghandel.  

6.4 Produktionsförutsättningar  

I avsnitt 6.5- Fel! Hittar inte referenskälla. beskrivs de förutsättningar som bör 

genomföras för att produktionen av takstolar skall fungera. Det som tas upp är både 

primära åtgärder som krävs för att komma igång med en tillverkning av takstolar samt 

delar som i förlängningen kan påverka verksamheten att skapa en god utveckling.  
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6.5 Renovering av lokalen 

För att lokalen skall kunna användas som industrihall och för produktion av takstolar 

krävs viss renovering.  

INABs vision är att bygga om så lite som möjligt i den lokal som i förstaläget blir aktuell för 

en takstolsproduktion. Redovisad logistik på området innebär att en fasad kommer att 

behöva uppdateras. Där en extra port kan installeras för att få ett smidigare flöde genom 

fabriken. I övrigt är det viss ombyggnad inne i lokalen som ska genomföras. Det är framför 

allt personalutrymmen som ska byggas på samma plan som industrihallen. För att 

verksamheten ska fungera krävs också en gjutning av ett nytt golv. Ett golv som uppfyller 

produktionens krav på att ligga i våg. Vid presslinjen i fabriken krävs att ett stålgolv läggs 

ovanpå betonggolvet.  

Brandceller behöver revideras och eventuella nya krav ska uppfyllas.  

 

Figur 4, Tänkt ombyggnad av fasaden på befintlig industrilokal. Ej skalenlig. (Nilsson S. ) 

6.5.1 Produktionslokalen 

Ombyggnad som bör ske för den direkta produktionen är att gjuta ett betonggolv som 

ligger i våg. Det är en förutsättning från leverantören av pressutrustningen, RANDEK. 

Detta golv kan gjutas på den begränsade ytan som krävs för presslinjen vid tillverkning av 

takstolen eller i hela lokalen. På det gjutna betonggolvet skall ett stålgolv installeras för att 

skapa förutsättningar åt fixturerna, som takstolarna pusslas ihop på, att kunna stå still. 

Fixturerna låses fast med magneter under produktion. Stålgolvet installeras endast på den 

yta som krävs för att fixturerna ska kunna fästas.   

Även en ny port kan vara nödvändig att installera för att få logistiken att fungera inne i 

lokalen och utanför. Lämpligtvis sätts denna port i den södra eller östra fasasden.  

Utanför lokalen finns ett behov av ventilerad men torr förvaring för både virke och färdiga 

takstolar. Förvaring i utomhusmiljö för träprodukter som ska byggas in som en 

utomhuskonstruktion medför att träet håller rätt fuktkvot (Falk, 2015). Ommålning av 

väggar och tak är aktuellt för att få en lokal anpassad till industritillverkning. En ljus kulör 

på väggarna hjälper det befintliga ljuset i lokalen att lysa upp. Även en översikt av 

belysningen bör göras, så att rätt ljusstyrka går att åstadkomma.  
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6.5.2 Installationskrav  

De maskiner som ska installeras för att produktionen ska fungera har vissa krav på 

lokalen. De behöver en elektrisk spänning på 400V/50Hz enligt EN60201-1. Jordsystemet 

måste vara ett TN-C nät. För att takstolarna inte ska riskera att bli skeva krävs dessutom 

ett betonggolv som ligger i våg. Detta golv skall ha en hållfasthet som mosvarar 

B15 150kp/cm2 och en minsta tjocklek på 150mm. Dessa krav preciseras i bilaga D, 

offerten från RANDEK. 

6.5.3 Personalutrymmen 

Planen är att bygga nya personalutrymmen i samma plan som produktionslokalen (Falk, 

2015). Personalutrymmen ska innehålla pentry med matplats, WC och dusch, 

omklädningsrum samt kontor. Detta enligt INABs intresse för att skapa en god arbetsmiljö 

och för att skapa ett gott underlag för produktionen.  

Även ett kontor skall installeras. Där kan produktionen planeras och förberedas.  

6.6 Bygglov 

Då industrin ska etableras i Stugun är det Ragunda kommun som ska granska bygglovet. 

Ansökan av bygglov för ändrad användning krävs (Lindström, 2015a).  

På Ragunda kommuns hemsida finns information om vad som ska lämnas in i en ansökan 

av bygglov. (Ragunda Kommun, u.å.) 

 Ansökan, blankett. 

 Ritningar i skala 1:100 (1cm = 1m) samtliga fasader, planer, sektion.  

 Uppmätningsritning i skala 1:100 Befintlig byggnad, endast vid om- och 

tillbyggnad. 

 Situationsplan i skala 1:500 (1cm = 5m).  

Denna punktlista finns på Ragundakommuns hemsida, under bygga och bo. Blanketten, 
Ansökan bygglov, blankett och information, finns även de på hemsidan. (Ragunda 
Kommun, 2015) 

6.7 Logistik  

För att arbetet ska flyta utan störningar har ett logistikschema tagits fram för industrin 

både invändigt i lokalen och utanför. I bilaga B, Logistik på industritomten, finns ett 

planerat flöde för takstolsindustrin. Där redovisas hur materialet kan flöda och lagras på 

ett sätt som ger tillverkningsprocessen ett så bra flyt som möjligt.  

Många yttre faktorer är styrda från start. Så som lokalens placering och befintliga portar 

som bör användas för att inte skapa stora ombyggnadskostnader. I takt med en ökad 

produktion kan det bli läge att förändra lokalens layout. För den produktion som 

verksamheten förväntas starta med kan befintlig lokal användas utan att stora 

förändringar behöver genomföras. Invändigt är det endast skalet av byggnaden som sätter 

gränserna. Det finns många möjligheter och varianter på hur flödet kan se ut där inne. För 

att placera maskinrena med ett flyt i fabriken har leverantören, RANDEK, att hjälpt till med 

placering av maskiner utifrån de mått som lokalen har.  Fabrikens maskinuppställning 

redovisas i bilaga C. 
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Lösningen med en ny port är godkänd av SCA och lagring av takstolar och virke kan ske 

vid fliskajen i det nordvästra hörnet av industritomten. (Henningsson, 2015) 

6.8 Lagring 

En takstol bör förvaras stående. För att hålla rätt fuktkvot i virket ska det helst lagras 

utomhus, då en takstol räknas som en utomhuskonstruktion. Det är en fördel för virket att 

förvaras utomhus, torrt och ventilerat. För att detta ska vara möjligt krävs ett skärmtak på 

utsidan av lokalen som kan skydda virket från nederbörd men ändå utsätta det för rätt 

klimat. Det virke som lagras inne i lokalen skall användas inom en till två veckor. Det 

innebär att det är en mindre mängd virke som lagras inomhus och tar en mindre yta i 

anspråk. Även de färdiga takstolarna kan med fördel lagras utomhus i väntan på transport 

till beställare och kund. (Falk, 2015) 

6.9 Paketering av takstolar 

För att sätta ihop takstolarna i ett paket skruvas en snedsträva med en skruv i varje 

takstol på lämplig punkt, sedan skruvas en snedsträva även i motsatt riktning för att hålla 

ihop paketet, maximalt antal takstolar bör var 5 stycken per paket.  

 

Figur 5, Schematisk bild för sammanfogning av takstolarna vid lagring och transport. (Nilsson S. ) 

6.10 Handledning för dimensionering  

I avsnitten 6.10.1 och 6.10.2 ges tips på handledning för enklare dimensionering av 

takstolar.  

6.10.1 Träguiden 

Dimensioneringstabellen på träguidens hemsida kan vara till hjälp för att skaffa riktlinjer 

kring vilka dimensioner som kan tänkas vara lämpliga i en takstol. Tabellen ger 

dimensioner för ett urval av modeller med några olika spännvidder och vinklar 

(Träguiden, u.å.). Framför allt är tabellen till för att ge råd och tips kring var manuella 

beräkningar ska startas. Eller att vara rådgivande till mindre aktörer med begränsad 

kunskap i beräkningar. Vid dimensionering är det viktigt att ta hänsyn till de yttre 

belastningarna. Då takkonstruktionen bär en större last på vintern, snön, är denna viktig 

att ta hänsyn till. På grund av olika mängd snö på olika orter att det viktigt att en ort är 

given vid dimensionering av takstolar.  
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6.10.2 Takstolsboken  

Takstolsboken gavs ut 2010 och är en handbok för dimensionering av spikade och 

skruvade takstolar, det är en uppdatering av tidigare handbok. Boken förhåller sig aktuell 

till de dimensioneringsregler som infördes hösten 2010. Till boken finns ett datorprogram 

där konstruktören kan dimensionera takstolen enligt BKR 13 eller Eurokod. Denna bok 

kan användas för att skapa en uppfattning kring dimensionering i ett tidigt skede av 

byggprocessen. Den kan också användas för en kontroll av färdig konstruktion. (Bjerking, 

2011, s. 3) 

Datorprogrammet som hör till boken dimensionerar takstolens virke och knutförband 

som utförs med spikningsplåtar och lös spik eller skruv. Resultaten av beräkningarna 

presenteras i en ritning med placering av förband i knutarna. (Bjerking, 2011, s. 3) 

Vägledningen som ges utifrån takstolsboken och tillhörande program skall ses som förslag 

till lämpliga utföranden i normala fall utifrån ekonomiska, konstruktiva och praktiska 

aspekter. (Bjerking, 2011, s. 4) 

6.11 Beräkningsprogram för dimensionering  

I avsnitten 6.11.1- 6.11.3 tar studien upp de beräkningsprogram som kan användas för 

mer komplicerad dimensionering av takstolar. Avsnitten tar även upp information kring 

företagen som distribuerar programvaran och dess övriga tjänster. 

6.11.1 CSC  

För mer precis dimensionering kan programvaror med fördel användas. CSC är ett företag 

i Skellefteå, som specialiserat sig på beräkningstjänster och programvaror för 

dimensionering, kalkylering och produktion inom takstolsindustrin och övriga 

takkonstruktioner. (CSC, u.å.a) 

CSCs största marknad finns i Europa och affärsidén är att sälja förstklassiga 

programprodukter för takstolstillverkare samt att kunna erbjuda service för dessa 

produkter. Servicen ges genom information, utbildning, kundstöd och beräkningstjänster. 

Deras idag stora programvaror på marknaden är TrussCon och RoofCon. Nära 300 

takstolsproducenter i Europa och Sydafrika använder dessa program för att konstruera 

och dimensionera takstolar. CSC är en del av koncernen MiTek Industries. (CSC, u.å.b) 

CSC hjälper gärna ett nystartat företag med dimensionering av takstolar och konstruktion 

av takplaner.  De ser att beräkningstjänsten är en bra tjänst för de som är nya producenter 

i branschen och som redan har mycket att tänka på med att få igång en fungerande fabrik. 

Det är mycket att lära sig i ett beräkningsprogram och då kan det vara skönt att först få 

igång produktionen och i ett senare skede ta sig an även dimensioneringen av takstolarna. 

Beräkningstjänsterna kan användas även då tiden är knapp i fabriken och mycket måste 

bli gjort samtidigt. (Lundholm, 2015a) 

En bra start är att börja med TrussCon bas då det är intressant att starta med en 

programvara.  Denna version av programmet ger möjlighet att räkna åtta olika modeller 

av takstolar. Beräkning av övriga modeller eller besvärligare konstruktioner kan beställas 

av CSCs beräkningstjänst. (Lundholm, 2015a)  
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I priser för TrussCon bas ingår fria programuppdateringar och fri programsupport. Det 

som inte ingår är konstruktionshjälp, gränsen mellan programhjälp och 

konstruktionshjälp kan ibland vara svår att definiera. Konstruktionshjälp är en 

beräkningstjänst som beställaren ska betala för. Även utbildning i programmet 

tillkommer. Under en dag kommer en instruktör till arbetsplatsen och utbildar de på 

fabriken som ska kunna arbeta med programvaran. (Lundholm, 2015a) 

För att skapa takplaner och se hur taket kan komma att se ut när det är färdigt används 

RoofCon. En konstruktör kan med hjälp av programmet visualisera takstolarnas geometri 

och placering. TrussCon kan användas utan RoofCon men inte tvärt om.  Det går att 

dimensionera takstolar utan att de behöver visualiseras, men för att kunna visualisera 

takstolarna i en takstolsplan måste de först vara dimensionerade. (Lundholm, 2015a) 

6.11.2 ITW  

TakCad är ITWs beräkningsprogram för dimensionering av takstolar. Detta program 

hjälper konstruktören att dimensionera materialsparande och samtidigt enligt gällande 

byggnormer (Larsson, 2015). Detta beräkningsprogram kan endast beräkna 

konstruktioner med de egna spikplåtarna. ITW kan också bistå med beräkningshjälp för de 

som vill (Thorsrud, 2015a). TakCad kan rita takplaner för att illustrera de konstruerade 

takstolarna. 20 % av den norska marknaden använder ITWs beräkningsprogram  

(Thosrud, 2015c). 

6.11.3 Bjerking  

Ett annat företag som kan hjälpa till att 

beräkna konstruktioner är Bjerking med 

säte i Uppsala och Stockholm. Dessa 

beräkningstjänster erbjuds till 

takstolstillverkare, husfabrikanter och 

komponenttillverkare. Bjerking har även ett 

datorprogram för dimensionering av 

takstolar som de kallar Bitran. Ett program 

där en konstruktör matar in 

förutsättningarna och får fram 

dimensionerna på virke och beslag. Sitac 

har kontrollerat programmet med jämna 

mellanrum sedan det började användas.  

Det fungerar även till de flesta typer av 

spikningsplåtar och hålplåtar. (Bjerking, 

2015). Bjerking har varit försiktiga med att 

lämna licenser till Bitran,  de ser helst att de 

själva gör beräkningarna som en tjänst. I 

dagsläget har de några kunder på 

programmet. Det finns två versioner av 

programmet. En mer omfattande och en 

mindre version med begränsning av vilka konstruktioner som kan beräknas. Genom 

licensen kan företaget även få tillgång till Bjerkings eget balkprogram.  

Mer om SITAC 

Sitac är sedan 15år en del av SP, Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut. De bedriver 

utbildningar, provningar, forskning, 

revisionsverksamhet och certifiering på 

många områden. De certifierar även 

personer som exempelvis 

kontrollansvariga enligt PBL. Sitac är 

stora inom byggprodukter och då främst 

på de områden som behandlar, 

typgodkännanden, hantering av ETA och 

CE-märkning. (Sitac, u.å.) 

ETA- Europeiskt Tekniskt Godkännande 

Godkänd enligt de regelverk som 

European Organisation for Technical 

Approval, EOTA. En ETA ger möjlighet 

att CE-märka produkten. Detta bygger på 

krav i byggdirektivet. (SP, u.å.c)  
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Bjerkings program är utformat för att passa både till spikplåtar från MiTek och ITW. CSCs 

programvaror är anpassade till MiTeks spikplåtar medan TakCad som Kartro licensierar 

endast är kompatibelt med ITWs spikplåtar. (Andersson, 2015)  

6.12 Konstruktionens material 

Enligt avsnitt 4.3.1 om certifiering krävs idag att takstolar tillverkas enligt EN 14250 

Takstolar – förtillverkade – med förband av spikplåt. Det innebär att de takstolar som 

produceras idag är tillverkade av trä med förband av spikplåtar.  

Virket till tillverkningen i Stugun kommer i första hand att köpas in ifrån SCAs 

trävaruförädling i Stugun. Det är en av grundförutsättningarna för att den här studien 

genomförs. SCAs virke går på export till Norge och har därför i vissa fall andra 

dimensioner än det svenska konstruktionsvirket (Henningsson & Wiklund, 2015). Vid 

produktion av takstolarna bör därför virke väljas med minsta mått enligt dimensionering 

eller närmaste grövre dimension.  

Till förbanden används spikplåtar, för att följa EN 14250. Spikplåt som i dag används 

tillverkas i Sverige och levereras från MiTek eller Kartro/ITW construction. Dessa 

leverantörer uppmärksammades genom frågeunderlaget som besvarades av utvalda 

takstolstillverkare.  

Nordisk Kartro, är ett företag som har sitt säte i Norge med systerbolag i Sverige 

(Thorsrud, 2015a). Kartro är även en del i den internationella Koncernen ITW (Kartro, 

u.å.).  

MiTek är idag det företag som dominerar den svenska marknaden med leverans till 90-

95% av de svenska takstolsproducenterna (Svensson, RANDEK, VD, 2015c)  

6.12.1 En exempeltakstol -dimensioner 

Studien har tagit fram ett exempel på en takstol för att kunna få ett riktvärde för 

kostnaden på en av de vanligare taskstolarna som kan komma att produceras i Stugun. 

Detta exempel ska leda till att virke och beslag dimensioneras och mängdas. 

Dimensioneringen har utförts av Lundholm, konstruktör på CSC, 2015-05-12. Beräkningar 

och ritning finns i bilaga A. 

Yttre förutsättningar att ta hänsyn till 

 Modell Sadelfackverkstakstol 

 Ort   Östersund 

 Spännvidd 9m 

 Taktäckning Tegelpannor 

 Säkerhetsklass 2 

 Takvinkel  27 grader 
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Figur 6, Exempeltakstol med måttsättning. En större ritning finns i bilaga, Exempel takstol (Lundholm, 2015b). 

För att takstolen ska kunna bära aktuella laster krävs följande dimensioner och mängder. 

 Spikplåtar  

 Plåt typ Dimension Antal 

 GNT100S 130x396 2st 

 GNT100S  55x119 2st 

 GNT100S 152x159 4st 

 GNT100S 103x159 1st 

 MITOPW 144x250 1st 

 

 Virke 

 Kvalitet Dimension Antal 

 C30 45x170x4200mm 2st 

 C30 45x170x900mm 2st 

 C24 45x145x4800mm 1st 

 C24 45x145x3600mm 1st 

 C14 45x70x1200mm 2st 

 C18 45x70x2400mm 2st 

Exemplet är framtaget med hjälp av CSC som är den stora leverantören av 

beräkningsprogram till den svenska marknaden. Därför är det också MiTeks spikplåtar som 

priset beräknas på i detta fall. 

6.13 Produktionslinje 

RANDEK är den enda producenten i landet med kompletta linjer för hus- och 

takstolstillverkning. På den tyska marknaden finns bland andra Weinmann och Hundegger. 

Där Hundegger är störst på ”Abbund-maskiner”, snickerimaskiner. I Nordamerika och 

Skandinavien används takstolar som är sammanfogade med spikplåtar och vad gäller det 

systemet så är MiTek stora leverantörer av plåtar. (Ramsö, 2015) 

MiTek är en världsomspännande organisation. De ser skillnaderna på den nordamerikanska 

och europeiska marknaden. I dag måste en maskin i Europa vara CE-märkt för att få säljas. 

Det är ett krav som de amerikanska maskinerna inte lever upp till. MiTek har sin största 

tillverkning och försäljning av takstolstillverkningsmaskiner i Amerika. Där är det vanligt 

med rullpressar medan tillverkningen i Europa använder sig av hydrauliska bordspressar 

och C-pressar. I norden används C-pressar i särklass mest. (Karlsson, 2015).  

6.13.1 Kapning av virke 

Under produktion kan lyftbord användas vid kapstationen för att ge möjlighet till en 

ergonomisk arbetsställning för operatören. Traversen eller hjullastare kan lyfta virket till 

bordet, där en operatör sedan kan plocka och placera det på inmatningsbänken till kapen.  

Kapen är en maskin från RANDEK som kan kapa i många olika vinklar, både horisontellt och 

vertikalt. Den kan kapa virke som har en tjocklek på 260mm, eller tre virkesbitar samtidigt. 

Tack vare att kapen är datastyrd har den snabba omställningar mellan olika typer av snitt. 
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För exakta resultat riktar anhåll på inmatningsbänken virket och håller det på plats medan 

snittet görs. (RANDEK, u.å.c) 

För att kunna sortera virket i olika delar och till olika takstolar kan en etikettskrivare 

användas. En etikettskrivare kan liksom själva kapen kopplas ihop med en CAD-fil och 

skriva det namn som den kapade virkesdelen har i programmet. På så vis skapas en kodad 

pusselbit till sammanfogningen av takstolen. Etikettskrivaren kan även skriva kundens 

namn på virkesdelen vilket underlättar för operatören som ska sortera och transportera de 

producerade takstolarna. (Svensson, 2015c) 

 

Figur 7. Bilden illustrerar kapen med in och utmatningsbänk samt ett lyftbord där det kapade virket lagras i 
väntan på nästa del i tillverkningsprocessen. (RANDEK, u.å.a) 

6.13.2 Presslinje  

Nästa steg i tillverkningsprocessen är sammanfogningen av de ”pusselbitar” som kapats. 

Ovanpå fixturer som placeras ut på ett stålgolv och låses fast med magneter kan takstolens 

delar placeras. Innan träet läggs på fixturerna placeras lämpliga spikplåtar ut där skarvar i 

takstolen beräknas vara. Sedan placeras träbitarna på spikplåtarna och till sist placeras en 

spikplåt ovanpå skarven med spikarna nedåt i träet. Delarna sammanfogas sedan med hjälp 

av en C-press som trycker både under- och ovanifrån. (RANDEK, u.å.b) 

Pressen kan vara upphängd på några olika vis. I den lämnade offerten för takstolsfabriken 

är den vägghängd. De befintliga pelarna i väggen kan användas. Kranens arm kommer att 

vara 7 m lång och har ett presshuvud som pressar med en kraft motsvarande 23 ton. 

Presshuvudet hänger i en telfer vilket gör att det kan röra sig inåt och utåt på kranen, 

samtidigt som kranen kan svänga i sitt fäste på så vis kan presshuvudet nå olika punkter på 

takstolen. (RANDEK, u.å.b) 
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Figur 8. Vägsvängd pelarkran med C-press, används vid tillverkning av takstolar. (RANDEK, Press NT, u.å.c) 

För att underlätta placeringen av fixturera kan en laserprojektor användas. Den kan med 

hjälp av en CAD-fil projicera takstolens form på golvet. Det gör att operatörerna på ett 

smidigare sätt kan ställa in takstolens form och placera ut spikplåtar och virke. (Svensson, 

2015c) 

6.13.3 Begagnade Maskiner 

Det finns möjlighet att starta en produktion med begagnade maskiner. Maskiner som 

tidigare tjänstgjort i fabriker på annan ort. En del begagnade maskiner kan finnas hos 

återförsäljarna av dessa maskiner. Utbudet på begagnade produkter varierar efter 

producenternas omstruktureringar. (Nilsson, 2015a) 

RANDEK har en del begagnad utrustning, efter den tillgång på återinköp som de har 

(Svensson, 2015c). I dagsläget finns en variant på presslinje om skulle kunna fungera till 

den tänkta kapaciteten på produktionen i Stugun (RANDEK, u.å.d).  

6.14 Sekundära maskiner  

I avsnitt 6.14.1 - 6.14.4 beskrivs de maskiner som underlättar för verksamheten. De är inte 

direkt avgörande för produktionens genomförande. Funktionerna som dessa maskiner 

bistår med hjälper produktionen att bli effektiv. 

6.14.1 Lyftbord 

För att anpassa virkespaketets höjd till kapens inmatningsbänk kan ett lyftbord användas. 

Meningen är att det ska bidra till mer ergonomiska rörelser för operatören oavsett hur 

mycket eller lite virke som finns kvar i paketet. Lyftbordet skall klara av att lasta ett 

virkespaket. Tyngden på ett sådant paket är 2 ton (Olovsson F. , 2015). För att ytan på 

bordet ska kunna stadga ett virkespaket har måtten 3400x1200 mm valts.  Vid avlastning 

från kapen kan ett mindre bord installeras. Det bordet får måtten 1300x800 mm. Eftersom 

att denna virkesmängd ökar under processen vid kapning av träet kan bordet hjälpa till att 

hålla en jämn nivå genom att sjunka. Detta för att underlätta förflyttningen av virke för 

operatören.  

6.14.2 Travers 

Till förflyttningen kommer takstolsindustrin i Stugun att använda sig av en hjullastare som 

sköter förflytning inifrån och ut. Inne i lokalen kommer förflyttning att ske med ett 
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traverssystem som hänger på mellan 6000 och 7000 mm höjd över golvnivån. Det tillåter 

lyft även med takstolar som har höga nockhöjder samtidigt som monteringskranen kan löpa 

fritt under traversen. Spännvidden på traversen blir 20m och längden 24m. En telfer 

kommer att kunna röra sig utmed balken, traversen, och på så vis kommer hela 

produktionsytan att nås med traversens räckvidd.  

Vid förflyttning med travers kan en slinga läggas kring nocken på takstolen. Med ett helt 

paket takstolar kan en längre slinga användas som träs igenom alla takstolar i paketet.  

En leverantör av traverser är företaget TAWI, som specialiserat sig på säkra och lätta lyft i 

alla möjliga miljöer. Det är ett företag som finns i Kungsbacka och deras produkter går på 

export till hela världen. (TAWI, u.å.a)  

 

Figur 9. En lösning av traverssystem från TAWI. (TAWI, u.å.b) 

En annan leverantör av traverssystem är Konecranes AB som har ett av sina säten i 

Borlänge. Konecranes har en stor marknad och är etablerade i diverse branscher. En av den 

är tillverkningsindustrin. De har de rätta lyftlösningarna för vad som än tillverkas och de vet 

om vikten av att ha ett långsiktigt samarbete för att kunna ge den bästa servicen. En service 

med bra produkter och tjänster genom reparation och byten. (KoneCranes AB, u.å.) 

Dematek är ännu en leverantör av traverser och lyftanordningar. Dematek har en stor 

marknad i Sverige och fokuserar på att hålla en hög tillgänglig service över hela landet. 

Företagets huvudkontor finns i Huddinge där produktspecialister, konstruktörer och 

handläggare arbetar. (Dematek, u.å.) 

6.14.3 Kompressor 

Krav för tryckluften som ska anpassas till kapen preciseras i den offert som RANDEK 

lämnat.  

Tryckluften skall följa PNEUROP 6611 med följande tillägg: 

 Daggpunkt Klass 5 

 Partiklar Klass 5 (Storlek 40 Mikron). 

 Olja  Klass 4 (Olja 5 mg/mn) 

Kraven är hämtade ur offerten från RANDEK, bilaga D.  
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Till detta gäller att kompressorn ska han en kapacitet på 500l/min (Svensson, 2015b)  

Rekommendationen från branschen är att använda en skruvkompressor med kyltork. En 

sådan kan klara av att hålla kontinuerlig luft under en hel arbetsdag och kan sortera ut den 

fukt som finns i luften. Kompressorn kommer att behöva ett filter som sorterar ut partiklar 

ur luft och vatten samt ett filter för att sortera partiklar ur oljan. (Korpinen, 2015)  

6.14.4 Hjullastare 

En hjullastare kan distribuera takstolarna från lagring inne till lagring ute och slutligen upp 

på lastbil för vidare transport. Hjullastarens funktion är även att förflytta virket utifrån och 

in i lokalen. Förutsättningar är att den tyngsta lasten kommer att ligga kring 2 ton (ett 

virkespaket) och den maximala lyfthöjden är att nå upp på ett lastbilsflak. Vid förflyttning 

med hjullastare lyfts takstolarna i underramen. 

6.15 Certifiering av produkter 

Vid certifiering av takstolarna tas kontakt med SP som kommer på ett inledande 

kontrollbesök och sedan ger vägledning genom hela certifieringsprocessen. Vid detta besök 

går företaget igenom sin tänkta kvalitetsmanual med SP, tillsammans gör de ett 

färdigställande. Under processen genomförs också ett avslutande besök. Certifieringen är 

sedan giltig tills kraven i standarden inte längre uppfylls. Om arbetet med takstolarna 

förändras ska förändringen ske i samklang med EN 14250, för att certifieringen skall 

fortsätta gälla. Kvalitetsmanualen måste också följa förändringen. (Nilsson, 2015a) 

Det är de tillverkade produkterna som skall certifieras, maskinerna har ingen egen 

certifiering men de kontrolleras så att de är dugliga att använda. Under den tid som 

certifieringen gäller skall ett kontrollbesök årligen utföras av SP. (Nilsson, 2015a) 

På SPs hemsida finns en checklista över de steg som bör genomföras i en 

certifieringsprocess. Samma lista finns även här, i denna rapport. (SP, u.å.b) 

 Vilket, eller vilka, direktiv/förordningar gäller för den aktuella produkten? 

 Finns det en harmoniserad standard som omfattar produkten? 

 Skaffa fram direktiv/förordning (exempelvis genom nedladdning från Nando) 

 Köp standarder, (t ex från SIS)   

 Vilka länder ska produkten användas i? (frågan gäller särskilt för byggprodukter) 

 Vilka egenskapskrav gäller i de aktuella länderna? 

 Vilka provningar måste utföras av anmält organ? (övriga kan tillverkaren själv 

utföra eller låta någon utföra - detta gäller framför allt byggprodukter). 

 Kontakta valfritt anmält organ, ansök om provning, kontroll och certifiering. (Om 

man är osäker får man hjälp så att provningsomfattningar med mera kan 

minimeras.) 

 Bygg upp, eller anpassa befintlig, kvalitetssäkring av produktionen enligt kraven i 

direktiv och standard. 

 Beställ granskning av kvalitetssäkringssystemet (om så krävs). 

 Utforma märkning enligt direktiv/förordning och standard. 

 Utforma deklaration om överensstämmelse alternativt en prestandadeklaration 

(byggprodukt). Mall för detta finns i direktivet/förordningen. 
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I vissa fall kan tillverkaren själv kontrollera sina produkter så att de uppfyller gällande 

regler och krav. I andra fall måste ett anmält organ för certifiering kontrollera produkten 

genom exempelvis typprovning eller kontroll av kvalitetssäkring. Anmält organ utfärdar ett 

intyg på att verksamheten uppfyller de krav som ställs. (SP, u.å.b) 

6.16 Certifiering av verksamheten 

För att få en fungerande verksamhet som uppfyller dagens krav på miljöarbete och 

kvalitetsarbete är ett hjälpmedel att arbeta efter standarder. Att följa standarder krävs även 

för att kunna certifiera verksamheten enligt dem. Ett varumärke kan styrkas genom att det 

följer erkända och välkända standarder. För vissa kunder kan en certifiering vara attraktivt 

och skapa ett mervärde för produkten. 

Miljöarbetet bör ha sin utgångspunkt i ISO 14001: 2004. Där den verksamhet som bedrivs i 

lokalen under drift skall tas upp och planeras. De miljöaspekter som verksamheten har ska 

tas upp och dess konsekvenser ska utvärderas. Även hantering av avvikelser från 

miljöarbetet ska upprättas och underhållas. Det handlar om att få en organisation som är 

medveten om sin miljöpåverkan och aktivt letar vägar för att förändra sin verksamhet så 

miljövänligt som möjligt. Samtidigt ska detta miljöarbete vara i relation till den vinning som 

verksamheten kräver. (SS-EN ISO 14001:2004, s. 4) 

ISO 9001: 2008 är en vägledning för kvalitetsarbetet. Ett sätt för hur organisationen ska 

sköta sina processer och med hjälp av dem nå en hållbar utveckling. I kvalitetsarbetet gäller 

det att ständigt utveckla de processer som verksamheten består av. Att utveckla 

processerna innebär att de ska förbättras för att nå en hållbar utveckling. (SS-EN ISO 

9001:2008, s. i.v) 

Ett större ansvar att följa standarderna tas om företaget också certifierar sitt arbete och på 

så vis lovar att uppfylla dessa. För vissa beställare kan detta vara attraktivt och skapa ett 

mervärde för produkten.  

Det finns det flera ackrediterade certifieringsorgan som kan genomföra certifiering enligt 

ISO 9001 och 14001 (Bohlin, 2015). Swedac är den myndighet i Sverige som ackrediterar de 

certifieringsorgan som finns på marknaden (Swedac, u.å.).  

6.17 Ansvarsförsäkring  

Studien har vänt sig till ett av de stora försäkringsbolagen för att få en uppgift på vad en 

ansvarsförsäkring för verksamheten kan täcka.  I premien ingår en 

Verksamhetsansvarsförsäkring, Produktansvarsförsäkring. Rättskyddsförsäkring (tvistemål 

och skattemål), Rättskyddsförsäkring (miljöbrott och arbetsmiljöbrott), 

Förmögenhetsbrottsförsäkring samt Databrott. Dessa specifikationer finns i offerten från 

försäkringsbolaget. Offerten återfinns i bilaga E. 
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6.18 Transporter – jämförande exempel 

Studien ska ge svar på om det kan uppstå minskade transporter av takstolar och dess 

komponenter vid en etablering av takstolproduktion i Stugun. Transporter är alltid 

beroende av var i landet kunden vill ha sina produkter. Tanken bakom den här studien är 

att skapa en marknad som ligger centrerat i regionen Jämtland/Västernorrland.  Viss 

marknad kommer att ske även utanför länet. Då är målet att samordna transporterna i 

största möjliga mån med SCA Stugun.  

Under den prispress som råder på byggmarknaden i dag har INAB köpt takstolar från en 

producent i Norrbotten för att montera dem i Jämtland. Det bidrar till ökade transporter, 

från befintlig fabrik till ny fabrik i Stugun, med 50-60 mil beroende på vilken väg 

transporten går (Google Maps, u.å.a). En transport på en arbetsdag för chauffören. Trots 

detta är dessa takstolar billigare att beställa än Pilgrimstads takstolar som endast har en 

knapp timmes transport på fem mil till den nya fabriken (Google Maps, u.å.b). Prisuppgifter 

kommer från INAB själva. Det är delvis dessa priser som gjort att intresset för studiens 

genomförande uppkommit.  

6.18.1 Jämförelse transportsträckor 

Nedan görs en jämförelse på material till takstolar och dess transport. Längder på 

transporter är hämtade från Google Maps och transporterna är beräknade att ske med 

lastbil. En stor del av INABs marknad är förlagd till Östersund med omnejd. Takstolens 

beställare förväntar sig att få takstolen levererad till Östersunds stadskärna.  

Fabriken i Norrbotten beställer sitt virke från en trävaruförädlare som finns på samma 

industritomt liksom studiens fabrik, med undantaget att de också importerar en del virke 

som transporteras fem mil.  Ett överslag är att det är 50 % på transport och 50 % från 

samma industritomt. Det ger ett utslag på att allt virke tillsamman färsdats 25km.  

Spikplåtar tas från samma leverantör, MiTek, som finns i Tranås.  

 

 

 

 

 

 

 

Denna beräkning visar att en takstol som produceras i Norrbotten ökar sina transporter 

med 894km jämfört med om samma takstol skulle tillverkas i Stugun då inbyggnaden av 

takstolen sker i Östersund med omnejd.  

I den här jämförelsen visar det sig att en takstol som produceras i Norrbotten och ska 

monteras i Östersund transporteras totalt den dubbla sträckan jämfört med den takstol som 

tillverkas i Stugun. Detta gäller endast då givna förutsättningar gäller. När förutsättningarna 

 Fabrik i Norrbotten Fabrik i Stugun 

Virke från leverantör 25km 0km 

Spikplåt från leverantör 1153km 795km 

Transport av färdig takstol. 564km 53km 

Total längd transporter 1742km 848km 

Skillnad i transportlängd +894km  
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är att bygga takstolar som ska sättas upp i Jämtland med omnejd, samtidigt som virket finns 

på plats kommer de totala transporterna bli kortare än i de fall då takstolarna importeras 

från Norrbotten.   

Vid en etablering på en av leverantörernas industritomt ökar förutsättningarna för att 

skapa så korta transporter som möjligt. I ett annat fall skulle SCA transportera sitt virke från 

torken till en lastbil för vidare transport till takstolsproducenten. I det här fallet kan de 

istället transportera det torkade virket från torken direkt till takstolsfabrikens lager intill 

industrilokalen.  
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6.19 Kalkyl 

Kalkylen uppbyggd utifrån de förväntade kostnader som takstolsfabriken kommer ha i ett 

etableringsskede. Kalkylen utgår ifrån att lokalen är iordningställd för en 

tillverkningsverksamhet med krav på plant golv och de arbetsmiljöhänsyn som råder för en 

industri.  

I avsnitt 6.20- 6.23 redovisas de inkomna offerter och priser som studien fått tillgång till. 

Den leverantör som lämnat det lägsta priset är den som tagits med i beräkningarna av det 

totala priset. I avsnitt 6.24 görs en sammanställning av de kostnader som påverkar 

takstolarnas pris och ett pris för en takstol enligt 6.12.1, med 9m spännvidd redovisas.  

6.20 Inversteringar i uppstartsskede 

I följande avsnitt redogörs för de kostnader som uppkommer i samband med etablering av 

en ny takstolsfabrik med det unika läget i Stugun. 

Fasta Startkostnader  
  Maskiner Mängd Totalt pris 

Kaplinje 
  Inmatningsbänk IH040F1X00 1st 45 500,00 kr 

Utmatningsbänk LX 1st 160 400,00 kr 

Kapsåg SPL128 I 1st 437 400,00 kr 

Presslinje 
  Kransystem NT23TKX00 1st 145 900,00 kr 

Hydraulslangpaket 1/2" och 
5/8" Komplett 14m 4 480,00 kr 

Fixtur komplett, 900mm 2st 24 800,00 kr 

Fixtur komplett, 550mm 10st 114 000,00 kr 

Fixturutrustning paket 1st 7 250,00 kr 

Takstolsvagn 1st 64 000,00 kr 

Etikettskrivare 1st 43 500,00 kr 

Lasterprojektor 1st 103 000,00 kr 

   Kompressor 1st 36 700,00 kr 

Lyftbord olika storlekar 2st 111 843,00 kr 

Travers 1st 225 000,00 kr 

Montage av travers 1st 75 000,00 kr 

  
  

Kalkylprogram CSC TrussCon 1st 37 000,00 kr 

Certifiering EN 14250 (start) 1st 35 000,00 kr 

Certifiering ledningssystem 1st 33 750,00 kr 

SUMMA STARTKOSTNADER 
 

1 704 523,00 kr 
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6.20.1 Maskinpark 

Det räcker med en enda produktionslinje för att producera upp mot 6000st takstolar om 

året.  För en sådan kapacitet krävs en kapstation, en presslinje samt möjligheter till 

förflyttning och förvaring av material och tillverkade takstolar. (Svensson, 2015a) 

Offerten från RANDEK redovisar 1´003´730 kr.  I det priset ingår inmatningsbänk, 

utmatningsbänk och kapsåg, även ett kransystem, fixturer och en takstolsvagn med de 

komplement som krävs. Priserna redovisas i sin helhet i bilaga D offert från RANDEK. 

Utöver denna offert har studien också fått pris på en etikettskrivare och en laserprojektor, 

vilka inkluderas i kalkylen. (Svensson, 2015c)  

 Etikettskrivare  43´500kr  

 Laserprojektor 103´000kr 

6.20.2 Begagnad utrustning 

Den begagnade utrustning som finns hos RANDEK just nu är en presslinje upphängd i en 

lättravers. En travers där operatören manuellt förflyttar balk och telfer till den plats som är 

lämplig för den knut som ska pressas. Utrustningen är fem år gammal men håller en god 

kvalitet. RANDEK håller en garanti för utrustningen i tre månader.  (Svensson, 2015c) 

Priset på denna begagnade utrustning ligger på 200´000kr. (Svensson, 2015c) 

Generellt kostar en begagnad kap mellan 300´000-350´000kr. Då de finns att byta in. 

(Svensson, 2015c) 

En begagnad utrustning som finns beskriven ovan skulle då kosta kring 550´000kr. Vilket är 

att jämföra med en ny utrustning för 1´003´730kr. En kalkyl som baseras på begagnade 

maskiner skulle då kunna reduceras med 450´000 kr jämfört med den kalkyl som studien 

tagit fram.  

6.20.3 Lyftbord 

Offertförfrågan har skickats ut, till sex olika leverantörer, på ett vanligare lyft/saxbord 

varav två har lämnat pris. Förfrågan om pris har skett med de förutsättningar som är kända 

i dagsläget, lyfthöjd, kapacitet och storlek på lastens yta. Dessa lyftbord installeras på gjutet 

betonggolv. Det finns även som alternativ att montera lyftborden i en grop för att få den 

lägsta lyfthöjden i nivå med övrigt golv.  

Det större bordet startar högt och sänker sig allt eftersom att virket plockas av och läggs 

upp på inmatningsbänken till kapsågen. Det mindre bordet sjunker allt eftersom det lastas 

med virke från kapsågens utmatningsbänk. Rörelsen i höjdled styrs med fotocell.  

Fors industrier är en av de leverantörer som lämnat ett pris. De har räknat med att en 

klämrisk vid nedåtrörelse kräver ett skyddsnät och på det större bordet föreslås dubbla 

saxar horisontellt, ett så kallat DH-bord  

 Bordsskiva 1200x4500mm  

 Lyfthöjd 1100mm.   

 Kapacitet 2000kg 
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Pris: 60´000 kr med skyddsnät kring sax 2´000 kr/m2 för 12,5 m2 25´080kr. Styrning med 

fotocell ytterligare 5´000kr. (Ljung, 2015a)  

Det mindre bordet för avlastning av virke från utmatningsbänken har måtten  

 Bordsskiva 1300x800mm 

 Lyfthöjd på 830mm 

 Kapacitet 2000kg 

Pris: 25´000 kr med skyddsnät kring sax 2´000 kr/m2 för 3,5 m2 7´000kr. Styrning med 

fotocell ytterligare 5´000kr. (Ljung, 2015b) 

Totalt pris: 127´080 kr 

Edmo lift är den andra leverantören som lämnat ett pris.  

Det större bordet  

 Bordsskiva 3400x1200mm  

 Lyfthöjd 1100mm,  

 Kapacitet 3´000kg 

Pris 72´637 kr 

Det mindre bordet  

 Bordsskiva 1300x800mm  

 Lyfthöjd 820mm  

 Kapacitet 2000kg 

Pris: 39´206 kr 

Totalt pris: 111´843kr (Dahlberg, 2015)   

Denna leverantör väljs till beräkningen av uppstartskostnader. 

6.20.4 Travers  

Förutsättningar för traversen finns beskrivna i avsnitt 7.10.2 Travers. 

Tre leverantörer har lämnat pris på det traverssystem som krävs för takstolsindustrin i 

Stugun. Prisförfrågan har skickats till 10 leverantörer. I lämnade priser är montage av 

traversen i lokalen exkluderat.  

 TAWI  300´000kr (Thim, 2015) 

 Konecranes  225´000kr (Molander, 2015) 

Denna leverantör väljs till beräkningen av uppstartskostnader. 

 Dematek  235´000kr (Hultman, 2015) 

6.20.5 Kompressor 

I denna förfrågan har endast Jemtluft kunnat lämna ett pris.  

Modellen CPM 5,5 som Chicago Pneumatic levererar, är en lämplig modell för produktion av 

takstolar. Filter som är lämpliga att använda är S45 och G45. (Korpinen, 2015) 
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 Den föreslagna kompressorns kapacitet är 550l/min vilket är tillräckligt för sågen, genom 

de krav som är ställda i offerten från RANDEK redovisade i avsnitt 6.14.3. 

 Kompressor CPM 5,5 31´500kr 

 Filter 

o S45 2´600kr 

o G45 2´600kr 

 Totalt pris: 36´700kr 

6.20.6 Bygglov och ombyggnad 

Bygglovet och dess handläggning kommer att bidra med en del ekonomiska kostnader. 

Bygglovstaxan beräknas utifrån en matris som bygger på kvadratmeter och typ av lokal. För 

att få fram ett pris på bygglovet bör en idé för ombyggnad vara preciserad och 

dokumenterad. Även de installationer som skall genomföras bör vara dokumenterade. 

(Lindström, 2015b) 

Ombyggnaden av lokalen kommer också att öka investeringskostnaderna. Pris på 

ombyggnationen kommer INAB att ta fram själva. Dessa priser kan sedan vägas in i studiens 

resultat och vara en bedömningsgrund för hur etableringen av en takstolsfabrik i Stugun 

skall utvecklas.  

6.21 Löpande kostnader  

Nedan redovisas de kostnader som verksamheten kommer att ha löpande under 

produktionen. En del kostnader är låsta per månad medan andra kostnader beror av 

produktionen och dess storlek.  

Löpande kostnader – Månadsvis Totalt pris 

Kallhyra för Lokal    10 541,67 kr  

Hyra av Hjulastare     20 000,00 kr  

Företagsadministration, samordnad med 
INAB      6 000,00 kr  

Försäkring         216,67 kr  

Beräkningsprogram programuppdatering         990,00 kr  

Utbildning (en dag om året)         500,00 kr  

Certifiering årskostnad takstol      1 500,00 kr  

Certifiering Ledningssystem      1 312,50 kr  

SUMMA LÖPANDE KOSTNADER 41 060,83 kr 

6.21.1 Hyra av lokal  

För hyran av lokalen vill SCA ha 230-250kr/m2 och år. (Henningsson, 2015)  

För 230kr/m2 och 550m2 blir årskostnaden 126´500 kr. Detta resulterar i en månadshyra 

på 10´541,67kr  

6.21.2 Hjullastare  

Ramirent har lämnat pris på en hjullastare med pallgafflar.  En modell Volvo L25B för 

20´000kr/månad. De har även lämnat pris på en Truck. En toyota 8FDF30 för 

16´000kr/månad. (Haraldsson, 2015) 
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Även North Trading Company har lämnat pris på en hjullastare, en Ljungbymaskin L9 för 

23´800kr/månad (Henriksson, 2015) 

 Här efterfrågas en stor kapacitet och därför väljs hjullastaren från Ramirent för 

20´000kr/månad. 

6.21.3 Administration  

Administrationen kring verksamheten kan samordnas med den administration som INAB 

redan har i dagsläget vad beträffar löneutbetalningar och viss fakturahantering. Det 

förväntas ta en till två timmar i veckan till en början och kostnaden för detta beräknas till 

1´500kr/vecka. För att detta ska bli korrekt bör siffror utväderas någon månad efter det att 

verksamheten kommit i gång. (Olovsson M. , 2015) 

Vid fyra veckor/månad ges 6´000kr/månad 

6.21.4 Ansvarsförsäkring  

 Premie: 2600kr/år vid 5st anställda (Höglund, 2015) 

6.22 Poster med startkostnad och löpande kostnader 

Nedan redovisas programvara för dimensionering och certifieringar. Det är poster i 

kalkylen som har både startkostnader och löpande kostnader som ska betalas efter hand.  

6.22.1 Programvara för dimensionering av takstolar och beräkningshjälp 

Varje leverantör av programvara tar betalt genom en licens för att företag ska få tillgång till 

deras programvara. Genom en beräkning av kostnader över fem år avgörs priset på 

beräkningsprogrammet.  

 CSC 

o Om det är en vanlig modell som är relativt enkel att dimensionera tar de 

betalt enligt en fast prislista. Skulle konstruktionen av takstolen vara 

annorlunda eller unik och mer krävande tar det betalt för tiden som de får 

lägga i beräkningarna för den enskillda konstruktionen.  

o TrussCon bas som rekommenderas som ett bra beräkningsprogram att 

starta med. Installationskostnad för detta program är 37´000 kr och 

underhåll av programmet kostar ytterligare 990 kr/månad. En utbildning i 

TrussCon kostar 6´000 kr/dag. (Lundholm, CSC, Konstruktör, 2015a) 

 Kartro 

o Beräknar konstruktioner med förband av ITW Constructions spikplåtar 

(Thorsrud, 2015a). Det samma gäller här som för CSCs beräkningsprogram 

och beräkningstjänster.  

o Beräkningsprogrammet kostar 20´000 NOK vilket är det samma som 22´008 

SEK för installation och uppstartskurs. Årskostnaden för detta program är 

den samma, 22´008kr (Thorsrud, 2015b). Den löpande månadskostnaden 

för detta program blir 1834kr 

 Bjerking 

o Det finns två versioner av programmet. En mer omfattande och en mindre 

version med begränsning av vilka konstruktioner som kan beräknas. Till 

licensen kan företaget även få tillgång till Bjerkings eget balkprogram 



Examensarbete på grundnivå   Etablering av takstolsfabrik i Stugun 

37 
 

(Bjerking, 2015). Detta program kan beräkna Spikplåtar från både ITW och 

MiTek.  

o Den mindre licensen kostar 1´500kr/månad och den större licensen kostar 

3´000kr/månad. För detta program finns ingen startavgift. Utbildning i 

programmet erbjuds för ett överenskommet pris då utbildning blir aktuell. 

(Andersson, 2015) 

Jämförelse: Kostnad över fem år (pay-off tid).  

TrussCon bas 96 400,00 kr  

TakCad 132 048,00 kr  

Bitran (Bjerking) 90 000,00 kr liten 

Bitran (Bjerking) 180 000,00 kr hel 

Utifrån denna jämförelse bör Bjerkings mindre licens väljas. I dagsläget har CSC 90-95% 

av den svenska marknaden (Svensson, 2015c). Utifrån detta väljs även i studien CSC som 

leverantör av beräkningsprogram, då de har lämnat fullständiga prisuppgifter.  

Om en beräkningstjänst blir aktuell kommer den att upphandlas vid aktuellt tillfälle. De 

företag som erbjuder programvara för dimensionering har också möjlighet att hjälpa till 

med dimensioneringen. Detta innebär att producenter av takstolar kan skicka förfrågan om 

hjälp med beräkningar till dem mot en kostnad. Beroende på beräkningarnas omfattning tas 

pris utifrån fast prislista eller löpande kostnad. ITW har även de en prislista som de följer i 

ett ärende av beräkningstjänster (Thorsrud, 2015b). Bjerking tar betalt för sina 

beräkningstjänster via löpande räkning vilket är vanligast med stamkunder. De kan även ta 

betalt enligt ett fast pris (Andersson, 2015).  

6.22.2 Certifiering av produkter 

För CE-märkning av produkter kommer kostnaden för producenten att bli följande, om en 

certifiering är aktuell inom detta år. (Nilsson, 2015a) 

 Startsavgift: 35´000-38´000kr, kalkyl beräknad på 35´000kr 

 Löpande kostnad: 18´000kr/år 

6.22.3 Certifiering av verksamheten 

Prissättning på certifiering är fri, varje certifieringsorgan har sina egna priser och sitt eget 

förfarande (Hallberg, 2015). Offerten som helhet från Scandinavian Business Certification 

finns att läsa i bilaga F. 

En certifiering för kvalitets- och miljöledningssystem betalas i olika steg då olika moment 

utförts. 

 År 1:  33´750kr Initialgranskning, certifieringsgranskning 

 År 2 och 3: 27´000kr/år Löpande granskning 

 År 4: 20´250kr Omcertifiering 

Varje år skall rapportering och revisionsgranskning genomföras. I kalkylen delas dessa 

kostnader upp som startkostnad 33´750kr och löpande kostnader 47´250 kr på 36 

månader. Vilket resulterar i en månadkostnad på 1´312,50kr. 
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6.23 Exempel – kostnad för en takstol  

Kostnaden för den takstol som exemplifierats i studiens syfte att ta fram en kostnad för 

takstol ges i detta avsnitt. Denna kalkyl beräknar minsta möjliga pris som producenten kan 

ta för takstolarna. Detta pris ger endast täckning för det material och den arbetestid som 

läggs i takstolen.  

Priser för beslag och virke kommer ifrån respektive producents prislistor. Detta gäller inte 

virke C30 45x170 eller C18 45x70. Dessa priser är istället uppskattade för att få fram ett 

något så när korrekt pris.  

Träet för buntning, de snedsträvor som tidigare beskrivits är återvunnet material som ej 

tjänat till att ingå i takstolens konstruktion. Skruvarna kan inhandlas hos en av de närmre 

byggvaruhandlarna.  

Arbetstiden är den kvot som fås mellan önskad mängd producerade takstolar och den tid 

detta arbete får ta. I fallet nedan är det beräknat att fabriken kan tillverka 2´000 takstolar 

om året. En sådan produktion innebär att varje takstol får bearbetas i 0,88 timmar, 

53minuter.  

Tillverkningskostnad/takstol 
 Påslag material 10 % 

   Påslag arbete 10 % 
   Påslag transport 10 % 
   

       mängd   á-pris pris/takstol 

Virke, SCA   
 

    

C30 45x170  10,2 m      18,00 kr         201,96 kr  

C24 45x145 8,4 m      15,18 kr         140,26 kr  

C18 45x70 0,8 m        9,00 kr              7,92 kr  

C14 45x70 2,4 m        6,73 kr            17,77 kr  

Beslag, MiTek   
 

    

GNT100S 130x396 2 st      13,23 kr            29,11 kr  

GNT100S 55x119 2 st        1,68 kr              3,70 kr  

GNT100S 152X159 4 st        6,21 kr            27,33 kr  

GNT100S 103X159 1 st        4,21 kr              4,63 kr  

MITOPW 411X250 1 st      12,96 kr            14,26 kr  

Material buntning   
 

    

Skruv 3,5x50 2 st        0,40 kr              0,88 kr  

Spillträ 1 m        1,50 kr              1,65 kr  

Arbetstid 0,88 tim    425,00 kr         412,96 kr  

Summa/takstol              862,42 kr  
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6.24 Sammanställning av kostnader och pris per takstol 

Jämförelse för lönsamhet 
    Totala kostnader på  

     Pay-off tid (år) 5 år 
   Pay-off tid (månader) 60 mån 
   

      Startkostnad    1 704 523,00 kr  
    Startkostnad/månad          28 408,72 kr  
 

omkostnad/månad         69 469,55 kr  
 

      

      Producerad mängd 
takstolar 2000 st/år 

   Producerad mängd 
takstolar 167 st/månad 

  Producerad mängd 
takstolar 9 st/dag 

   Tid/producerad takstol 53 min/takstol 
   

  
Kostnad 

  

Kostnad/takstol               862,42 kr  
 

produktion av 
takstolar       144 024,26 kr  

 

      

   

Total 
månadskostnad       213 493,81 kr  

 

      

      Intäkter för 0-resultat 
     Intäkter/månad       213 493,81 kr  

 

Kommentar: Om målet är att få fram en 
industri som går +/- 0 blir priset/takstol lika 
med de totala kostnaderna genom tänkt 
produktion.  

Antal takstolar/månad 167 st 

Pris/takstol            1 278,41 kr  /st 

      Intäkter för +10% resultat 
     Intäkter/månad       234 843,19 kr  

 

Kommentar: Om målet är att få fram en 
industri som går +10% blir priset/takstol lika 
med de totala kostnaderna +10% genom 
tänkt produktion.  

Antal takstolar/månad 167 st 

Pris/takstol            1 406,25 kr  /st 

   Beroende på siffrorna i de orangea rutorna och tidigare tabeller med priser kan priset per 

takstol variera. Pris per takstol talar om vilket pris som måste tas för att produktionen ska 

gå runt respektive +10% med den exemplifierade takstolen. Vid produktion av fler takstolar 

sjunker priset, på grund av en ökad mängd produkter som kan ta upp de fasta kostnaderna 

per månad.  

I det här fallet med en produktion på 2´000 takstolar om året ges en produktion på nio 

takstolar om dagen. I den tiden inräknas anbud, dimensionering och produktion. Sådant 

arbete som ska täckas med det pris som kan tas för takstolen. Transporten betalas i en 

annan post.   
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7 Diskussion 
Diskussionen är uppbyggd utifrån den diposition som resultatet av studien har.  

7.1 Förutsättningar för etablering 

Det finns olika tankar om hur lätt eller svårt det är att vara aktiv inom takstolsbranschen. 

Den första input som denna studie fick var att det är en svår bransch att hitta lönsamhet i. 

Det tycks vara för många aktörer på marknaden som konkurrerar med varandra. Alla vill 

vara med och lämna pris på de anbudsförfrågningar som kommer ut. En analys av 

branschen är att den svenska marknaden börjar närma sig den danska där 50 aktörer 

konkurrerade ut varandra och kvar blev endast tre. (Abrahamsson, 2015) 

Denna bild av branschen har även kommit fram i de frågor som ställts via enkät till 

takstolstillverkare i landet. Där endast tre har svarat. Det verkar som om företag har fått 

svårare att etablera sig på marknaden sedan CE-märkningen infördes som ett krav 2010.  

Genom de svar som kommit in på frågeunderlaget till takstolstillverkare kan även 

konstateras att de etablerade producenterna som finns idag startade sin verksamhet på 80-

och 90-talen. Då det krävdes en mindre insats och det eventuellt var vanligare att bygga 

med traditionella takstolar. Dagens husformer har förändrats och taken kan vara 

uppbyggda med hjälp av många olika typer av konstruktioner. En vanlig fackverkstakstol 

ger exempelvis inte möjlighet till en öppen takhöjd. Efterfrågan på mer rymd i rummet har 

därför öppnat för konstruktioner som exempelvis en limträbalk och takåsar. 

 I de frågeunderlag som skickades till takstolstillverkare ger svaren en antydan om att 

förutsättningarna inom branschen inte har förändrats särskilt mycket.  Det är fortfarande 

samma typer av maskiner som är aktuella och liknande premisser som gäller. Det som har 

förändrats är som nämnt ovan, marknadsläget. Det är också något som är svårt att styra 

över. Marknaden rör sig som den vill och då gäller det att kunna läsa av den för att vara en 

effektiv och attraktiv leverantör.  

Några av kommentarerna i projektet har varit positiva och välkomnat en ny aktör i 

branschen. De ser en uppåtgående trend och följer byggbranschens rörelse. Dessa aktörer 

är främst de som supportar den direkta takstolsmarknaden så som leverantörer av 

dimensioneringsprogram och maskinpark. (Lundholm, 2015a) och (Svensson, 2015c) 

Marknaden i Jämtland är öppen för en lokal produktion av takstolar. Idag köper de flesta 

sina produkter från Pilgrimstad. De rapporterar också att de vill verka för en ekologisk 

hållbarhet, men det får inte kosta allt för mycket. 

Om den nya takstolsproducenten i Jämtland kan ta över den del av marknaden som svarat 

på marknadsundersökningen har de en täckning för ca 2´000 takstolar om året.  

Det genomsnittliga priset, som entreprenörerna betalar för sina takstolar, ligger i dagsläget 

mellan 1´000-2´500kr. Ett av målen med takstolsindustrin i Stugun är att kunna pressa det 

här priset och hitta en rimlig nivå just under för att kunna vara en konkurrenskraftig aktör 

på marknaden.  

Med transportaspekten i åtanke kan en takstolsleverantör i Jämtland leverera produkter till 

sin närhet. Kortare transporter ger en lägre påverkan på klimatet.  



Examensarbete på grundnivå   Etablering av takstolsfabrik i Stugun 

41 
 

7.2 Verksamheten i lokalen 

På grund av de minimerade lagringsytorna, då virke helst lagras utomhus för att behålla rätt 

fuktkvot, inne i lokalen kan dess totala användningsyta minimeras. De ytor som blir över, 

som inte används till takstolsproduktionen eller personalutrymmen kan INAB använda till 

annan tillverkning eller förvaring om det behovet finns. Då hela byggnaden ingår i hyran bör 

den också utnyttjas. Det finns en del befintlig verksamhet inom företaget som skulle kunna 

skötas på en ort där virket finns in på knuten och de anställda ibland kan få en stund över.  

Genom att skaffa en maskinpark med ursprung i Sverige kan fördelar erhållas vad gäller 

service och underhåll. Det finns återförsäljare i Sverige som kan sina produkter och är 

villiga att serva dem. Detta enligt en kultur som är lik den kultur som råder på fabriken i sig 

och risken för missförstånd eller långa onödiga transporter kan undvikas genom en större 

förståelse.  

Att använda en travers för att förflytta takstolarna är ett val som har sitt ursprung i den 

klimatpåverkan och ohälsosamma arbetsmiljö som en truck med avgaser bidrar till. En 

eldriven travers som går tyst ger en bättre arbetsmiljö och ifall elektriciteten kommer från 

flödande energikällor kan förflyttning inne i lokalen anses vara klimatneutral. En sådan 

motivering till valet av transportmedel skulle kunna tas med i en framtida miljöplan för 

verksamheten. Att tänka innan en åtgärd tas i bruk är en god bit på väg mot ett mer hållbart 

arbete och samhälle. Traversen som placeras högt upp i lokalen tar heller ingen plats på 

marken vilket spar än mer yta till den rena produktionen. Detta i jämförelse med de fall då 

en hjullastare eller truck används.  

Virket som lagras på plats inför omvandling till takstol bereds på kommande förhållanden, 

så även takstolen som lagras utomhus för att anpassas till kommande klimat. Att virket 

lagras utomhus i ouppvärmda lokaler gör att fabriken spar uppvärmd yta till de funktioner 

som kräver värme. Det är också en kvalitetsaspekt i tänket då produkten kan anpassas till 

det klimat som den skall användas i.  

7.3 Bygglov, Renovering av lokalen, Logistik 

PBL kräver att ett bygglov utfärdas för en ändring av en lokal för förändrad verksamhet. Det 

innebär att takstolsfabrikanten i Stugun måste ansöka om ett bygglov enligt de premisser 

som Ragunda kommun satt upp. Vid en ansökan skall handlingar med de ändringar som är 

aktuella.  

Renovering krävs för att lokalen ska uppfylla de produktionsvillkor som gäller.  

7.4 Dimensionering - handledning och beräkningsprogram 

Dimensionering av takstolar i trä ska ske enligt Eurokod och EN14250. Eurokoden är den 

övergripande standarden och regelverket för hur träkonstruktioner ska beräknas ur 

hållfasthetssynpunkt. I detta ändamål har leverantörer av handledning och 

beräkningsprogram ansvaret för att dessa dimensioneringsregler efterföljs. Samtidigt som 

användaren av de olika tjänsterna har till uppgift att kontrollera om så är fallet. Det är ett 

ömsesidigt ansvar i att beräkningarna blir korrekta. De specifika parameterna ansvarar 

konstruktören för.  
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7.5 Certifiering av produkter 

Idag är endast CE-märkta takstolar godkända att sälja på marknaden. Dessa krav styrs som 

bekant utifrån EN 14250.  

För att kunna etablera sig på takstolskartan krävs en certifiering enligt EN 14250. Här krävs 

hjälp av ett certifieringsorgan som Sveriges tekniska forskningsinstitut för att få hela 

tillverkningsprocessen godkänd.  

7.6 Miljö- och kvalitetscertifiering 

Det finns möjlighet till certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 som hjälper ett företag att 

hitta en process inom verksamheten för att bli mer medvetna om sina handlingar och dess 

påverkan på omvärlden.  

Genom att organisationen i Stugun sätter sig in det arbete och den verksamhet som kommer 

att hålla till i de hyrda lokalerna kan en analys också ske av den påverkan som 

verksamheten har på miljön och samhället i stort. En morot för verksamheten kan vara att 

ansluta sig till de regler och krav som gäller för en certifiering av arbetet inom miljö och 

kvalitet. De regler och krav som finns för att certifieringarna skall uppfyllas kan användas 

som måttstock på hur arbetet inom den egna verksamheten bedrivs och fungerar. Om 

verksamheten kan nå upp till de förväntade krav som ställs kan en rimlig nivå erhållas och 

om en certifiering söks kan den ge en god skjuts i marknadsföringssyfte mot beställare och 

kunder.  

Marknadsföring som en hållbar producent med omtanke om miljö och samhälle kan vara 

attraktivt för vissa beställare. Därför har konstader för en certifiering räknats in i kalkylen. 

7.7 Sammanställning av kostnader och pris per takstol 

Ett mål med studien var att undersöka om priset på en takstol kunde sänkas med de 

förutsättningar som var rådande. Frågan var om det skulle vara möjligt att åstadkomma ett 

lägre pris på de takstolar som produceras i Stugun och dessutom erhålla kortare 

transporter än de dagsaktuella takstolarna som finns på marknaden. Priset är viktigt för att 

kunna hålla en större ekonomisk mariginal eller rent av erbjuda beställaren ett lägre 

totalpris.  

7.8 Transporter  

Idag står transporterna för en stor del av de koldioxidutsläpp som påverkar planetens 

klimat.  

En takstolsfabrik i mer centralt läge i kundkretsen skulle minska transporterna. Detta under 

förutsättningar att priset går att pressa, till ett lägre pris än de lokala takstolstillverkarna. 

Ett alternativ kan vara att ge dessa tillverkare verktyg för att pressa sina priser själva.   

Stugun har ett strategiskt centralt läge i landet vilket innebär att de flesta transporter ut 

från fabrik blir kortare än om ett företag beläget i söder eller norr transporterar sina 

takstolar över landets mittpunkt. Då dessutom den större av leverantörerna av material till 

takstolsindustrin finns på samma industritomt i Stugun minimeras transporterna av detta 

material. Utan att företaget också ska ägna sig åt skogsbruk och virkesförädling.  
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En idé vore att slå ihop alla fabrikanter i ett nätverk och ge varandra uppdrag så att 

transporterna för takstolarna minimeras. Detta kunde ske genom vanlig upphandling från 

beställare och sedan får vinnande producent skicka uppdraget vidare till den producent 

som finns närmast beställaren, mot betalning för inköp av arbetskraft, hyra av maskiner och 

lokal med mera. Det är ett förslag som skulle kunna utvärderas och övervägas för att 

branschen i stort ska kunna minska sina totala transporter.  

Det mer kompakta materialet som har långa transporter är spikplåtarna. Dess transport kan 

samordnas med andra varor som ska åka på vägarna. Ett effektivt tänk på logistiken av 

material till takstolar och färdigproducerade takstolar kan leda till en minskad påverkan på 

klimatet och den omgivande miljön.  

Då SCA har sin distribution från samma industritomt som takstolsindustrin skulle det vara 

praktiskt möjligt att trafiken ut kan samordnas. Det är ett viktigt mål i en strategisk 

miljötanke. Ett samarbete med transporter kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser.  
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8 Slutsatser 
Ett mål med studien var att undersöka om priset på en takstol kunde vara 

konkurrenskraftigt med de förutsättningar som var rådande. Frågan var om det skulle vara 

möjligt att åstadkomma ett lägre pris på de takstolar som kan komma att produceras i 

Stugun och dessutom erhålla kortare transporter jämfört med de dagsaktuella takstolarna 

på marknaden. Priset är viktigt för att kunna hålla en större ekonomisk mariginal eller rent 

av att ge beställaren ett lägre totalt pris för sitt projekt.  

Ett resultat har tagits fram med de olika aktörer som varit inblandade i studien och visat på 

att det med rådande förutsättningar går att ta fram en takstol som har ett lägre pris än de 

takstolar som jämtländska byggentreprenörer köper idag och om den ska byggas in i 

Jämtland kommer kortare transporter att erhållas än den takstol som köps från en fabrik i 

Norrbotten. 

 Uppstartskostnader  

o 1´704´523,00 kr 

 Löpande kostnader varje månad 

o 41´061,00 kr 

 Pris per takstol för att nå,  

o Nollresultat  

 1´278 kr 

o +10%  

 1´406 kr 

I jämförelse med den anläggning som presenterades i det första samtalet som gjordes i 

studien är den här lösningen för en tillverkning av takstolar mer prisvärd. Skulle 

entreprenören inte få tillräckliga lån eller hitta finansiering finns en möjlighet att få tag på 

en begagnad utrustning med samma kvalitet.  

Resultatet av den här studien leder till att takstolar är möjliga att tillverka för en liknande 

peng som de aktuella priser som uppgavs i marknadsundersökningens svar från 

byggnadsentreprenörer i Jämtland. Där de uppgav att priserna på takstolar idag ligger 

mellan 1´000-2´500 kr. Det går även att med en takstolsfabrik belägen centralt i landet 

åstadkomma kortare transporter än en fabrik belägen i landets södra eller norra delar. 

Förbehållet gäller dock, att transporten inte får överskrida en viss sträcka från 

tillverkningsorten. Detta kan lösas genom att inte lämna anbud till orter utanför den radie 

som begränsas med de andra takstolsfabrikanterna eller att arrangera en effektiv 

samordning av transporter med andra varor.  Här ska också sägas att priserna kan stiga 

väsentligt med de ombyggnadskostnader som skall läggas på resultatet.  

8.1 Förslag till fortsatta studier 

Utifrån denna studie kan ett nästa steg vara att studera en effektivisering av verksamheten i 

takstolsfabriken. Det skulle kunna handla om effektivare hantering av material eller en mer 

lämplig uppställning av fabriken för att få ett ökat flyt.  

Vidare forskning kan gärna handla om att ta reda på hur den norska marknaden förhåller 

sig till den svenska och tänka gränsöverskridande. Stugun har ett strategiskt läge att sälja 

produkter i regionen där en del av Norge också kan vara en aktuell marknad. Det kan handla 
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om att undersöka marknadsintresse eller konstruktioner och hur en sådan takstol ska 

dimensioneras för att uppfylla de norska konstruktionsreglerna. 

Forskning kring hur verksamheten kan utvecklas genom att producera andra 

byggnadsdelar är en annan riktning. Om INAB vill satsa vidare mot PreCut och senare mot 

Prefabindustrin helt och hållet så kan det underlätta om en studie kring detta utförts. En 

studie som kan vara en bas för utvecklingen av verksamheten. Där målet för studien kan 

vara att använda befintlig utrustning i så stor utsträckning som möjligt.  

En önskan om fortsatt studie från författaren vore även att ta fram planer för hur miljö och 

kvalitetsarbetet på arbetsplatsen skall skötas. En miljöplan och en kvalitetsplan för ständig 

utveckling mot en hållbar tillverkning ur så väl ekologiskt som ekonomiskt och socialt 

hänseende.   
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I denna bilaga redovisas den taksol som studien beräknat produktionskostnad på.  
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Takstolsberäkning utförd med dataprogram TrussCon

 Version : 2015c

 Programmet utvecklat av: Construction Software Cen ter Europe (tel 0910-87930)
                          Box 709
                          931 27 Skellefteå

 BERÄKNING UTFÖRD AV

 CSCE AB, Stina Lundholm

 PROJEKT ID.

 Projektkod : T1
 Beställare : Sofia Nilsson

              Takstol typ T1
 Mall       : ecse45
 Arbetsnr.  : Sofia
 Kod typ nr.:
 Ritning nr.:

1

2

3

4

5

6

78910

11 12

27°

9000 mm

 GENERELLA PROJEKTUPPGIFTER

 Grundläggande dimensioneringsregler: EN 1990:2002 + A1:2005 + BFS 2013:10
 Dimensionering av träkonstruktioner: EN 1995-1-1:2 004 + A1:2008 + BFS 2013:10
 Egentyngd och nyttig last          : EN 1991-1-1:2 002 + BFS 2013:10
 Snölast                            : EN 1991-1-3:2 003 + BFS 2013:10
 Vindlast                           : EN 1991-1-4:2 005 + BFS 2013:10

 Tillverkningskontroll :  NEJ
 Klimatklass           :    2
 Säkerhetsklass        :    2
 Lastfördelningsfaktor :  1.1
 Lastbredd             : 1200 mm

 Under rubriken "UPPGIFTER TVÄRSNITT" redovisas avv ikande uppgifter
 som gäller för del av konstruktion.

 Konstruktionens utseende framgår av bifogad ritnin g.

 Snittkrafter beräknas enligt 1:a ordningens deform ationsteori.
 Inverkan av skjuvdeformationer har medräknats.
 Statiska modellen är uppbyggd enligt kapitel 5.4.2  (förbandsmodell).

 STANDARDLASTER

 EGENTYNGD
 Överram vä 1        =   650 N/m²
 Överram hö 1        =   650 N/m²
 Underram 1          =   300 N/m²

 SNÖLAST
 Grundvärde          = 3000 N/m²
 Höjd över havet     =  400 m
 Snörasskydd           Nej
 Snölinjelast vänster  Ja
              höger    Ja

 VINDLAST
 Grundvärde          =  852 N/m²
 Byggnadsmått (mm): L=12000,B=9000,H=7000

                                    Huvudomr.  Utbr ed.  Alt.omr    Utbred.
 NYTTIG LAST                        Från  Till   mm      Från  Till   mm
 NL 1                =  500 N/m²       1    7   514 5
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 SPECIALLASTER

 EXTRA PUNKTLAST

 POSITIONER
 Pos  Knut  Mått  Konstr.del     Rotation  Namn    Underifrån   Extra uppgifter
   1    2    922  Överram vä     Ingen                 NEJ          NEJ
   3    4    963  Överram hö     Ingen                 NEJ          NEJ
   5    8  -1257  Underram       Ingen                 NEJ          NEJ
   6   11    100  Överram vä     Ingen                 NEJ          NEJ
   7   12   -100  Överram hö     Ingen                 NEJ          NEJ

 VÄRDEN FÖR PUNKTLAST
                              Rot    Vert   Hori  M oment  Dellast
 Pos                           °       N      N     Nm    Typ
 1                                   1000      0       0  Man på överram vänster
 3                                   1000      0       0  Man på överram höger
 5                                   1000      0       0  Man på underram
 6,7                                 1000      0       0  Man på utstick

 LASTKOMBINATIONER

 Nr    Tillstånd    Typ  Rubrik
   1   Brottgräns    P   1.23*Eg.v
   2   Brottgräns    M   1.09*Eg.v + 1.37*SnöVä(0,5 hö) + 0.96*(NL1 + NL2 + NL3)
   3   Brottgräns    M   1.09*Eg.v + 1.37*SnöHö(0,5 vä) + 0.96*(NL1 + NL2 + NL3)
   4   Brottgräns    M   1.09*Eg.v + 1.37*Snömy1 + 0.96*(NL1 + NL2 + NL3)
   5   Brottgräns    M   1.09*Eg.v + 1.37*NL1 +0.96 *(NL2 + NL3) + 1.09*Snömy1
   6   Brottgräns    K   1.09*Eg.v+1.37*Snömy1+0.96 *(NL1+NL2+NL3)+0.41*VindVä(0sug)
   7   Brottgräns    K   1.09*Eg.v+1.37*Snömy1+0.96 *(NL1+NL2+NL3)+0.41*VindHö(0sug)
   8   Brottgräns    K   Eg.v + 1.37*VindGavel
   9   Brottgräns    Ö   1.09*Eg.v + 1.37*Man på öv erram vänster
  10   Brottgräns    Ö   1.09*Eg.v + 1.37*Man på öv erram höger
  11   Brottgräns    Ö   1.09*Eg.v + 1.37*Man på ut stick
  12   Brottgräns    Ö   1.09*Eg.v + 1.37*Man på un derram + 0.96*(NL1 + NL2 + NL3)
  13   Brottgräns    K   1.09*Eg.v+1.37*SnöVä(0,2hö )+0.96*(NL1+NL2+NL3)+0.41*VindVä
  14   Brottgräns    K   1.09*Eg.v+1.37*SnöHö(0,2vä )+0.96*(NL1+NL2+NL3)+0.41*VindHö
  15   Brottgräns    K   1.09*Eg.v+1.37*VindVä+0.96 *(NL1+NL2+NL3)+1.09*SnöVä(0,2hö)
  16   Brottgräns    K   1.09*Eg.v+1.37*VindHö+0.96 *(NL1+NL2+NL3)+1.09*SnöHö(0,2vä)
  17   Bruksgräns        Eg.v + Snömy1 + 0.7*(NL1 +  NL2 + NL3), 6.14inst
  18   Bruksgräns        Eg.v + 0.6*Snömy1 + 0.3*(N L1 + NL2 + NL3), 6.15fin
  19   Bruksgräns        Eg.v + NL1 +0.7*(NL2 + NL3 ) + 0.8*Snömy1, 6.14inst
  20   Bruksgräns        Eg.v + 0.5*NL1 +0.3*(NL2 +  NL3) + 0.2*Snömy1, 6.15fin
  21   Bruksgräns        Eg.v + SnöHö(0,5vä) + 0.7* (NL1 + NL2 + NL3), 6.14inst
  22   Bruksgräns        Eg.v + 0.6*SnöHö(0,5vä) + 0.3*(NL1 + NL2 + NL3), 6.15fin
  23   Bruksgräns        Eg.v + SnöVä(0,5hö) + 0.7* (NL1 + NL2 + NL3), 6.14inst
  24   Bruksgräns        Eg.v + 0.6*SnöVä(0,5hö) + 0.3*(NL1 + NL2 + NL3), 6.15fin
  25   Bruksgräns        Eg.v + VindVä + 0.7*(NL1 +  NL2 + NL3) + 0.8*SnöVä(0,5hö), 6.14inst
  26   Bruksgräns        Eg.v + 0.2*VindVä + 0.3*(N L1 + NL2 + NL3) + 0.2*SnöVä(0,5hö), 6.15fin
  27   Bruksgräns        Eg.v + VindHö + 0.7*(NL1 +  NL2 + NL3) + 0.8*SnöHö(0,5vä), 6.14inst
  28   Bruksgräns        Eg.v + 0.2*VindHö + 0.3*(N L1 + NL2 + NL3) + 0.2*SnöHö(0,5vä), 6.15fin

 UPPGIFTER TVÄRSNITT

 kNR: dimensionerande kontroll (1= komb. moment och  normalkraft, 2= skjuvkontroll)
 LK: lastkombination, KL: klimatklass, SK: säkerhet sklass
 Konstruktionsdel        Dimens kMod  gM  Tvärsnitt    Kval  Avstyvn  Max   Avvik
               Från-Till LK kNR              mm                mm    Utn   KL  SK
 Överram vä 1     3- 11   4  1  0.80 1.30    45x 17 0  C30      800   0.89
 Överram vä 1     3-  4   4  1  0.80 1.30    45x 17 0  C30      800   0.54
 Överram hö 1     5-  4   4  1  0.80 1.30    45x 17 0  C30      800   0.54
 Överram hö 1     5- 12   4  1  0.80 1.30    45x 17 0  C30      800   0.92
 Underram 1       9-  7   4  1  0.80 1.30    45x 14 5  C24    Helt    0.76
 Underram 1       9-  1   4  1  0.80 1.30    45x 14 5  C24    Helt    0.72
 Diagonal 1       2- 10   2  1  0.80 1.30    45x  7 0  C14    Ingen   0.74
 Diagonal 1       6-  8   3  1  0.80 1.30    45x  7 0  C14    Ingen   0.77
 Diagonal 2       4-  8   4  1  0.80 1.30    45x  7 0  C18    Ingen   0.62
 Diagonal 2       4- 10   4  1  0.80 1.30    45x  7 0  C18    Ingen   0.55
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 FÖRBAND

 Förb.typ      Fabrikat                  Typgodkänn andebevis
 GNT100S       MiTek Industries AB       0402-CPD-S C0950-09,DoPGNT100S
 MITOPW        MiTek Industries AB       0402-CPD-S C0950-09,DoPMiTopW

   Knut  Förb.          Storlek      Max Spik
     Nr  Typ           Bredd Längd   Utn Ant Typ
      1  GNT100S        130   396   0.99
      2  GNT100S         55   119   0.66
      3  GNT100S        152   159   0.78
      4  MITOPW         144   250   0.81
      5  GNT100S        152   159   0.78
      6  GNT100S         55   119   0.66
      7  GNT100S        130   396   0.99
      8  GNT100S        152   159   0.92
      9  GNT100S        103   159   0.95
     10  GNT100S        152   159   0.86

 Max tillåten tolerans för förbandsplacering:  8 mm

 EXTRA PUNKTLAST I VARJE LASTKOMBINATION BROTTGR.

                      LK   Vert   Hori Moment
 Knut  Mått  Del      Nr     N      N    Nm
    2    922 Överram    9   1365      0      0
    4    963 Överram   10   1365      0      0
    8  -1257 Underram  12   1365      0      0
   11    100 Överram   11   1365      0      0
   12   -100 Överram   11   1365      0      0

 MAX/MIN UPPLAGSREAKTIONER (N) I BROTTGR.  Erf. upp lagsbredd anges i mm

 Knut
 Nr   Riktn      LT P  (Nr)  LT L  (Nr)  LT M  (Nr)   LT K  (Nr)  LT Ö  (Nr)
   1  Hori Max:      0 ( 1)      0 ( 0)      0 ( 2)    2456 (15)      0 ( 9)
           Min:      0 ( 1)      0 ( 0)      0 ( 2)       0 ( 8)      0 ( 9)
   1  Vert Max:   6634 ( 1)      0 ( 0)  25062 ( 4)   26023 ( 6)   8054 (12)
           Min:   6634 ( 1)      0 ( 0)  18098 ( 3)     -10 ( 8)   6411 (10)
   7  Vert Max:   6634 ( 1)      0 ( 0)  25062 ( 4)   26023 ( 7)   8054 (12)
           Min:   6634 ( 1)      0 ( 0)  18098 ( 2)     -10 ( 8)   6411 ( 9)

 Knut      Verklig       CSI med plåt        Erf. t akstol                Erf. upplag
  Nr           mm                            mm   L K   Area   kc90          mm   LK
   1           170              -           160    4   9900  1.50            0
   7           170              -           160    4   9900  1.50            0

 MAX DEFORMATIONER (mm) I BRUKSGRÄNSTILLSTÅND

 Knut/    Totalt    (LK)
 Del      Vert Hori
   9- 10  12.3  1.2 (18)
   8-  9  10.5  1.6 (18)
   2-  3   9.9  3.3 (18)
   5-  6  10.0 -0.8 (18)
   3-  4   9.4  2.7 (18)
   4-  5   9.4 -0.1 (18)
   4- 10   8.8  2.4 (18)
   4-  8   9.0 -0.1 (18)
   2- 10   8.1  2.3 (18)

 MAX/MIN UPPLAGSREAKTIONER (N) I BRUKSGRÄNSTILLSTÅN D

 Knut
 Nr   Riktn            (LK)
   1  Hori Max:   1799 (25)
           Min:      0 (17)
   1  Vert Max:  19441 (17)
           Min:   7519 (28)
   7  Vert Max:  19441 (17)
           Min:   7519 (26)

TrussCon från Construction Software Center Europe  -  Beräkning utförd av: CSCE AB, Stina Lundholm  -  Datum: 20150513  -  Tid: 08.25  -  Licens nr: 103 sida 3



Arbetsnr.  : Sofia                                                                   
Sofia Nilsson

 VERTIKALA UPPLAGSREAKTIONER I ALLA DELLASTER (KARA KTERISTISKA VÄRDEN) (N)

                                   Knut    Knut
 Dellast                             1       7
 Egenlast                          5400    5400
 Snö my1vä, 0,5my1hö              11582    7858
 Snö 0,5my1vä, my1hö               7858   11582
 Snö my1vä,my1hö                  12960   12960
 Vind från vänster (0 sug)         2346    1869
 Vind från höger (0 sug)           1869    2346
 Vind mot gavel                   -3963   -3963
 Nyttig last 1                     1544    1544
 Nyttig last 2                        0       0
 Nyttig last 3                        0       0
 Snö my1vä, 0,2my1hö              10755    4797
 Snö 0,2my1vä, my1hö               4797   10755
 Vind från vänster                 1709     420
 Vind från höger                    420    1709
 Man på underram                      0       0
 Man på överram vänster               0       0
 Man på utstick                       0       0
 Man på överram höger                 0       0
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FRÅN-TILL SPEC. FIGUR

KOD TYP POS RITNINGSNUMMER Sofia Nilsson
Takstol typ T1

ARBETSNR.

Sofia Sid 1(1)
KAPLISTA

SKALA 1:25RITAD KONSTR.AV: 
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ÖVERRAM

11 - 3
12 - 5

Dimension: 45 x 170
Kvalitet: C30
Längd total / lager: 4200 / 4200 mm
ÖK / centrum / UK: 4200 / 4200 / 4200 mm
Antal per konstruktion: 2 st
Antal totalt: 28 st (14v,14h)

ÖVERRAM

3 - 4
5 - 4

Dimension: 45 x 170
Kvalitet: C30
Längd total / lager: 850 / 900 mm
ÖK / centrum / UK: 850 / 807 / 763 mm
Antal per konstruktion: 2 st
Antal totalt: 28 st (14v,14h)

191

117.0

 63.0

UNDERRAM

9 - 1 Dimension: 45 x 145
Kvalitet: C24
Längd total / lager: 4800 / 4800 mm
ÖK / centrum / UK: 4515 / 4658 / 4800 mm
Antal per konstruktion: 1 st
Antal totalt: 14 st (14v)

319

153.0

 27.0

UNDERRAM

9 - 7 Dimension: 45 x 145
Kvalitet: C24
Längd total / lager: 3315 / 3600 mm
ÖK / centrum / UK: 3030 / 3172 / 3315 mm
Antal per konstruktion: 1 st
Antal totalt: 14 st (14h)

319

153.0

 27.0

DIAGONAL

2 - 10
6 - 8

Dimension: 45 x 70
Kvalitet: C14
Längd total / lager: 1129 / 1200 mm
ÖK / centrum / UK: 1091 / 1110 / 1129 mm
Antal per konstruktion: 2 st
Antal totalt: 28 st (14v,14h)

 83.8

 96.2 113.6

 66.4

DIAGONAL

8 - 4
10 - 4

Dimension: 45 x 70
Kvalitet: C18
Längd total / lager: 2320 / 2400 mm
ÖK / centrum / UK: 2259 / 2297 / 2221 mm
Antal per konstruktion: 2 st
Antal totalt: 28 st (14v,14h)

123.2

 56.8

35

54 33.2

 29.8
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AVSTYVNINGAR ENLIGT TVÄRSNITTSTABELL (KOLUMN AVSTYV.) OCH TAKSTOLSYSTEMETS STABILITET SKA DIMENSIONERAS SEPARAT.

Vikt: 74 kg/st

Skellefteå, 20150513

RITAD KONSTR.AV GRANSK ARBETSNR.

Sofia
KOD TYP POS RITNINGSNUMMER REV.

Sofia Nilsson

Takstol typ T1

SKALA 1:55(A4)
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ALLMÄNNA  ANVISNINGAR:
KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED DATAPROG.
"TRUSSCON". LIC.NR: 103
DIM. NORM TVÄRSNITT: EN 1995-1-1:2004 + SS-NA
LASTER: EN 1991 + SS-NA
FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT

GENERELLA UPPGIFTER:
MATERIALBREDD: (mm) 45
LASTBREDD MAX: (mm) 1200
KLIMATKLASS: 2
SÄKERHETSKLASS: 2
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL

BELASTNINGAR (N/m²):
SNÖLAST (GRUNDVÄRDE, 400 m.ö.h.): 3000
VINDLAST (GRUNDVÄRDE): 852
NYTTIG LAST: NR FRI

1 500

EGENLASTER: SE TVÄRSNITTS-TABELL
ÖVRIGA LASTER ENLIGT BERÄKNINGSUTSKRIFT.

UPPLAGSREAKTIONER BROTTGR. (N):
KNUT

NR
RIKTN. LK P

MAX
LK M
MAX

LK K
MIN

LK K
MAX

U-BR
MM

   
  
  

1
1
7

Hori
Vert
Vert

0
6634
6634

0
25062
25062

0
-10
-10

2456
26023
26023

160
160

MAX DEFORMATION I BRUKSGRÄNS (mm):
KNUT NR VERT. HORIS. LK NR.

9-10
8-9
2-3

12.3
10.5
9.9

1.2
1.6
3.3

18 (6.15fin)
18 (6.15fin)
18 (6.15fin)

FÖR DEFORMATION I FLER PUNKTER - SE BER.UTSKRIFT

TVÄRSNITT: BREDD 45 mm

KONSTR.-
DEL

HÖJD
mm

KVAL. AVSTYV.
mm

LAST
N/m²

NG.
%

4-11
4-12
7-1
2-10
6-8
4-8
4-10

170
170
145
70
70
70
70

C30
C30
C24
C14
C14
C18
C18

800
800
Helt

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

650
650
300

89
92
76
74
77
62
55

FÖRBAND - EXKL. SKARVAR:
KNUT
NR

FÖRB.-
LITT

BREDD
mm

LÄNGD
mm

NG.
%

     1
     2
     4
     6
     7
     8
    10

GNT100S
GNT100S
MITOPW
GNT100S
GNT100S
GNT100S
GNT100S

130
55

144
55

130
152
152

396
119
250
119
396
159
159

99
66
81
66
99
92
86

TOLERANS FÖRBANDSPLACERING: 8 mm

FÖRBAND - SKARVAR:
KNUT
NR

FÖRB.-
LITT

BREDD
mm

LÄNGD
mm

NG.
%

     3
     5
     9

GNT100S
GNT100S
GNT100S

152
152
103

159
159
159

78
78
95
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TOLERANS FÖRBANDSPLACERING: 8 mm

KOD TYP POS RITNINGSNUMMER Sofia Nilsson
Takstol typ T1

ARBETSNR.

Sofia Sid 1(1)
FÖRBAND

SKALA 1:10RITAD KONSTR.AV: 

TOLERANS FÖRBANDSPLACERING: 8 mm
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8.

1 / 7 GNT100S  130 x 396 99%

56

8

2 / 6 GNT100S  55 x 119 66%

9.

    SYM

3 / 5 GNT100S  152 x 159 78%

41

    SYM

4 MITOPW  144 x 250 81%

50

48

8 / 10 GNT100S  152 x 159 92 / 86%

21

    SYM

9 GNT100S  103 x 159 95%



Arbetsnummer:Sofia-T1                 Datum:   2015 0513

PLOCKLISTA

 Dimension               Längd     Antal  Anm.
                         Brutto

 ÖVERRAM

  45 x 170 C30          4200 mm     28   ........
  45 x 170 C30           900 mm     28   ........

 UNDERRAM

  45 x 145 C24          4800 mm     14   ........
  45 x 145 C24          3600 mm     14   ........

 DIAGONAL

  45 x  70 C18          2400 mm     28   ........
  45 x  70 C14          1200 mm     28   ........

 MÄNGDSAMMANSTÄLLNING

 Kvalitet     Volym[m3]        Vikt[kg]       Antal
              Brutto

 C14              0.106           52.92         28
 C18              0.212          105.84         28
 C24              0.767          383.67         28
 C30              1.092          546.21         56

 Totalt           2.177         1088.64        140

 Dimension               Längd [m]   Volym[m3]
                         Brutto      Brutto

  45 x 170 C30            142.80       1.092
  45 x 145 C24            117.60       0.767
  45 x  70 C14             33.60       0.106
  45 x  70 C18             67.20       0.212

 Totalt                   361.20       2.177

TrussCon från Construction Software Center Europe  -  Beräkning utförd av: CSCE AB, Stina Lundholm  -  Datum: 20150513  -  Tid: 08.31  -  Licens nr: 103 sida 1



Arbetsnummer:Sofia-T1                 Datum:   2015 0513

 LAGERLISTA FÖRBAND

 Antal    Typ           Dimension

     56   GNT100S        55 x 119
     28   GNT100S       103 x 159
    112   GNT100S       152 x 159
     56   GNT100S       130 x 396
     28   MITOPW        144 x 250

 MÄNGDSAMMANSTÄLLNING

 Typ           Area[dm2]       Vikt[kg]        Anta l

 GNT100S          641.48          50.36        252
 MITOPW           100.80          10.29         28

 Totalt           742.28          60.64        280

TrussCon från Construction Software Center Europe  -  Beräkning utförd av: CSCE AB, Stina Lundholm  -  Datum: 20150513  -  Tid: 08.31  -  Licens nr: 103 sida 2



TOLERANS FÖRBANDSPLACERING: 8 mm

KOD TYP POS RITNINGSNUMMER Sofia Nilsson
Takstol typ T1

ARBETSNR.

Sofia
PRODUKTIONSRITNING

Sid 1(1)RITAD KONSTR.AV: 

VERSION: 2015c
TID: 08.25

20150513

T1 -  14 st Vikt: 74 kg/st SKALA 1:55

ÖVERRAM
11 - 3
12 - 5

Dim./Kval: 45 x 170 C30
Längd total / lager: 4200 / 4200 mm
ÖK / centrum / UK: 4200 / 4200 / 4200 mm
Antal per konstruktion: 2 st
Antal totalt: 28 st (14v,14h)

ÖVERRAM
3 - 4
5 - 4

Dim./Kval: 45 x 170 C30
Längd total / lager: 850 / 900 mm
ÖK / centrum / UK: 850 / 807 / 763 mm
Antal per konstruktion: 2 st
Antal totalt: 28 st (14v,14h)

191

117.0

 63.0

UNDERRAM
9 - 1 Dim./Kval: 45 x 145 C24

Längd total / lager: 4800 / 4800 mm
ÖK / centrum / UK: 4515 / 4658 / 4800 mm
Antal per konstruktion: 1 st
Antal totalt: 14 st (14v)

319

153.0

 27.0

UNDERRAM
9 - 7 Dim./Kval: 45 x 145 C24

Längd total / lager: 3315 / 3600 mm
ÖK / centrum / UK: 3030 / 3172 / 3315 mm
Antal per konstruktion: 1 st
Antal totalt: 14 st (14h)

319

153.0

 27.0

DIAGONAL
2 - 10
6 - 8

Dim./Kval: 45 x 70 C14
Längd total / lager: 1129 / 1200 mm
ÖK / centrum / UK: 1091 / 1110 / 1129 mm
Antal per konstruktion: 2 st
Antal totalt: 28 st (14v,14h)

 83.8

 96.2 113.6

 66.4

DIAGONAL
8 - 4
10 - 4

Dim./Kval: 45 x 70 C18
Längd total / lager: 2320 / 2400 mm
ÖK / centrum / UK: 2259 / 2297 / 2221 mm
Antal per konstruktion: 2 st
Antal totalt: 28 st (14v,14h)
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Arbetsnr.  : Sofia                                                                   
Sofia Nilsson

Arbetsnr.  : Sofia                                                                   
Sofia Nilsson

Takstolsberäkning utförd med dataprogram TrussCon

 Version : 2015c

 Programmet utvecklat av: Construction Software Cen ter Europe (tel 0910-87930)
                          Box 709
                          931 27 Skellefteå

 PROJEKT ID.

 Projektkod : T1
 Beställare : Sofia Nilsson

              Takstol typ T1
 Mall       : ecse45
 Arbetsnr.  : Sofia
 Kod typ nr.:
 Ritning nr.:

1

2

3

4

5

6

78910

11 12

27°

9000 mm

 MATERIALÅTGÅNG

 Antal takstolar av denna typ:  14 st

 Totalmått: X=  9000, Z=  2444

 VIRKE

    Antal  Kval.  Dimension        Längd    Summa       Pris/       Pris   Tid (tim)
 delar kap                         lager    meter   meter    m3     total  inst.  kap.
   28   2  C14    45 x  70 x 1129   1200    33.60    7.32  2322    245.78 0.055  0.180
   28   3  C18    45 x  70 x 2320   2400    67.20    7.84  2488    526.68 0.079  0.249
   14   2  C24    45 x 145 x 3315   3600    50.40   12.96  1986    653.08 0.067  0.159
   14   2  C24    45 x 145 x 4800   4800    67.20   12.96  1986    870.78 0.070  0.194
   28   2  C30    45 x 170 x  850    900    25.20   16.09  2104    405.54 0.055  0.168
   28   2  C30    45 x 170 x 4200   4200   117.60   16.09  2104   1892.54 0.070  0.352
                                                         Summa:   4594.41 0.396  1.301
 FÖRBAND

 Antal  Typ          Dimension    Pris/   Pris/     Pris
                                   dm2    styck     total
   56   GNT100S       55 x 119     2.57    1.68     94.19
   28   GNT100S      103 x 159     2.57    4.21    117.85
  112   GNT100S      152 x 159     2.57    6.21    695.63
   56   GNT100S      130 x 396     2.57   13.23    740.88
   28   MITOPW       144 x 250     3.60   12.96    362.88
                                         Summa:   2 011.44
 PRODUKTIONSTID

 Kapsåg:   1.70 tim
 Press :   4.74 tim

 KALKYL                                  Mängd         Á-pris    Pris     Pris/st
 Fast kostnad                                                    100.00      7.14
 Virke                                   2.177 m³     2110.16   4594.41    328.17
 Förband                               742.277 dm²       2.71   2011.44    143.67
 Total materialkostnad                                          6605.84    471.85
 Inställning kap                          0.40 tim     180.00     71.21      5.09
 Kapning                                  1.30 tim     180.00    234.21     16.73
 Inställning press                        1.80 tim     180.00    324.00     23.14
 Pressning                                2.94 tim     180.00    529.20     37.80
 Total arbetskostnad                                            1158.62     82.76
 Produktionskostnad                                             7864.46    561.75
 Övriga omkostnader                        2.0 %                 157.29     11.23
 Total produktionskostnad                                       8021.75    572.98
 Påslag material                          25.0 %                1651.46    117.96
 Påslag arbete                            25.0 %                 289.65     20.69
 Försäljningspris fritt fabrik                                  9962.87    711.63
 Moms                                     25.0 %                2490.72    177.91
 Försäljningspris inklusive moms                               12453.58    889.54
 Bruttoresultat                          33.70 %

TrussCon från Construction Software Center Europe  -  Beräkning utförd av: CSCE AB, Stina Lundholm  -  Datum: 20150513  -  Tid: 08.25  -  Licens nr: 103 sida 1



Examensarbete på grundnivå  Takstolsfabriken i Stugun 

Bilaga B 

Logistik på industritomten 

 

Figur 1, Området som SCA förvaltar i Stugun 

I förstaläget är det den rödmarkerade byggnaden som kan vara intressant för takstolsindustrin. 

Den är i startskedet närmast att bli en färdigställd industrilokal. Varmisolerad med fönster och 

en stor port. För att få den klar krävs invändiga ytskikt, en jämn betongplatta samt 

personalutrymmen så som kontor, fikarum och omklädningsrum.  

Kring denna lokal kan logistiken ske på följande vis: 

 

Virket är den största mängden ”råvara” som kommer in i fabriken. Då SCA förser industrin med 

denna råvara kan den lätt tas in på ”insidan” av verksamheten mitt i SCAs verksamhet. Där de 

själva har koll på hur trafiken går.  De andra delarna av verksamhetens logistik kan ske genom 

Virke in 

Takstolar ut/ 

Annan logistik 



Examensarbete på grundnivå  Takstolsfabriken i Stugun 

en ny port som öppnas upp på den östra fasasden. Där den kommer att vara i en mindre central 

position för den SCAs verksamhet.  

Med arbetestider mellan 7 och 16 kommer arbetet i takstolslokalen att pågå samtidigt som de 

övriga arbetet i området.  Detta innebär transporter till och från lokalen kan ske i samordning 

med SCAs transporter inom området.  

I Startkedet beräknas virke, annat material samt producerade takstolar kunna förvaras och 

lagras inne i lokalen. Denna förvaring skall ske under en kortare tid för att virket ej ska få en för 

låg fuktkvot.  

Nästa lokal, markerad med blått kan bli aktuell i ett senare skede. Då lokalen uppdaterats och 

renoverats. För att takstolsindustrin ska få plats krävs att en del av mellanbjälklaget rivs.  

 

Det andra alternativet är en lokal som ligger i utkanten av industritomten.  

I denna lokal kan takstolsindustrin bli mer självständig med en större möjlighet till förvaring 

utomhus samt uppställning av fordon. Även besökande kan ha lättare att komma till lokalen, om 

så skulle vara intressant. Den västra flygeln skulle vara ett alternativ för takstolsfabriken. I 

dagsläget lutar golvet där kraftigt och kräver åtgärder innan en verksamhet kan startas upp. 

Med en befintlig port ner mot virkestorkarna på området och en port upp mot kurvan på vägen 

kan ett flöde skapas. Virket kommer in i den södra porten och de färdiga takstolarna passerar ut 

genom den norra porten för att lastas och transporteras till beställare.  

Bilderna är hämtade på Google Maps sökning ”SCA Stugun”, 2015-05-13.  

Virke in 

Takstolar ut/ 

Annan logistik 

Västra flygeln 

Upplag 



Examensarbete på grundnivå  Takstolsfabriken i Stugun 

Bilaga C 

Fabrikslayout från RANDEK 
I denna bilaga redovisas den invändiga layout som maskinleverantören föreslagit.  





Examensarbete på grundnivå  Takstolsfabriken i Stugun 

Bilaga D 

Offert från RANDEK 
I denna bilaga redovisas den offert maskinleverantören lämnat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Offert 12704 
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Randek AB 
Tångvägen 24 
SE-311 32 FALKENBERG 
 
Tel: +46 346 55700 
Fax: +46 346 55701 
E-mail: info@randek.com 
Internet: www.randek.com 

IBAN Account No.: SE9580000806061830104442 
SWEBANK: SE-105 34 Stockholm 
SWIFT ADDRESS: SWEDSESS 
Account No.: 80606 183010 4442 
VAT No.: SE 55 63 99 71 46 01 
Bank Giro: 5407-6922 
Reg. Office: Falkenberg 
Godkänd för F-skatt 

 

 SOFIA NILSSON 

 

Er Referens 

Sofia Nilsson 

Vår Referens 

Ola Svensson 

Datum 

2015-04-24 

 

Hej Sofia, 

 

Översänder offert enligt överenskommelse. Har ni några frågor går det bra att kontakta mig. 

 

Randek i korthet 

Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system ämnat för 

prefabricerad hustillverkning. Produktsortimentet består av: kapsågar, vägg-, golv-, och taklinjer, 

takstolssystem, vändbord och specialmaskiner. Automationsgraden sträcker sig från helautomatisk 

till manuell. 

Företagets historia sträcker sig tillbaka till 1940-talet och startade i nära samarbete med de första 

prefabricerande hustillverkarna. Idag använder ledande hustillverkare i 38 länder Randeks 

maskiner och system. 
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Randek AB 
Tångvägen 24 
SE-311 32 FALKENBERG 
 
Tel: +46 346 55700 
Fax: +46 346 55701 
E-mail: info@randek.com 
Internet: www.randek.com 

IBAN Account No.: SE9580000806061830104442 
SWEBANK: SE-105 34 Stockholm 
SWIFT ADDRESS: SWEDSESS 
Account No.: 80606 183010 4442 
VAT No.: SE 55 63 99 71 46 01 
Bank Giro: 5407-6922 
Reg. Office: Falkenberg 
Godkänd för F-skatt 

 

Pos. 1 - Kapsåg SPL728 

Kapsåg SP720 är smidig, lättanvänd och kostnadseffektiv. Sågen har funnits på marknaden länge 

och har hela tiden utvecklats och förbättrats i samarbete med våra kunder. SP728 är mycket 

flexibel eftersom den kan kopplas ihop med exempelvis staplare, plockare, skarvpressar och fräsar. 

Randek har ett brett kringutrustningssortiment, vilket gör att våra sågar kan specialbyggas utifrån 

specifika behov. 

 

- Tillgänglig i vänster till höger eller höger till vänster matningsriktning 

- Kapa virkeshöjder upp till 260 mm, kapa 3 bitar samtidigt. 

- Snabba omställningar med datastyrning. 

- Uppriktning av virket nära kapsnittet ger exakta resultat. 

 
Kapsåg SP720 

 
Web 

 

 
PDF 

 

 
Video 

 

 

  

http://www.randek.com/nc/se/maskiner-utrustning-foer-prefabricerad-hustillverkning-i-husfabrik/kapsaagar/kapsaag-spl720-fraes-borr-staplare-plockare-klinga-700-mm/
http://www.randek.com/fileadmin/randek/PDF/SP720_SE.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=mybcYgRwkTU
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Randek AB 
Tångvägen 24 
SE-311 32 FALKENBERG 
 
Tel: +46 346 55700 
Fax: +46 346 55701 
E-mail: info@randek.com 
Internet: www.randek.com 

IBAN Account No.: SE9580000806061830104442 
SWEBANK: SE-105 34 Stockholm 
SWIFT ADDRESS: SWEDSESS 
Account No.: 80606 183010 4442 
VAT No.: SE 55 63 99 71 46 01 
Bank Giro: 5407-6922 
Reg. Office: Falkenberg 
Godkänd för F-skatt 

 

Inkluderade delar 

Pos. 2 - INMATNINGSBÄNK IH040F1X00 
Artikelnummer: 109448AA 

Antal: 1 st 

Pris: 45.500 kr () 

Odriven inmatningsbana, typ IRO4-120. Rullbana för inmatning med 76 mm rulle, längd 

400 mm, c/c 500 mm, anslagsskena 120 mm. 

Längd: 4000 mm 

Frammatningsrulle: 1 st 

Indragare: 2 st 

Matningsriktning: Höger till vänster 

 
Inmatningsbänk standard 
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Randek AB 
Tångvägen 24 
SE-311 32 FALKENBERG 
 
Tel: +46 346 55700 
Fax: +46 346 55701 
E-mail: info@randek.com 
Internet: www.randek.com 

IBAN Account No.: SE9580000806061830104442 
SWEBANK: SE-105 34 Stockholm 
SWIFT ADDRESS: SWEDSESS 
Account No.: 80606 183010 4442 
VAT No.: SE 55 63 99 71 46 01 
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Pos. 3 - UTMATNINGSBÄNK UTMATNINGSBÄNK LX 
Artikelnummer: 114062AA 

Antal: 1 st 

Pris: 160.400 kr () 

Positionerbar längdstoppsbänk LX.  

Odriven rullbana för utmatning med 76 mm rulle, längd 400 mm, 120 mm anslagsskena 

och 2st datorstyrda längdstopp. Stoppen drivs med en kraftig tandrem. Stoppet 

närmast sågen är utformat så att kortaste kaplängd är 50mm, det andra stoppet 

används för att kunna utnyttja hela bänkens längd. 

Maximal hastighet vid förflyttning av stoppen är 1 m/s. Stoppens position styrs från 

sågens dator och hänsyn tas till olika vinklar genom att datorn räknar ut den position 

som stoppet skall stå på för att brädans längd skall bli rätt. 

Längd: 5800 mm 

Frammatningsrulle: 0 st. 

Indragare: 2 st. 

Matningsriktning: Höger till vänster 

Antal staplingskassetter: 0 

 
Standard utmatningsbänk 
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Randek AB 
Tångvägen 24 
SE-311 32 FALKENBERG 
 
Tel: +46 346 55700 
Fax: +46 346 55701 
E-mail: info@randek.com 
Internet: www.randek.com 

IBAN Account No.: SE9580000806061830104442 
SWEBANK: SE-105 34 Stockholm 
SWIFT ADDRESS: SWEDSESS 
Account No.: 80606 183010 4442 
VAT No.: SE 55 63 99 71 46 01 
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Pos. 4 - KAPSÅG SPL728 I****F1X00U****F0X00 
Artikelnummer: 113738AA 

Antal: 1 st 

Pris: 437.400 kr () 

Datastyrd svängbar och lutningsbar kapsåg SPL728PC, med GE Fanuc styrsystem. 

Datorstyrd svängning 360º, datorstyrd lutning 90-28º och datorstyrd 

djupledsförflyttning 250 mm. Sågklinga 700 mm, motor 7,5 kW med överliggande 

automatiskt klingskydd. Sågen är utrustad med anslutning till LAN (Ethernet) för 

nedladdning eller skapande av kapnotor (text fil i ASCII format) vilket medför att antal 

program är i det närmaste obegränsad. ASCII filer från flera kända CAD program stöds 

och nya tillkommer löpande. Datorn är utrustad med pekskärm och har ett grafiskt 

användarsnitt (HMI) vilket gör att operatören ser detaljen som skall bearbetas vilket 

minimerar fel i produktionen. 

Elskåpet utrustat med: 

 

Etikettskrivare: Nej 

Frammatningsrulle: 1 st 

Plockare: Nej 

Staplare: Nej 

Pneumatisk utskjutare: Nej 

 
Kapsåg SPL728 
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Pos. 5 - Presslinje NT 

Randeks pressanläggningar producerar takstolar med hjälp av C-bygelpressar, flyttbara 

magnetfixturer mot ett stålgolv och något av våra kransystem. 

Virket läggs på magnetfixturer som är placerade och fixerade vid takstolens alla knutpunkter. 

Upphängd i något av Randeks kransystem förs pressen med handkraft eller motordrift från fixtur 

till fixtur och pressar knutpunkterna. Vilka kranar och pressar som används för att få optimal 

produktion, väljs utifrån lokalens förutsättningar och beroende av vilka plåttyper som ska pressas. 

Med hjälp av diverse tillbehör som exempelvis anhåll, excenterspännare och nockbeslag formas 

och fixeras takstolen till korrekt form. 

 
Presslinje NT 

 
Web 

 

 
PDF 

 

 
Video 

 

 

  

http://www.randek.com/se/maskiner-utrustning-foer-prefabricerad-hustillverkning-i-husfabrik/takstolsutrustning/takstolspress-takstolsproduktion-takstolstillverkning-laser-c-press/
http://www.randek.com/fileadmin/randek/PDF/NT_SE.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=YL1Jc3_llR8
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Inkluderade delar 

Pos. 6 - KRANSYSTEM NT23TKX00 
Artikelnummer: 112194AA 

Antal: 1 st 

Pris: 145.900 kr () 

Presslinje med 23 tonspress upphängd i 7 meters väggsvängkran. 

- Presshuvud 23 ton med tryckknappar 

- Pressupphängning med gasfjäderdämpare 

- Hydraulaggregat med elskåp 

- Väggsvängkran 7 meter (maxlast 320 kg) 

- Eldriven kättingtelfer 

 
Väggsvängkran med press 

Pos. 7 - HYDRAULSLANG PAKET 1/2" & 5/8" KOMPLETT 
Artikelnummer: GP3080 

Antal: 14 m 

Pris: 4.480 kr () 

Slangpaket 1/2" och 5/8" med kopplingar. 
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Pos. 8 - FIXTUR KOMPLETT 
Artikelnummer: 105675AB 

Antal: 2 st 

Pris: 24.800 kr () 

Fixtur för takstolsknut med permanentmagnet. Magneten är höj- och sänkbar mot 

stålgolvet med hjälp av domkraftsmekanism. 

Bredd: 900 mm 

Höjd: 832 mm 

 
Fixtur NTD900 

Pos. 9 - FIXTUR KOMPLETT 
Artikelnummer: 105675AA 

Antal: 10 st 

Pris: 114.000 kr () 

Fixtur för takstolsknut med permanentmagnet. Magneten är höj- och sänkbar mot 

stålgolvet med hjälp av domkraftsmekanism. 

Bredd: 550 mm 

Höjd: 832 mm 

 
Fixtur NTD550 
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Pos. 10 - FIXTURUTRUSTNING PAKET 
Artikelnummer: GP3148 

Antal: 1 st 

Pris: 7.250 kr () 

Standardutrustning anpassat för 10 st fixtur NTD550 och 2 st fixtur NTD900. 

 

12 st Anhåll runt komplett 

1  st Nockbeslag komplett 

1  st Anhåll långt komplett 

8  st Snabbspännare komplett 

6  st Exenterspännare komplett 

 

 

Pos. 11 - Takstolsvagn 

Randeks takstolsvagn är en enkel smidig vagn med kraftiga hjul och anslutning till truck som lastar 

takstolar på ett lutat upplag mot ett stöd. Upplagens avstånd kan justeras. 

 
Takstolsvagn 

Inkluderade delar 

Pos. 12 - TAKSTOLSVAGN STANDARD 
Artikelnummer: 114860AA 

Antal: 1 st 

Pris: 64.000 kr () 

Justering av upplag: 5-8 meter.  

Staplingsbredd: 1500 mm. 
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Priser och summering 
  

Pos. Namn Antal À-Pris (SEK) Summa (SEK) 
 

1 Kapsåg SPL728 643.300 kr 

2 INMATNINGSBÄNK IH040F1X00  1 45.500 kr 45.500 kr 

3 UTMATNINGSBÄNK UTMATNINGSBÄNK LX  1 160.400 kr 160.400 kr 

4 KAPSÅG SPL728 I****F1X00U****F0X00  1 437.400 kr 437.400 kr 
 

5 Presslinje NT 296.430 kr 

6 KRANSYSTEM NT23TKX00  1 145.900 kr 145.900 kr 

7 HYDRAULSLANG PAKET 1/2" & 5/8" KOMPLETT  14 320 kr 4.480 kr 

8 FIXTUR KOMPLETT  2 12.400 kr 24.800 kr 

9 FIXTUR KOMPLETT  10 11.400 kr 114.000 kr 

10 FIXTURUTRUSTNING PAKET  1 7.250 kr 7.250 kr 
 

11 Takstolsvagn 64.000 kr 

12 TAKSTOLSVAGN STANDARD  1 64.000 kr 64.000 kr 
 

Totalt: 1.003.730 kr 
(SEK) 
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Villkor 
 

Generella villkor 

Enligt NL09 

För leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning 

inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

Installation ingår ej. 

 

Leveranstid 

Specificeras vid senare tillfälle. 

 

Betalningsvillkor 

40 % vid order 

50 % vid leveransklar maskin eller vid leveransbesiktning/testning vid vår fabrik. 

Leverans sker när betalning är mottagen 

10 % 30 dagar efter leverans 

 

Leveransvillkor 

FCA Randek fabrik Incoterms 2010 exklusive tull och mervärdesskatt. 

 

Randeks villkor 

Valutaklausul: 

Det offererade beloppet är knutet till växlingskursen till den svenska kronan per datum 

ÅÅ-MM-DD. Är inget datum specificerat knyts växlingskursen till offertdatum. Är offert 

lämnad i svensk krona kan denna rubrik förbises. 

 

Moms och andra pålagor: Ingår ej i ovanstående priser. 

 

Installation: Ingår ej i ovanstående priser. 

 

Ansvar för fel (garanti): 

Enligt NL09 

 

Material: 

Materialet som skall användas i produktionsutrustningen skall vara av god kvalitet för att 

passa till en automatisk produktion. Vid oklarheter granskar och godkänner Randek 

materialet. 

 

Elektrisk spänning: 

400 V / 50Hz enligt EN 60204-1. 

Jordsystemet måste vara ett TN-C nät. 
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Äganderättsförbehåll: 

Maskinerna förblir Randek egendom tills full betalning erlagts. 

 

Emballage: 

Emballage faktureras separat. 

 

Beställaren ansvarar för: 

Alla ändringar som eventuell måste göras i lokalen för att offererad utrustning skall 

komma in på plats.  

Assistans med egna eller inhyrda truckar att lasta av lastbil samt placera ut maskiner och 

utrustning på plats. 

Golvet är stabilt och vågrätt, alternativt gjutning av fundament.(min. hållfasthet B15, 

t.ex. 150 kp/cm^2, min tjocklek 150 mm). 

Ansluta el och LAN, till maskinens anslutningspunkter. Specifikation på 

anslutningspunkter och effektbehov blir skickat till beställare när konstruktionen är klar. 

Ansluta tryckluft, till maskinens anslutningspunkter. 

Kompressoranläggningen skall leverera ett arbetstryck på 6-8 bar om inte annat anges. 

Specifikation på anslutningspunkter och förbrukning blir skickat till beställare när 

konstruktionen är klar. 

Tryckluften skall följa PNEUROP 6611 med följande tillägg: 

 Daggpunkt  Klass 5 

 Partiklar  Klass 5 (Storlek 40 Mikron). 

 Olja Klass 4 (Olja 5 mg/mn). 

Två operatörer från beställaren skall delta under installationen av utrustningen. 

Kostnad och bokning av hotellrum för våra montörer under montaget (enkelrum med 

dusch). 

Tillhandahålla svetsutrustning, skylift, 8 tons truck och palltruck vid behov. 

Belysning och uppvärmning av lokalen. 

Vid nya byggnader att fönster och dörrar är monterade. 

Installation av Internet uppkoppling till huvudskåp/server på utrustningen för support 

och felsökning. 

Vid behov, utan kostnad, leverera testmaterial till Randek för provkörning av 

utrustningen. 

 

Offertens Giltighetstid: 

60 dagar från offertdatum 

 

Säkerhet: 

All utrustning är CE-märkt och uppfyller maskindirektiv 98/37/EC, 2006/42/EEC 

 

Kapacitet, bemanning: 
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Randek ansvarar för maskintider men lämnar inga garantier för eventuella manuella 

operationstider som påverkar kapacitet och bemanning. 

 

Maskindokumentation: 

Teknisk dokumentation och Operatörsinstruktioner överlämnas till beställare. 

 

CAD och VPN: 

Enligt bilaga CAD-VPN för utrustning som ej går att fjärruppkoppla eller som är CAD-

styrd bortse från bilaga. 

 



Examensarbete på grundnivå  Takstolsfabriken i Stugun 

Bilaga E 

Offert från If 
I denna bilaga redovisas den offert som försäkringsbolaget If lämnat på en ansvarsförsäkring.  



Offert
Offertnummer   SP955562.1.1

A
2

Industrianläggningar i Norrland AB
Tängvägen 9
830  43  ÅS 8 maj 2015

Förslag på försäkringslösning 
 
Här kommer ett förslag på försäkringslösning och en offert för er verksamhet.
Vårt förslag baseras dels på de uppgifter som ni har lämnat till oss, dels på våra försäkringsvillkor.

Nordens ledande skadeförsäkringsbolag

If försäkrar 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum.

Om ni råkar ut för något, är vi tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
De flesta ärenden löser vi direkt!

Mer information hittar ni på www.if.se/foretag.

Offerten gäller t.o.m.  8 juni 2015. 

If tänker på miljön. Vi erbjuder därför elektroniska villkor. Dessa kan hämtas från If Login eller 
www.if.se/villkor tillsammans med koden som framgår nedan.        

Er villkorskod är: 955562.ZWAB35

Ni är alltid välkomna att höra av er till oss!

Vänliga hälsningar
If

Kontaktuppgifter:
Anna Höglund,  Telefon: +46606335446,  Mejl: anna.hoglund@if.se

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna 
Postadress: 106 80 Stockholm 

If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102

www.if.se
Säte: Stockholm
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Industrianläggningar i Norrland AB
Organisationsnummer 556431-7609

Verksamhet: Tillverkning av takstolar i tra

Offertens giltighet
Avtalstid
Pris per år

t.o.m. 8 juni 2015
fr.o.m. 8 maj 2015  t.o.m. 7 maj 2016
2 600 kr 
  

   Försäkringens delar Pris   

   Ansvar  2 600 kr    

Totalt      2 600 kr    

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna 
Postadress: 106 80 Stockholm 

If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102

www.if.se
Säte: Stockholm



Offert  Verksamhetsansvar  
Offertnummer   SP955562.1.1
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Försäkrad verksamhet

• Tillverkning av takstolar i trä

Huvudförsäkring:

 Verksamhetsansvar 

Försäkringsbelopp per skadehändelse 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid 20 000 000 kr
Självrisk 9 000 kr
Var försäkringen gäller Norden
När försäkringen gäller Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se villkor)

Tilläggsförsäkringar för hela verksamheten
• Tillfälligt lånad eller nyttjad egendom 

Försäkringsbelopp per skadehändelse 2 500 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid Två gånger försäkringsbeloppet

• Hyrd lokal (vid brand- eller vattenskada) 

Försäkringsbelopp per skadehändelse 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid Samma som försäkringsbeloppet
Självrisk 40 000 kr

• Tillfälligt lånad truck eller motorredskap vid lastning och lossning 

Försäkringsbelopp per skadehändelse 500 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid Två gånger försäkringsbeloppet

• Nyckelförlust 

Försäkringsbelopp per skadehändelse 2 500 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid 5 000 000 kr

• Omhändertagen egendom - Serviceverksamhet 

Försäkringsbelopp per skadehändelse 2 500 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid Två gånger försäkringsbeloppet

Försäkrad verksamhet och omsättning per geografiskt område

Försäkrad verksamhet och 
omsättning per geografiskt 
område

Norden 

Tillverkning av takstolar i trä 500 000 kr

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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www.if.se
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Offert  Produktansvar  
Offertnummer   SP955562.1.1
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Försäkrad verksamhet

• Tillverkning av takstolar i trä

Huvudförsäkring:

 Produktansvar och ansvar för avlämnade arbeten 

Försäkringsbelopp per skadehändelse 10 000 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid 20 000 000 kr
Självrisk 9 000 kr
Direkt export Enligt tabell för försäkrat produktslag nedan
När försäkringen gäller Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se villkor)

Tilläggsförsäkringar för hela verksamheten
• Ingrediens- och komponentskada 

Försäkrat produktslag och omsättning för direktexport per geografiskt område

Försäkrat produktslag och 
omsättning för direktexport 
per geografiskt område

Norden 

Bjälkar, sparrar, takstolar 500 000 kr

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Huvudkontor: Barks väg 15,  Solna 
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If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102

www.if.se
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Offert  Rättsskydd  
Offertnummer   SP955562.1.1
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Försäkrad verksamhet

• Tillverkning av takstolar i trä

Huvudförsäkring:

 Rättsskyddsförsäkring för tvistemål och skattemål 

Försäkringsbelopp per tvistemål 250 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, tvistemål 2 500 000 kr
Försäkringsbelopp per skattemål 250 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid, skattemål 250 000 kr
Självrisk (andel av skadan) 20 %
Självrisk (grundbelopp) 9 000 kr
Var försäkringen gäller, tvistemål Norden
Var försäkringen gäller, skattemål Sverige

 Rättsskyddsförsäkring för miljöbrott- och arbetsmiljöbrottmål 

Försäkringsbelopp per rättsskyddsärende 500 000 kr
Högsta försäkringsbelopp per avtalstid 2 000 000 kr
Självrisk (andel av skadan) 10 %
Lägsta självrisk 9 000 kr
Var försäkringen gäller Sverige

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102

www.if.se
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Offert  Brottsskydd  
Offertnummer   SP955562.1.1
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Försäkrad verksamhet

• Tillverkning av takstolar i trä

Hur lagras för företaget kritisk data? På egen dator

Huvudförsäkring:

 Förmögenhetsbrott 

Försäkringsbelopp per avtalstid 1 000 000 kr
Självrisk per skada 20 000 kr
Var försäkringen gäller Norden
När försäkringen gäller Vid skada som upptäcks under avtalstiden (Upptäckande, se villkor)

 Databrott 

Försäkringsbelopp per skada och avtalstid 1 000 000 kr
Självrisk per skada 9 000 kr
Var försäkringen gäller Europa
Karenstid för avbrott  12 timmar
Maximal ersättningstid vid avbrott 4 månader

Tilläggsförsäkringar för hela verksamheten
• Ansvar för anställds förmögenhetsbrott 

• Dataintrång 
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Hur du läser de offerthandlingar du fått
Här följer en kort information om vad som gäller för den offert du fått. Läs denna information tillsammans med övriga handlingar.

Dina offerthandlingar består av
premiesammanställning som anger den totala premien samt premien per försäkringsområde,•
omfattningsbeskrivning som i detalj anger vilken omfattning i förköpsinformationen som gäller för just dig, •
information om hur du läser de offerthandlingar du fått (detta dokument) och•
förköpsinformation som innehåller en kort beskrivning av försäkringens omfattning inom de försäkringsområden du valt att få offert.•

Medförsäkring
För det fall försäkringen gäller även för någon ytterligare part, förutom försäkringstagaren, så framgår detta av försäkringsbrevet. Försäkringen kan i sådana fall 
gälla antingen i sin helhet för den medförsäkrade, eller enbart för vissa specifika delar av försäkringen. Exempel på medförsäkring är att ett moderbolag är 
försäkringstagare, men har ett dotterbolag medförsäkrat, och där försäkringen i sin helhet gäller även för dotterbolaget. 

Ett annat exempel är då en återförsäljare, s.k. vendor, är medförsäkrad. I det fallet åsätts en egen försäkringsprodukt som gäller enbart för den medförsäkrade 
vendorn och där denne inte har möjlighet att utnyttja övriga delar av försäkringen.

Korrekt offert?
Läs noga igenom offerthandlingarna och kontrollera att innehållet överensstämmer med dina önskemål. Om offerten innehåller felaktiga eller utelämnade 
uppgifter kan det leda till minskad eller utebliven skadeersättning från den försäkring som du eventuellt köper.

Fullständiga villkor
Den offert du fått innehåller information som syftar till att ge dig möjlighet att bedöma försäkringens omfattning. Om du vill ha de fullständiga 
försäkringsvillkoren eller annan information är du välkommen att kontakta oss.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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If Skadeförsäkring AB (publ)
Org.nr: 516401-8102

www.if.se
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Information om de försäkringsprodukter offerten omfattar
Verksamhetsansvarsförsäkring
Verksamhetsansvarsförsäkringen omfattar skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av person- eller sakskada och även för vissa rena 
förmögenhetsskador, som har orsakats i den försäkrade verksamheten. (I verksamhetsansvarsförsäkringen omfattas inte det ansvar företaget kan ha till följd av 
avlämnade arbeten eller produktansvar. Detta försäkras istället genom produktansvarsförsäkringen.)

Försäkringen innefattar ett åtagande från If som innebär att vi tar hand om skadeståndskravet och
utreder om företaget ska betala skadestånd•
förhandlar med den som kräver skadestånd•
för företagets talan i domstol och betalar rättegångskostnaderna•
betalar skadeståndet.•

Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller med vissa begränsningar. Till exempel gäller den inte för 

skada på egendom som försäkrad hyrt eller leasat•
böter och viten•
rådgivning och konsultuppdrag. (För sådan verksamhet ska särskild professionssvarsförsäkring tecknas.)•

Försäkringens fullständiga omfattning framgår av försäkringsvillkoren.

Försäkringsbelopp 
Den högsta summa som kan utbetalas är normalt 10 miljoner kronor per skada och 20 miljoner kronor per försäkringsår, men andra belopp kan väljas.

Produktansvarsförsäkring
Produktansvarsförsäkringen omfattar skadeståndskrav som framställs mot företaget till följd av person- eller sakskada och även för vissa rena 
förmögenhetsskador, som har orsakats av avlämnade arbeten eller en levererad produkt.

Försäkringen innefattar ett åtagande från If som innebär att vi tar hand om skadeståndskravet och
utreder om företaget ska betala skadestånd•
förhandlar med den som kräver skadestånd•
för företagets talan i domstol och betalar rättegångskostnaderna•
betalar skadeståndet.•

Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller med vissa begränsningar. Till exempel gäller försäkringen inte för 

skada orsakad av produkt där den försäkrade känt till att produkten hade en brist, men inte åtgärdat detta•
skada där den försäkrade inte testat produktens lämplighet för avsett ändamål•
skadeståndskrav mellan företag ingående i samma koncern.•

Försäkringsbelopp
Den högsta summa som kan utbetalas är normalt sett 10 miljoner kronor per skada och 20 miljoner kronor per försäkringsår, men även andra belopp kan väljas.

Rättsskyddsförsäkring (tvistemål & skattemål)
Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för juridiskt ombud i tvister och skattemål samt även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. För det fall att 
den försäkrade förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader så omfattas även dessa av försäkringen. 

Vid tvistemål gäller försäkringen för tvist med motpart som har hemvist i de nordiska länderna, alternativt EU om denna omfattning har valts. Vid skattemål 
gäller försäkringen för mål som tas upp i allmän förvaltningsdomstol i Sverige om målen gäller taxering, kommunal eller statlig inkomstskatt, fastighetsskatt, 
skogsvårdsavgift, mervärdesskatt, sociala avgifter eller löneavgifter.

Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen har vissa begränsningar. Till exempel gäller försäkringen inte för 

tvister om anställningsförhållanden•
tvister om patent•
tvist som berör talan om personligt betalningsansvar och som väcks mer än 3 år från uppkomsten av förpliktelsen•
tvist som berör personligt betalningsansvar där fordran understiger 50 000 kronor•
förhandsbesked vid skattemål•
skiljemäns arvoden vid skiljedom•
kostnader som försäkrad kan få ersatta av sitt ombud , t.ex. genom självriskeliminering eller liknande som innebär att ombudet, helt eller delvis, svarar för •
kostnaden eller avstår arvode motsvarande försäkrads självrisk. 

Försäkringsbelopp
Vid tvistemål är försäkringsbeloppet normalt 250 000 kronor per tvist, men kan höjas till 500 000 kr. Vid skattemål är försäkringsbeloppet 250 000 kronor per 
försäkringsår, oavsett antal mål.  
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Rättsskyddsförsäkring (miljöbrott & arbetsmiljöbrott)
Vår Rättsskyddsförsäkring vid miljöbrott ersätter rättegångskostnader i miljöbrottsmål. Det gäller såväl brott mot den yttre miljön, som för arbetsmiljöbrott. 
Försäkringen betalar nödvändiga och skäliga kostnader för försvar av företagets skyddsansvariga. Det kan vara t.ex. företagets VD, platschefer, förmän, 
arbetsledare, driftsingenjörer och andra med skyddsansvar inom företaget. Det misstänkta brottet ska ha begåtts inom landet under försäkringstiden. Exempel 
på kostnader som ersätts är advokat- och rättegångskostnader, utgifter för sakkunniga och annan bevisning.

Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen har vissa begränsningar. Exempel på vad som inte omfattas av försäkringen är:

medvetna, brottsliga handlingar•
böter•
kostnader som kan betalas av staten.•

Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet är 500 000 kr per skada och 2 000 000 kr per försäkringsår.

Förmögenhetsbrottsförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkringen täcker förluster som företaget drabbas av om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv 
eller någon annan. Beroende på vilken omfattning som väljs så gäller förmögenhetsbrottsförsäkringen även för 

skadestånd som företaget drabbas av till följd av att en anställd begått ett brott mot t.ex. företagets kunder•
förluster som beror på att anställda eller andra tagit sig in i datasystem och där förstört program, information etc.•
förlust som beror på att utleasad egendom stulits eller förskingrats av leasetagaren.•

Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen har vissa begränsningar. Till exempel gäller försäkringen inte för 

förlust av goodwill eller ränteförluster•
skada orsakad av en person som äger minst 20 % av företagets aktier•
skada som uppkommer till följd av att konfidentiella uppgifter eller yrkeshemligheter avslöjats•
skador som orsakas av datavirus.•

Försäkringsbelopp 
Den högsta summa som kan utbetalas under ett försäkringsår är normalt sett en miljon kronor, men annat belopp kan väljas.

Databrott
Databrottsförsäkringen hjälper till när det skett ett dataintrång hos försäkrad. Försäkringen ersätter:

avbrott och räddningskostnader•
utrednings- och återställandekostnader, även när det framställs mot försäkrad i form av ett skadeståndskrav•
kostnader för att meddela tredje man om att ett dataintrång skett och bevaka att tredje mans identitet eller kreditkortdetaljer inte stjäls.•

Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen har vissa begränsningar. Till exempel gäller försäkringen inte för 

dataintrång om möjliggjorts genom stulna eller borttappade bärbara enheter•
förlust av goodwill eller ränteförluster•
skada orsakad av en person som äger minst 20 % av företagets aktier.•

Försäkringens fullständiga omfattning och begränsningar framgår av försäkringsvillkoren.
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Offert ISO-certifiering 
Vi tackar för er förfrågan om att granska, och eventuellt certifiera, samt registrera ert ledningssystem 

gentemot kraven i ISO 14001 och ISO 9001. Om ni är nöjda med innehållet i vår offert och vill påbörja 

certifieringsprocessen, ber vi er att granska offerten, skriva under beställningen på sista sidan och 

återsända den till oss. Vid frågor vänligen kontakta oss på info@sbcert.se 

Observera att offerten grundar sig på de uppgifter som är kända av oss och som ni har tillhandahållit 

via frågeformulären. Om er verksamhet visar sig ha en annan omfattning en den som ni har angett 

kan vi tvingas ändra antalet granskningsdagar i samband med steg 2, certifieringsgranskningen. 

Vid överföring från annat certifieringsorgan kan felaktiga uppgifter innebära att överföringen inte 

kan slutföras och att ytterligare besök krävs. 

SBcert har rätt att tacka nej till certifieringsuppdrag om inlämnade uppgifter är felaktiga eller om 

uppdraget ligger utanför SBcerts kompetensområden. 

Vi ser fram emot ett bra samarbete och står till ert förfogande för frågor inom detta område närhelst 

ni önskar. 

Med vänliga hälsningar 

 

Scandinavian Business Certification 

 

 

 

Ulf Nordstrand 

VD 

Mobil +46 (0) 707 525 535 

INAB 

Tängvägen 9 

836 94 Ås 

Orgnr: 55631-7609 

Kontaktperson: Sofia 
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Certifierings- och Registreringsprocessen 

Initial Registrering 
Så fort vi har fått er beställning kommer informationen om ert företag att registreras i vår databas. I 

och med att ni skriver under beställningen godkänner ni att vi registrerar era företagsuppgifter (i 

enlighet med Personuppgiftslagen PuL SFS 1998:2004) i SharePoint som är en molntjänst som 

tillhandahålls av Microsoft. Ni kommer därefter att kontaktas av er Revisor som ansvarar för bokning 

av granskningsdagar. Kontakt ska ske inom 10 arbetsdagar efter att vi har fått beställningen. 

Bokade dagar bekräftas via e-post och bokning i Outlook. 

Om vår revisor inte kontaktat er inom avtalad tid ber vi er höra av er till oss på info@sbcert.se  

Granskningsprocessen 
När första besöket är bokat kommer ni att få ett program för första besöket som fastställer 

 område som kommer att granskas 

 personal som behöver vara tillgänglig och vid vilka tidpunkter 

Revisorn skall skicka programmet till er senast 2 veckor innan besöket. Kommande program bifogas 

respektive rapport. 

Certifiering av nytt bolag/organisation 
Certifiering av nytt bolag/organisation sker i två steg. 

Steg 1, Initial granskning 
Initial granskning sker på plats hos er och har till uppgift att säkerställa att samtliga rutiner finns på 

plats och att dessa är anpassade för organisationens verksamhet. För organisationer med flera 

avdelningar, geografiskt skilda arbetsplatser eller dotterbolag sker granskningen på huvudkontoret. 

Syftet med den initiala granskningen är att: 

 Bekräfta att uteslutningar (av enheter, processer, aktiviteter eller paragrafer i standarderna) 
som begärts, är tillåtna samt att skälen för uteslutning finns dokumenterade i manualen. 

 Bekräfta att ert ledningssystem uppfyller kraven, att det finns en dokumenterad beskrivning 
av ledningssystemets omfattning och huvuddelar, samt hur dessa samverkar samt 
hänvisningar till systemets relaterade dokument.   

 Bekräfta att samtliga miljöaspekter har identifierats samt att processen för att utvärdera 
betydelsen av dem är logisk och konsekvent.  

 Bekräfta att lagar och andra krav har identifierats samt att ni har system för att säkerställa 
att dessa följs och utvärderas kontinuerligt.  

 Bekräfta att eventuella tillstånd finns eller att skriftliga dispenser från relevanta myndigheter 
finns som tillåter verksamhet utan formella tillstånd. 

 Bekräfta att ert system är upprättat så att det uppfyller målsättningarna i er policy inklusive 
åtagandet till ständiga förbättringar samt förebyggande av föroreningar.  

 Bekräfta att det finns en plan för att ni internt skall revidera ert ledningssystem (i 
verksamhetens samtliga enheter) både gentemot era egna krav och samtliga krav i 
standarden, och att detta skall ske före certifieringsgranskningen.  
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 Bekräfta att ert ledningssystem har varit i funktion under minst tre månader före 
certifieringsgranskningen.  

 Bekräfta att ert ledningssystem har reviderats av ledningen minst en gång före 
certifieringsgranskningen. 

 Bedöma om de timmar som har förslagits för certifieringsgranskningen är tillräckliga för att 
avgöra ifall ert ledningssystem uppfyller kraven och har implementerats effektivt. 

 Förbereda en plan för certifieringsgranskningen. 

I samband med den initiala granskningen får ni en rapport med eventuella avvikelser som ska vara 

åtgärdade innan steg 2 – certifieringsgranskning - kan genomföras. Revisorn kommer även att ge 

rekommendation om ni får gå vidare till steg 2. Ett företag får gå vidare till steg 2 så länge det inte 

finns några större avvikelser. Se nedan för definition. 

Revisorn kommer att boka ett preliminärt datum för steg 2, certifieringsgranskningen, vid 

avslutningsmötet, datumet bekräftas efter att rapporten har godkänts.  

Antal dagar för steg 1, initial granskning baseras på verksamhetens art, antal standarder och antal 

anställda. 

Steg 2, certifieringsgranskning 
Certifieringsgranskning sker på plats hos er och har till uppgift att säkerställa att systemet är 

implementerat och funktionellt i verksamheten. Granskningen sker ute i verksamheten och för 

organisationer med flera avdelningar, geografiskt skilda arbetsplatser eller dotterbolag delas 

granskningen upp på ett representativt antal arbetsplatser. Förekommer flera olika verksamheter 

inom organisationen som ska omfattas av verksamhetssystemet skall samtliga granskas. 

Granskningen avslutas på ert huvudkontor och organisationen erhåller en rapport med eventuella 

avvikelser eller observationer. Granskningen avslutas med ett avslutningsmöte där VD eller 

motsvarande högsta chef ska närvara. I samband med avslutningsmötet avger vi vår bedömning och 

rekommendation för eventuell certifiering. 

För att ett företag ska kunna certifieras, måste vår revisor se bevis på att ledningssystemet 

överensstämmer med samtliga krav i standarden, alternativt om bevis saknas i vissa stycken, samt 

bekräfta att systemet ändå kan leverera överensstämmelse med aktuell standard.   

Revisorn kommer att söka efter bevis genom diskussioner med personal, observation av 

verksamheten och genomgång av dokumentationen. Alla verksamheter som ingår i omfattningen, 

beskrivningen av verksamhetens omfattning, måste granskas. 

Antal dagar för steg 2, certifieringsgranskning baseras på verksamhetens art, antal standarder och 

antal anställda. 

Löpande granskning och omcertifiering 
Inom 12 månader från certifieringsgranskningen ska organisationen genomföra en löpande 

granskning. Under den löpande granskningen gör revisorn stickprov utifrån kraven i standarden för 

att säkerställa att organisationen fortfarande uppfyller kraven.  

Certifikaten är giltiga i 3 år och var tredje år genomförs en omcertifiering. Vid omcertifieringen följer 

vi upp att samtliga krav har granskats under perioden, därefter sker en omgranskning av samtliga 

krav. 
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Främsta syftet med omcertifieringen är att säkerställa att systemet är effektivt och att ni har 

genomfört ständiga förbättringar. 

Löpande granskning och omcertifiering sker ute i verksamheten och för organisationer med flera 

avdelningar, geografiskt skilda arbetsplatser eller dotterbolag delas granskningen upp på ett 

representativt antal arbetsplatser. Granskningen avslutas på huvudkontoret och organisationen 

erhåller en rapport med eventuella avvikelser eller observationer. Granskningen avslutas med ett 

avslutningsmöte där VD eller motsvarande högsta chef ska närvara. I samband med avslutningsmötet 

avger vi vår bedömning och rekommendation för fortsatt certifiering. 

Antal dagar för löpande granskning och omcertifiering baseras på verksamhetens art, antal 

standarder och antal anställda. 

Observationer, mindre och större avvikelser 
I samband med granskning av verksamheten kan ni erhålla observationer, mindre eller större 

avvikelser. 

Observationer är förslag på förbättringsområden eller anmärkningar som kan leda till avvikelser om 

dessa inte uppmärksammas eller åtgärdas. Observationer är frivilliga att åtgärda. 

Mindre avvikelser uppstår när organisationen brister i att uppfylla delar av krav i standarden. I 

samband med avslutningsmötet ska organisationen presentera en åtgärdsplan samt åtgärda 

avvikelsen inom tre månader, dessa ska sedan presenteras på ert företags sida i vårt intranät och 

kommer att släckas efter granskning av vår revisor. Granskning och släckning av mindre avvikelser 

ingår i den ordinarie avgiften. 

Större avvikelser är den allvarligaste graden av anmärkning. I samband med avslutningsmötet ska 

organisationen presentera en åtgärdsplan för hur avvikelsen ska åtgärdas. Avvikelsen ska åtgärdas 

inom tre månader och det krävs en uppföljande extern granskning av oss innan avvikelsen kan 

bedömas som åtgärdad, denna ska ske inom tre månader. Kortare tid för åtgärd kan krävas om 

revisorn bedömer det nödvändigt. Vid underlåtelse att åtgärda större avvikelser kommer certifikatet 

att dras in. Besök för att släcka större avvikelser debiteras extra. 

Vid oenighet av avvikelser kan dessa överklagas till oss. Överklagan med hänvisning till relevanta krav 

i standarden samt motivering till varför avvikelsen inte är riktig skickas med e-post till info@sbcert.se  

Scandinavian Business Certification AB har ett råd som kommer att ta upp frågan till behandling. Om 

ni inte nöjd med utfallet kan överklagan hänskjutas till nästa instans. 

Rapportering 
I slutet av varje granskning går vi genom det som var positivt och det som behöver förbättras i form 

av avvikelser och observationer. Rapporten skrivs på plats hos er av revisorn innan avslutningsmötet 

och ni får en kopia via e-post. 

Revisionsgranskning 
Det är ett krav inom certifieringsbranschen att revisorns rekommendation skall godkännas av en 

oberoende kompetent part.  Syftet med granskningen är att säkerställa att revisorn kom till rätt 

beslut. Revisorn måste dokumentera bevis på att ni uppfyller varje krav i den standard ni har 

granskats mot.  
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Revisionen granskas inom 10 arbetsdagar. Om någonting behöver kompletteras/förtydligas kan ni bli 

kontaktad av någon från vårt kontor eller Revisorn. Har vi inte återkommit inom 10 arbetsdagar är 

revisionen godkänd. 

Registrering & Certifikat 
Efter att rapporten har granskats och godkänts kommer ni att erhålla ett certifikat för relevant 

standard och överenskommen omfattning. Certifikatet har en giltighetstid på 3 år och gäller under 

förutsättning att löpande granskning genomförs årligen. 

I samband med certifieringen kommer ni även att registreras på tjänsten www.certifiering.nu  

I och med att ni har fått certifikatet har er organisation rätt att marknadsföra certifieringen samt 

använda våra olika logotyper till detta. Vägledning i hur ni kan marknadsföra er beskrivs nedan samt 

medföljer certifikaten. 

Tillfälligt återkallande eller permanent återkallande av certifikat kan utföras av oss om villkor enligt 

detta avtal inte uppfylls. 

Granskningsbesök 
I samband med granskning skall ni bereda vår revisor tillträde till samtliga delar som omfattas av ert 

certifikat, revisorn skall även ha tillgång till samtliga relevanta dokument samt tillhandahållas en 

guide om detta anses nödvändigt. 

Scandinavian Business Certification AB använder sig av både egen personal och externa 

underkonsulter för revisionsuppdragen. I och med att ni godkänner detta avtal godkänner ni att 

revision får ske med underkonsult. 

Samtliga underkonsulter har underkonsultavtal med oss. Kopia på avtalet lämnas vid förfrågan efter 

att detta avtal trätt i kraft. Underkonsulter skriver även under sekretessavtal samt ”Code of 

Conduct”. 

SBcert är ackrediterade av Swedac och det innebär att vi regelbundet granskas i vår tur. Syftet med 

granskningen av SBcert är att förbättra våra tjänster samt säkerställa att de tjänster som vi erbjuder 

er uppfyller de regler och krav som gäller för ett certifieringsorgan som SBcert. 

Representant för Swedac granskar även hur vi genomför revisioner och följer då med ut på 

revisionsbesöket för att granska oss. Ni kommer i god tid att informeras om representant för Swedac 

deltar på revisionen. Besök av Swedac är ett krav och synnerliga skäl måste anges om representant 

för Swedac inte kan delta på revisonsbesöket. 

Användning av vårt märke och marknadsföring av certifiering 
Följande märken är tillgängliga i samband med certifiering av ledningssystem. 

 

Instruktion för användning 
Märket får inte ha en dominerande ställning, plats eller storlek och ska alltid vara placerat i 

anslutning till ert företagsnamn eller logotype. Märket får inte användas på produkter, 

http://www.certifiering.nu/
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laboratorietestrapporter, kalibreringsrapporter eller på annat sätt som ger sken av att det är 

produkter eller tjänster som är certifierade. Märket får inte sättas i samband med aktiviteter eller 

platser som inte omfattas av certifieringen. Märket får inte användas så att det ger sken av att SBcert 

eller Swedac är ansvarig för innehåll i dokument, produkter eller utförande av tjänster. 

Om certifikatet återkallas eller upphävs får inte märket användas på något sätt och det måste tas 

bort från alla ställen det används. Det är inte heller tillåtet att på något sätt ge intryck av att 

certifieringen fortfarande gäller. 

Tillsammans med vårt märke får Swedacs märke användas, proportionerna ska vara enligt bild ovan. 

Enbart följande användningsområden av Märket får användas: 

 Brevpapper 

 Reklammaterial 

 Flaggor 

 Fordon (enbart SBcerts märke) 

 Fönsterdekaler 

 Fastigheter 

 Profilkläder 

 Digitala media som hemsida och mail 

Missbruk av certifiering eller om ni agerar på annat sätt som innebär att SBcert eller certifieringen 
misskrediteras innebär att certifikaten återkallas. 

Övriga villkor 
Efter certifiering är ni skyldig att meddela oss om ändringar sker som avser 

 Juridiska, kommersiella, organisatoriska eller ägarrelaterade förändringar 

 Organisation och ledning, exempelvis beslutsgångar, ledningsgrupp eller teknisk personal 

 Kontaktuppgifter och geografiska placeringar 

 Omfattning av verksamhet som ingår i ledningssystemet 

 Större ändringar i ledningssystemet eller verksamhetsprocesser. 

Kostnader och betalningsvillkor 
Initial Registrering/ Planering  0kr 

Certifiering av Takstolstillverkning   

Steg 1, Initial granskning hos oss 2015 samt 

rapportering och revisionsgranskning hos oss. 

1 dag x 13 500kr 13 500kr 

Steg 2, Certifieringsgranskning hos er 2015 samt 

rapportering och revisionsgranskning hos oss 

1,5 dagar x 13 500kr 20 250kr 

Löpande granskning hos er 2016 och 2017 samt 

rapportering och revisionsgranskning hos oss 

1 dagar x 13 500kr 

per år 

13 500kr 

fia
Markering
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Omcertifiering hos er 2018 samt rapportering 

och revisionsgranskning hos oss 

1,5 dagar x 13 500kr 20 250kr 

Certifiering av nuvarande Byggverksamhet och 

Takstolstillverkning 

  

Steg 1, Initial granskning hos oss 2015 samt 

rapportering och revisionsgranskning hos oss. 

1 dag x 13 500kr 13 500kr 

Steg 2, Certifieringsgranskning hos er 2015 samt 

rapportering och revisionsgranskning hos oss 

3 dagar x 13 500kr 40 500kr 

Löpande granskning hos er 2016 och 2017 samt 

rapportering och revisionsgranskning hos oss 

2 dagar x 13 500kr 

per år 

27 000kr 

Omcertifiering hos er 2018 samt rapportering 

och revisionsgranskning hos oss 

3 dagar x 13 500kr 40 500kr 

Certifiering av nuvarande byggverksamhet   

Steg 1, Initial granskning hos oss 2015 samt 

rapportering och revisionsgranskning hos oss. 

1 dag x 13 500kr 13 500kr 

Steg 2, Certifieringsgranskning hos er 2015 samt 

rapportering och revisionsgranskning hos oss 

2 dagar x 13 500kr 27 000kr 

Löpande granskning hos er 2016 och 2017 samt 

rapportering och revisionsgranskning hos oss 

2 dagar x 13 500kr 

per år 

27 000kr 

Omcertifiering hos er 2018 samt rapportering 

och revisionsgranskning hos oss 

2 dagar x 13 500kr 27 000kr 

Senare utökning med takstolsverksamhet   

Utökning av scope att även omfatta 

takstolstillverkning (sker i samband med 

ordinarie löpande revision eller vid 

omcertifiering) 

1 dag x 13 500kr 13 500kr 

Uppföljande besök vid stor avvikelse 1.600 kr per timme  

 

Betalningsvillkor: 30 dagar efter besöket hos er, moms tillkommer. 

Omkostnader som resa, logi, certifikatavgifter och liknande ingår. 

Dröjsmålsränta debiteras enligt gällande lagstiftning. 

Eventuell tvist ska lösas genom förenklat skiljedomsförfarande vid Stockholms handelskammare och 

avgöras enligt svensk lag. 

Leverantörens skadeståndsansvar begränsas till återbetalning av ersättning för utförd granskning 

under innevarande år. 

Vid avbokning av granskning senare än 20 arbetsdagar innan bokat datum, har Scandinavian Business 

Certification AB rätt att debitera hela kostnaden för granskningen. 
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Avbokning eller ändring av bokade granskningsdagar sker på er risk. Scandinavian Business 

Certification AB kan inte garantera att nödvändig granskning hinner genomföras inom kravställd 

tidsperiod. 

 

Härmed godkänner jag avtalet och beställer ovanstående certifieringsuppdrag av Scandinavian 

Business Certification AB. 

[Ort och datum] Namnförtydligande Titel 

[Underskrift] [Namn] [Titel] 

 


