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ABSTRACT  

 

In order to overcome the growing housing shortage, more housing is required, and private 

actors have a major responsibility here. 

I have chosen as a degree project to construct a roof fixture for Husmuttern AB. Husmuttern 

AB has a vision to create a standard, fully demountable, and recyclable single-family house for 

permanent and temporary building permits. In their various designs, the houses will fit almost 

all target groups, such as students, families, retirees. The houses will also serve as facilities for 

teaching, hostels etc. 

Based on previous exams that have described how other components of the house will work on 

behalf of Husmuttern AB, I have prepared a proposal for how a roof fixture could look like. 

The purpose of the project is to construct a roof fixture to simplify and minimize the time and 

cost of construction of roofs for Husmuttern AB's house model. Through research and concept 

generation and model creation in Solid Works, a result has been produced. With the help of a 

rotating frame seated in two legs, the assembly of roof sections, which is then joined together 

with a change of legs to the frame, takes place. 

After testing several different solutions to achieve the best results, which would cost a lot of 

money, the final concept ended with a simple solution. From previous concepts during the 

course of the project, the final concept has estimated costs 50 times over. This has been done 

by considering unnecessary hydraulic and electrical solutions to the problem and focusing on 

simple mechanical solutions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

 

Jag har valt som examensarbete att konstruera en takfixtur åt Husmuttern AB. Husmuttern AB 

har som vision att skapa ett standardiserat, fullt demonterbart, återvinningsbart enplanshus för 

permanent samt temporärt byggnadslov. Husen ska i sina olika utföranden passa i stort sett alla 

målgrupper, till exempel studenter, familjer, pensionärer. Husen ska även fungera som lokaler 

för undervisning, vandrarhem etc.   

Utifrån tidigare examensarbeten som har beskrivit hur andra komponenter till huset ska fungera 

på uppdrag av Husmuttern AB har jag utarbetat ett förslag på hur en takfixtur kan se ut.  

Syftet med projektet är att konstruera en takfixtur för att förenkla samt minimera tid och 

kostnaderna för byggnationen av tak till Husmuttern ABs husmodell. Genom efterforskning 

samt konceptgenerering och modellskapande i Solid Works har ett resultat arbetats fram. Med 

hjälp av en roterande ram sittandes i två ben sker monteringen av taksektioner som sedan 

sammanfogas med ett skifte av benen till ramen.  

Efter att ha testat flera olika lösningar för att nå bästa resultat som dock skulle kosta väldigt 

mycket pengar landade det slutgiltiga konceptet med en simpel lösning. Från tidigare koncept 

under projektets gång har det slutgiltiga konceptet uppskattningsvis minskat kostnaderna. Detta 

har kunnat göras genom att tänka bort onödiga hydrauliska samt elektriska lösningar på 

problemet och fokusera på enkla simpla mekaniska lösningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRORD 

 

Det här är ett examensarbete om 15hp och görs som examinationsmoment för att bli 

högskoleingenjör inom innovation och produktdesign. Under examensarbetets ges studenter 

möjligheten att fördjupa sina kunskaper inom ett specifikt område. Detta som förberedande 

moment inför arbetslivet. 

Jag skulle vilja tacka min uppdragsgivare Johan Tjernell som gett mig ett utmanande och 

givande examensarbete hos Husmuttern AB. Tack så mycket för den entusiasm och hjälp du 

gett mig under projektets gång. 

Jag skulle även vilja tacka min handledare Peter Hellsing som hjälpt och stöttat mig alla sena 

kvällar när vi suttit vid köksbordet och försökt hitta lösningar på problemen vi stött på. 
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1. INLEDNING 

 

Uppdragsgivaren Husmuttern AB gav i uppgift att konstruera en takfixtur för producering av 

prefabricerade tak till husbyggnationer. Arbetet har pågått under våren 2017 på Mälardalens 

Högskola mellan januari till och med juni. 

Handledare under projektets gång har varit Peter Hellsing ingenjör verksam inom 

byggbranschen de senaste 30-åren samt före detta ägare till Kurt Görans elektriska och 

examinator är Ragnar Tengstrand.   

 

1.1. Bakgrund 

 

Bostadsbristen i Sverige blir bara större och större och i takt med att befolkningen ökar blir 

behovet av fler bostäder ännu större. Samhället ställs inför stora prövningar hur bostadsbristen 

ska tacklas och för att möta befolkningstillväxten måste 40 000 bostäder byggas de närmaste 

åren (Sjöberg P, Söderberg B, Rosberg M. 2013) Staten har ett visst ansvar för att se till att 

flera bostäder byggs men det räcker inte. För att möta behovet krävs det även att privata aktörer 

bygger bostäder. Ett problem idag är att de bostäder som byggs är av högsta standard och 

kostar mycket att köpa. De som i förstahand blir drabbade av bostadsbristen är de nyanlända 

samt studenter som inte har det kapital som krävs för att köpa en bostad. Det behövs även 

bygga billigare bostäder för folk som inte har tillgång till miljonbelopp. Simpla och 

standardiserade boenden kan massproduceras i fabrik och sättas ihop snabbt och enkelt på 

byggnadsplatsen för en låg kostnad.  

Dagens bostadsbrist kan liknas med den som fanns under första halvan av 1900-talet då 

bönderna massinvandrade till städerna. Lösningen då stod dåvarande stadsminister Per Albin 

Hansson för som i folkmun har kallats för folkhemmet. ( de Vries Robert. 2017.) Begreppet 

folkhemmet var en av flera välfärdsreformer som lanserades redan den 18de januari 1928. I 

folkhemmets anda skulle dagens bostadskris kunna övervinnas. Idag är det möjligt med hjälp 

av privata aktörer och en av dem är Husmuttern AB vars vision är att producera modulhus 

sammansatta av standardiserade komponenter efter slutanvändarens behov. Då jag själv har ett 

stort intresse för hus och arkitektur så ville jag gärna fördjupa mig i ämnet och hoppa på tåget 

och hjälpa husmuttern AB med att utveckla framtidens bostäder. 

I ett första möte med Johan Tjernell VD på husmuttern AB berättade han om sin vision med 

företaget samt en liten modell på konceptet hur han tänkt sig att den färdiga produkten ska 

komma att se ut. Johan talade även om vad han ville ha hjälp med att ta fram och det var en 

takfixtur för att smidigt och kostnadseffektivt tillverka takmoduler med hög kvalité. Delarna till 

husen kommer att tillverkas i pop-up fabriker för att kunna minimera transporterna vilket är bra 

för både miljön men även plånboken. Enligt Johans vision kommer huskonceptet vara 

standardiserat, fullt demolerbart, återvinningsbart enplanshus för permanent samt temporärt 

byggnadslov. Husen ska i sina olika utföranden passa i stort sett alla målgrupper, till exempel 

studenter, familjer, pensionärer. Husen ska även fungera som lokaler för undervisning, 

vandrarhem etc.  
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1.2. Problemformulering 

 

Utan tidigare erfarenheter inom byggbranschen eller liknande produkter på marknaden ska en 

takfixtur som möjliggör ihop-sättning av prefabricerade tak i en microfabrik tas fram. Vilket 

ska resultera i minskad monteringstid av takets delar samt resultera i att resultatet blir lika varje 

gång. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att konstruera en takfixtur för att förenkla samt minimera tid och 

kostnaderna för byggnationen av tak till Husmuttern ABs husmodell. 

Frågeställningar: 

 Finns det någon form av takfixturer på marknaden idag som andra tillverkare använder 

sig av? 

 Hur ska takfixturen se ut för det ska gå smidigt att montera ihop takets delar? 

 Hur ska antalet steg i monteringsprocessen minimeras? 

 I vilken ordning ska de olika delarna monteras? 

 Hur ska takhalvorna sättas ihop? 

 Hur kan takfixturen anpassas för olika takmodeller? 

 

 

1.4. Avgränsningar  

 

Ett tidigare examensarbete har tagit fram maxhöjden för taket för att taket ska gå att 
transportera på en vanlig lastbil vilket är en aspekt att ta hänsyn till vid tillverkningen av 
takfixturen. 
 
En annan avgränsning är att taket ska gå att montera i halvor som sedan ska gå att sätta ihop 
inne i fabriken.  
 

 

 

 



9 (52) 

2. ANSATS OCH METOD 

 

Metod för framtagande av projektets process har bestått av tidigare kunskaper från 

produktutvecklingskurser på gymnasiet samt högskolan där produktutvecklingsverktyg har 

behandlats. Till att börja med gjordes en litteraturstudie för att ta reda på ifall det finns liknande 

produkter på marknaden samt hur sadeltak byggs. Denna information har inhämtats på internet 

samt tidigare examensarbeten skrivna hos Husmuttern AB. 

 

Som produktutvecklingsverktyg har en anpassad version av Ullman, Ulrich & Eppinger modell 

använts efter litteraturstudien för att ta fram en takfixtur. Se figur nedan.

 
Figur 1 - Produktutvecklingsverktyg 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

När ett hus ska byggas kan det gå till på många olika sätt. Sätten är nästan lika många som det 

finns byggare. Hur ett hus ska byggas beror på typen av huset. Det vanligaste sättet är att huset 

byggs på byggplatsen förhand. Detta sätt fungerar men det tar väldigt lång tid och många 

kompromisser får göras när delarna inte passar ihop. Ett sätt för att dra ner på tiden vid ett 

bygge samt minimera spillmaterial är att standardisera delarna och bygga dem i en fabrik för att 

sedan transportera färdiga sektioner eller moduler till byggplatsen. Denna typ av 

husbyggnationer brukar kallas för prefabricerade hus. Då byggs huset i moduler i en fabrik för 

att sedan transporteras till byggarbetsplatsen där modulerna sätts ihop. 

Fördelarna är att alla delar byggs enligt givna ritningar i en mer anpassad miljö där det finns 

ström och närhet till alla verktyg. Vilket även är bra för miljön då elen kan komma från 

miljövänliga samt förnybar källor. Spillmaterialet hamnar inte heller ute i naturen där djur kan 

skada sig på till exempel rostiga vassa spikar. En annan fördel med prefabricerade hus är att 

alla delar är klara och finns tillhands när de anländer till byggplatsen. När delarna anländer till 

byggplatsen går själva monteringen snabbt och husets skal kan stå klart på nolltid. I byggtermer 

pratas det ofta om att det är viktigt att få huset tätt så fort som möjligt för att undvika fukt som 

kan leda till mögel. 

3.1. Vad är en takfixtur? 

Husmuttern AB har valt att kalla modulen där taket kommer att byggas i för en takfixtur. Ett 

annat bra ord som förklarar vad en takfixtur kan liknas som är form. Likt en kakform så byggs 

taket upp med hjälp av en form för att ge ett så lika resultat som möjligt varje gång. I dagsläget 

är det vanligt att väggar byggs i moduler i fabriken för att sedan resa takstolar på 

byggarbetsplatsen och bygga taket på plats.  

Dock finns det några husleverantörer som bygger tak i fabrik. Ett av företagen är Hjältevadshus 

(Hjältevadshus 2017). Då jag växte upp byggde mina föräldrar ett Hjältevadshus där en kranbil 

kom och lyfte färdiga taksektioner på plats. Detta gällde alla husen som byggdes på gatan.  

3.2. Kravanalys 

En kravanalys ställdes upp för att rangordna hur viktiga de ingående delarna är. I kravanalysen 

finns det tre olika kategorier. 

 3-Krav som måste uppfyllas för att produkten ska fungera. 

 2-Bör uppfyllas för att den ska bli en bra produkt. 

 1-Önskemål som vore bra ifall de kan uppfyllas men inte nödvändigt för funktionen. 

 

3 Två fixturer, en för varje takhalva  

3 Fixturhalvorna ska gå att gifta ihop 

3 Fixturerna ska leverera identiska takdelar varje gång 

3 Åtkomst av bägge sidorna av fixturen d.v.s. över/under-sida 

3 Pulverlackerad i färgen blå 

3 Fixturen måste vara stabil, den får inte välta 

3 Det ska inte finnas risk för klämning eller annan personskada 

3 takhalvorna måste giftas ihop innan de lämnar fabriken 
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3 Ergonomisk arbetsställning 

3 Mobila fixturer som går att flytta 

 

2 Hjul 

2 Underhållsfria delar 

2 Möjlighet att byta ut slitna delar 

2 tillverka bägge typen av tak i samma fixtur 

 

1 Inga krångliga eller otydliga moment 

1 Billig 

1 Standardiserade komponenter 

1 Färgkodade rörliga delar 

1 Användandet av samma komponenter som i väggfixturen 

1 Undvika komponenter med hydraulik och motorer 

1 Miljövänlig tillverkning 

1 minimera antalet delar 

1 försöka använda samma fixtur till både byggnationen samt ihop-sättningen 

1 undvika tunga lyft 

 

3.3. Brainstorming - Brainwriting 

En typ av individuell brainstorming har genomförts för att generera idéer. Brainwriting går ut 

på att idéerna skrivs ner en och en på post-it lappar. Proceduren pågår i tre till fem minuter följt 

av cirka tio minuter av genomtänkande och vidareutveckling av idéerna. 

 

3.4. Koncept  

Under arbetets gång har fyra olika koncept tagits fram på hur takfixturen kan komma och se ut. 

En förutsättning från början har varit att taket ska byggas i två halvor delade på mitten för att 

förenkla arbetet för montörerna samt göra det möjligt för montörerna att arbeta i en 

ergonomiskställning. Fram till det sista konceptet bestämdes att Stenberg och Sundbergs 

framtagna koncept på väggfixturen även ska användas till takfixturen (Stenberg A, Sundberg E. 

2016) (under publikation). Fokusområdet ändrades då istället till hur takfixturens nederdel ska 

se ut samt hur själva ihop-sättningen av takets två halvor kommer att ske. Då samma typ av 

fixtur kan användas till både tak samt vägg minimeras kostnaderna. Det enda som kommer att 

skilja är längden på de olika fixturerna. 

Då det finns två olika typer av tak som ska gå att tillverka är det bra för kostnaderna ifall de går 

att tillverka i samma fixtur. Det är dels de ”vanliga” takmodulerna som sitter överallt på taket 

förutom på ändarna men även ändmodulerna som inte har fulla bredden. 

Fixturen fick se ut hur som helst med ett krav och det är att de två takhalvorna ska gå att sätta 

ihop innan de transporteras iväg till byggarbetsplatsen. 

3.5. Koncept 1 

Det första konceptet föddes snabbt in i arbetets gång nästan direkt efter första mötet med 

Husmuttern. Först skissade idén upp och visades den för Johan. Idén gick ut på att det fanns ett 

byggbord med tre stycken rotationsleder sittandes på rad i mitten av bordet. En på varje kant 

och en i mitten. Detta för att fördela ut tyngden över hela fixturen. För att hålla fast delarna 

som sätts ihop finns en ram både på undersidan men även på sidorna. En längsgående balk 
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förbinder och stabiliserar ramen. Det är även i denna balk som rotationslederna sitter fast. 

Rotationslederna sitter sedan fast i ben som går ner i en bottenram på hjul.  

Tanken var att hela fixturen skulle byggas upp och ner likt en tårtform. Råsponten läggs ut först 

för att sedan lägga ner balkarna i formen med hjälp av styrpinnar. Sedan vinklas 

rotationslederna 90grader för att man ska kunna skruva ihop råsponten med Masonite Beams 

balkarna. Då det endast finns en balk på undersidan som blockerar för åtkomst kommer man 

enkelt åt att skruva utan att ha något i vägen. När alla skruvar sitter på plats vinklas 

rotationslederna enkelt tillbaka och då kan monteringen fortsätta. Då läggs isoleringen på plats 

och följs av utrullningen av plastfolien som sedan kan häftas fast i balkarna. Efter det kan 

ytterligare isolering läggas tillsammans med glespanelen som skruvas fast. Sist men inte minst 

läggs gipsskivorna på plats och skruvas fast.  

Tanken i koncept 1 var att när taksektionen var klar skulle en ledstaplare användas för att lyfta 

över hela taket till en rullpall.  

När taket väl är på plats i rullpallen fanns en skena i rullpallen där den långa balken som 

sammanfogar de två takhalvorna sattes på plats. Den ena takhalvan lades i en rullpall som 

ställdes i ett hörn på lokalen med den andra rullpallen mittemot sedan skjuts halvorna ihop med 

hjälp av ledstaplaren och med hjälp av kraften skulle takhalvorna tryckas ihop och sen när 

ändorna möts så skulle kraften resa halvorna av sig själv och när de längsgående balkarna tar 

stopp i den andra formen kan balkarna skruvas fast. Sedan var tanken att med hjälp av 

ledstaplaren lyfta upp det färdiga taket och ställa det på plats i väntan på transport till 

byggarbetsplatsen. 

Figur 2 - Koncept 1 sammanställning 
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3.6. För och nackdelar med koncept 1  

Fördelar: 

 Smidig montering av takdelarna. 

 Få rörliga delar 

 Billig tillverkning av fixturen 

Nackdelar: 

 Många tunga lyft som kan gå fel 

 Moment med ledstaplaren som kan skada delarna 

 Flera olika fixturdelar vilket tar mycket plats 

 Svårt att få ut taket ur formen 

 

  

Figur 3 - Rullpall 1 där taket läggs ovanpå för att sedan tryckas 
ihop 

Figur 4 - Rullpall 2 med skenor där de längsgående 
balkarna placeras först innan takhalvan läggs ovanpå 
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3.7. Koncept 2 

Koncept 2 är snarlik koncept 1 i tanke om hur delarna ska monteras. Skillnaden här är att taket 

monteras åt andra hållet. I koncept 2 så läggs gipsskivorna först i fixturen följt av glespanelen 

samt det ena lagret av isolering. För att fästa gipsskivorna med glespanelen vinklar man 

fixturen med 90grader för att kunna komma åt underifrån. Sedan rullas plastfolien ut och häftas 

fast i glespanelen istället för som i koncept 1. När plastfolien är fasthäftad måste fixturen 

vinklas tillbaka för att kunna lyfta balkarna på plats med hjälp av styrpinnar. Då balkarna sitter 

på plats är det dags att vinkla fixturen med 90grader igen för att skruva ihop de övriga delarna 

med balkarna. Det är dags att vinkla tillbaka fixturen till ursprungsläget igen för att kunna 

lägga i isoleringen mellan balkarna. Sist men inte minst läggs råsponten ovanpå balkarna och 

skruvas fast. 

 

 

 

 

Figur 3 - Koncept 2 här i lutande läge som visar hur fixturen kan vinklas 
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Istället för en lång längsgående balk på undersidan av fixturen går det här flera ribbor för att 

stötta konstruktionen samt hålla uppe taket så det inte faller igenom ramen. I koncept 2 finns 

det istället för tre rotationsleder två kulleder som sitter fast i ett varsitt ben som har en 

domkraft. Vilket gör att höjden kan ställas individuellt på båda sidorna av fixturen. Benen sitter 

sedan fast i en bottenram med hjul likt koncept 1. Skillnaden mot koncept 1 i bottenramen är att 

här sitter det fast styrpinnar för de långa längsgående balkarna som sammanfogar de två 

takhalvorna. Tanken är att när takets alla delar monterats i fixturen sänks ytterdelen ner och 

innerdelen höjs upp till rätt höjd för att kunna sätta ihop de två halvorna direkt i fixturen. För 

att kunna sammanfoga takhalvorna tas innerdelens ram av fixturen som sitter fast med låshakar. 

  

Figur 4 - Koncept 2 förberedd för sammansättningen med avtagen ram 
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3.8. För och nackdelar med Koncept 2 

Fördelar:  

 Taksektionerna behöver inte flyttas från takfixturen för att kunna giftas ihop 

 Inga tunga lyft då hydrauliken sköter det 

 Endast två komponenter i form av två fixturer 

 Lätt att flytta på fixturerna då de har hjul 

Nackdelar:  

 När man roterar på fixturen för att skruva fast gipsskivorna i glespanelen finns risken att 

delarna flyttar på sig 

 Svårt att fästa balkarna med glespanelen samt plastfolien när delarna monteras i denna 

ordning. 

 Hur balkarna ska fästas i taket genom fixturen 

 Dyrt med hydraulik 

 Många omställningar när fixturen måste vinklas om mellan alla steg. 

 Då fixturen bara hålls uppe av två stöttor kan den eventuellt kännas ranglig 

  

Figur 5 - Koncept 2 som här visar ribborna som stöttar taket under byggnationen 
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3.9. Koncept 3 

Koncept 3 ändrar inriktning och fokuserar på en stabil fixtur utan några rörliga leder. 

Konceptet består av en takfixtur samt två stycken sammansättningsmoduler. Takfixturen ser ut 

som ett bord med massa borrmallshål i samt med en avtagbar ram runt omkring. Jämfört med 

de tidigare koncepten har inte koncept 3 någon bottenram eller några hjul så fixturen kommer 

stå stilla.  

Tanken är även att för att komma åt på undersidan kommer en liggbräda användas. När något 

ska skruvas fast underifrån rullar man in med vagnen och arbetar liggandes på rygg med 

armarna ovanför sig.  

Ett problem med de tidigare koncepten har varit hur sammansättningsmodulen ska lossas när 

takhalvorna har satts ihop. I koncept 3 har en lösning hittats och en speciell 

sammansättningsmodul har tagits fram. En smal yta med ett stopp där takhalvan placeras för att 

hamna i exakt position har även ett hålrum där de längsgående balkarna kan glida fritt utan att 

fastna möjliggör för att smidigt kunna plocka bort sammansättningsmodulerna efter ihop-

sättningen. Funktionen för vinklingen i sammansättningsmodulen är inspirerad från ett 

vattenskid hopp och hur det fungerar. Likt ett vattenskid hopp sitter det i 

sammansättningsmodulen två domkrafter som höjs upp för att ge rätt vinkel för att kunna fästa 

takhalvorna med varandra. Domkrafter finns även i facken för de längsgående balkarna som 

fäster de båda takhalvorna. Dessa domkrafter hissas upp till rätt höjd efter att rätt vinkel på 

taket uppnås. Sedan när det är dags att lossa det ihopsatta taket från 

sammansättningsmodulerna sänks dessa domkrafter ner för att möjliggöra bortplockningen. För 

att kunna placera takhalvorna i sammansättningsmodulerna krävs det ett lyft från takfixturen 

samt en rotering av taket med 180grader

 

Figur 6 - Bild på koncept 3 
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Figur 7 - Koncept 3 sammansättningsmodul 

Monteringsordningen är identisk med koncept 1. Det börjar med att råsponten fördelas ut på 

byggbordet. sedan är det de fem I-balkarna tur att läggas på plats i fixturen med hjälp av 

styrpinnarna. Där efter lägger sig montören på rullvagnen och skruvar i en skruv i varje hål. 

När alla skruvarna är i skruvade tas yttersidan av ramen bort för att kunna montera dit den 

tvärgående balken. Sedan kan enkelt isoleringen läggas på plats mellan balkarna följt av 

plastfolien. Efter att plastfolien lagts ut häftas den fast i balkarna. Ytterligare ett lager med 

isolering kan läggas ut tillsammans med glespanelen. Glespanelen skruvas fast i balkarna och 

när de sitter fast kan gipsskivorna sättas på plats och skruvas dit. 

3.10. För och nackdelar med koncept 3 

Fördelar: 

 Smart sammansättningsmodul 

 Borrmall 

 Stabil konstruktion 

 Fri yta under takfixturen 

Nackdelar: 

 Jobbigt att jobba med armarna ovanför sig 

 ingen ergonomisk arbetsställning 

 svårt lyft från takfixturen till sammansättningsmodulen 

 dyrt med hydraulik 

 komplicerade delar 

 risk att något inte lirar med hydrauliken 

 mycket som kan gå sönder 

 takfixturen är inte mobi 
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3.11. Koncept 4 

I och med svårigheten att konstruera en unik takfixtur som fungerar har det bestämts i ett möte 

med Johan att samma koncept som väggfixturen kommer att användas även för taket. Det gör 

att dels sparas tid in då väggfixturen genomarbetats genom två examensarbeten samt 

framtagningskostnader då fabriken som ska tillverka fixturen bara behöver tillverka likadana 

delar fast i olika längder. En annan positiv grej som uppstår då tak och väggfixturen liknar 

varandra är att de som arbetar med monteringen enklare kan byta emellan att arbeta med 

väggen och taken men ändå känna igen sig i fixturen. Det gör personalen mer mångsidiga och 

ifall någon råkar vara sjuk en dag kan personalen hoppa emellan för att täcka upp för varandra.  

När det bestämdes att takfixturen kommer använda samma ram som väggfixturen flyttades 

fokus helt till hur själva ihop-sättningen kommer gå till samt hur takfixturens nedre del 

kommer att se ut. 

 

Figur 8 - Bild på väggfixturen 

Det vi vill undvika är att behöva lyfta ur takhalvan ur fixturen för att kunna gifta ihop den med 

den andra halvan. Så målet var att fixturen även ska få agera sammansättningsmodul. Efter 

mycket funderande och sömnlösa nätter hittade jag äntligen lösningen på problemet. Genom att 

ha fästen för benen på både lång och kortsidan av ramen kan fixturen användas för båda 

procedurerna. Problemet har i de tidigare koncepten att vi måste ha rotationslederna längs 

kortsidorna för att kunna rotera taket för att möjliggöra en ergonomisk arbetsställning.  

För att kunna gifta ihop takhalvorna behöver kortsidorna vara fria från delar som förhindrar 

ihop sättningen. Ifall vi då nyttjar att vi har fästen för benen till fixturen på alla sidor betyder 

det att när vi bygger ihop taket kan vi nyttja fästena på kortsidorna för att möjliggöra rotationen 

på taket. När taket sedan är ihop byggt kan ben fästas i fästena på långsidorna. Det gör att 

benen på kortsidorna kan plockas bort vilket är ett krav för att kunna gifta ihop takhalvorna.  

Till skillnad från de tidigare koncepten är koncept 4 helt mekanisk. Ingen hydraulik eller några 

motorer vilket håller kostnaderna nere. Istället för att använda domkrafter för att hitta rätt läge 

när takhalvorna ska giftas ihop används en rund platta med hål i som regleras med en 

fjäderbelastad sprint. I benen på långsidorna finns det två hål i rotationsplattan. Ett för neutralt 



20 (52) 

läge som används när benen sätts fast i fixturen som gör att fixturen ligger platt och ett läge 

som gör att takhalvorna kan giftas ihop. Benen för kortsidorna använder samma rotationsplatta 

men här finns det flera hål vilket gör att flera lägen kan användas under monteringen av taket 

ifall det skulle behövas. Denna typ av rotationslösning hittade jag inspirationen från en 

sträckbänk för ryggen som jag använde en del när jag var yngre.  

För att underlätta monteringsanvisningarna kommer färgkodning på fixturen att användas. 

Benen till monteringen och sammansättningen delar de flesta komponenterna. Förutom 

skillnaden på rotationsplattan skiljer sig även foten. Den till sammansättningen har en betydligt 

längre fot. En av halvornas fötter för sammansättningen har även hjul för att göra 

sammansättningen möjlig. Fixturerna ställs mitt emot varandra sedan skjuts dem ihop. 

Sammansättningsmodulerna har även stöd för de längsgående balkarna som sammanfogar de 

båda takhalvorna. Dessa stöd har två lägen ett när de är uppe för att ge stöd åt balkarna när de 

bägge takhalvorna ska giftas. Samt ett läge när dem är i botten vilket dem behöver vara för att 

fixturerna ska kunna plockas bort efter sammanfogningen. Stödens lägen styrs med hjälp av 

likadana sprintar som rotationsplattorna. 

Största problemet har varit hur den ska roteras samtidigt som den ska gå att sätta ihop 

takhalvorna.  
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4. RESULTAT  

 

4.1. Genomförande  

Genomförandeprocessen beskrivs i turordning under respektive bild nedan för enklare 

förståelse. 
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Figur 9 - Här ses den färdiga takfixturen med alla dess tillbehör. Hur dessa används kommer behandlas under 
monteringsanvisningarna

 

Figur 10 - Här kan takfixturen ses utan några tillbehör samt i ett roterat läge 
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4.2. Montering 

Nedan följer anvisningar med bilder hur taket monteras i fixturen. 

 
Figur 11 - Steg 1: Placera ut balkarna ungefär var de bör sitta i fixturen. Längs kortsidorna på fixturen finns riktmärken i form 
av borrhål. Se till att den kortare sidan av balkarna pekar neråt. 

 
Figur 12 - Steg 2: Sätt på mallarna för balkarna som ser till att balkarna hamnar på exakt rätt plats. 
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Figur 13 - Steg 3: Skjut balkarna så långt det går kanten på den sidan där balken är vinklad i änden. 

 
Figur 14 - Steg 4: Lägg ut råsponten längs balkarna. Börja på den sidan där balkarna är vinklade. Skruva sedan fast råsponten 
i balkarna. När mallarna är i vägen är det bara plocka bort dem. 
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Figur 15 - Steg 4 fortsättning: När råsponten är fastsatt sitter balkarna garanterat på rätt plats. 

 
Figur 16 - Steg 5: Innan fixturen kan roteras sätt dit balkstöttorna så inte taket trillar ut ur fixturen. 
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Figur 17 – Steg 5 fortsättning: Dra ut sprinten och rotera fixturen 180grader och sätt tillbaka sprinten. 

 
Figur 18 - Steg 6: Sätt syllen på plats. 
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Figur 19 - Steg 7: Skruva fast syllen i balkarna med hjälp av hålmallarna. 
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Figur 20 - Steg 8: Sätt dit täckskivan på andra sidan av balkarna. Upprepa sedan steg 7 och skruva fast täckplattan i balkarna. 

 
Figur 21 - Steg 9: Dra bort balkstöttorna för att möjliggöra nästa monteringssteg. 



29 (52) 

 
Figur 22 - Steg 10: Lägg ut 350 glasull mellan balkarna. Skär till så att bitarna passar vid behov. 

 
Figur 23 - Steg 10 fortsättning: Isoleringen är nu utlagd över hela ytan. 
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Figur 24 - Steg 11: Rulla ut 0.20 glasfolien över hela ytan. Glasfolien fungerar som ett tätskikt. 

 
Figur 25 - Steg 11 fortsättning: När plastfolien täcker hela ytan är det dags att häfta fast den i balkarna. 
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Figur 26 - Steg 12: Lägg ut 95 Glasull över hela ytan. Vid behov anpassa bitarna genom att skära i isoleringen. 

 
Figur 27 - Steg 12 fortsättning: Här syns det när all 95 glasull är utlagd över ytan. 
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Figur 28 - Steg 13: Lägg ut glespanel över ytan där det finns balkar. Skruva sedan fast glespanelen i balkarna. 

 
Figur 29 - Steg 14: Lägg ut 13 gipsskivor över hela ytan och se till arr de ligger halvt över glespanelen. Se till att anpassa 
gipsskivornas storlek vid behov. Det är viktigt att hela ytan täcks. 
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Figur 30 - Steg 24 fortsättning: Här syns det hur 13 gipsskivorna är utplacerade över hela ytan. Skruva fast gipsskivorna i 
glespanelen. 

 
Figur 31 - Steg 15: Rotera tillbaka fixturen 180grader. 
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Figur 32 - Steg 16: Ta bort stagen som stabiliserar fötterna. 

 
Figur 33 - Steg 17: Plocka fram sammansättningsbenen och sätt fast dem i fixturen. 
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Figur 34 - Steg 18: Avlägsna monteringsbenen för att möjliggöra sammanfogningen. 

 
Figur 35 - Steg 19: Sätt fast stagen för att stabilisera fötterna. 
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Figur 36 - Steg 20: Se till att plocka bort de avtagbara delarna i framkant för att möjliggöra sammansättningen. 

 
Figur 37 - Steg 21: Ställ två fixturer mitt emot varandra. 
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Figur 38 - Steg 22: Förbered fixturerna genom att lossa sprintarna och rotera dem till sammansättningsläget. Infoga även 
balkarna som sammanfogar de två takhalvorna. Skjut sedan ihop halvorna och skruva fast balkarna. 

 
Figur 39 - Steg 23: Till sist avlägsna taket från fixturerna genom att skjuta dem bakåt. 

4.3. För och nackdelar med koncept 4 

Fördelar: 

 standardiserade delar 

 billig tillverkning 

 endast mekaniska delar 

 fixturen fungerar för både montage samt sammanfogning 

 stabil 

 ergonomisk arbetsställning 
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 färgkodning för enklare anvisningar 

 fötterna delar de flesta delarna 

 inga förflyttningar av takhalvorna 

 korta ställtider för att skifta mellan benen 

 enkelt att byta ut delar ifall det slits ut 

 båda typerna av takdelar går att tillverka i samma fixtur 

Nackdelar: 

 möjligt att benen är otympliga att flytta på samt när de ska skiftas 
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4.4. Taket 

Då ett tidigare examensarbete gjorts åt Husmuttern AB för att bestämma hur taket ska se ut 

samt vilka material som ska användas kommer inte den här rapporten gå in i detalj på de olika 

delarna utan då hänvisas man att läsa Prefabricerad takkonstruktion (Halimi R, Halaf E 2016). 

Det finns två olika typer av takmodeller som ska tillverkas i fixturen. Det är dels mitten 

sektionerna som har full bredd men det finns även ytterdelarna som har en bredd på 1.75m. 

4.5. Förutsättningar 

Taket kommer att vara ett sadeltak vilket är 

den vanligaste typen av tak i Sverige 

(Stockholms läns muséum). Det är ett tak 

som har två sluttande halvor som möts på 

mitten av huset. Denna typ av tak lämpar sig 

väl på platser där det finns risk för mycket 

snöfall. Detta då snön kan falla av från taket 

av sig själv när det blir tö. Det är annars ett 

problem för platta tak där stora snömassor 

kan få taket att rasa in.  

Taket kommer att byggas enligt ISO 

standarden CC 600 (TräGuiden. 2014). 

vilket innebär att avståndet mellan reglarnas centrum ska vara 600mm. Genom att använda sig 

av standarden är allt annat byggmaterial anpassat för att passa ihop med taket.   

Reglarna i taket kommer bestå av en speciell typ av I-balkar från 

företaget Masonite Beams. Dessa balkar återfinns även i väggarna 

av huset. Det speciella med balkarna är att de ser ut som stålbalkar. 

Skillnaden här är att livet på balken består av plywood och flänsarna 

består av trä. Det leder till att balkarna är klarar väldigt stor last men 

de väger betydligt mindre än traditionella stålbalkar. Den modellen 

från Masonite Beams som kommer användas i taket är HI med 

höjden 350mm.  

Isoleringen kommer att bestå av 350 mineralull (glasull) vilket är till 

70 % återvunnet. För att göra taket ännu mera tätt från ljud och 

värmeläckage kommer även ett lager med en 95 mineralullskiva 

läggas. 

För att förhindra att fukt sprids kommer en 0.20 plastfolie beklä 

insidan av isoleringen. 

Glespanelen används för att underlätta uppsättningen av de 

invändiga panelerna och kommer vara av modellen 28 x 70 med C 

300. 

Den inre beklädnaden av taket kommer bestå av 13 gipsskivor. 

Den yttre beklädnaden av taket kommer först bestå av råspont som 

läggs tvärsöver de längsgående balkarna. 

Figur 40 - Bild på ett sadeltak, detta exemplar är ifrån Johans 
huskoncept. 

Figur 41 - Bild från Masonite 
Beams på deras HI-balk i profil. 
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Utanpå råsponten kommer även ett lager av Icopal mono 1-lags tätskikt läggas. Detta kommer 

inte att montera i fabriken i takfixturen utan kommer att läggas på plats när huset är ihopsatt på 

sin slutgiltiga position.   

4.6. Masonite Beams 

Masonite Beams som samarbetspartner levererar allt virke färdig kapad till fabriken vilket gör 

att fabrikspersonalen inte behöver göra något annat än att montera ihop delarna enligt 

instruktionerna. 

4.7. Väsentliga mått 

Enlig Halimi och Halafs examensarbete åt Husmuttern AB har de beräknat att den maximala 

höjden på taket för att det ska gå att transportera på en vanlig lastbil utan speciella tillstånd är 

3.3meter. enligt Husmutterns hus koncept kommer varje taksektion att ha en längd på 7.5m 

samt en bredd på 2.447m.  

4.8. Beräkningar 

För att ta reda på hur lång själva takfixturens byggyta måste vara samt varje taksektionshalva 

måste vara har Pytagoras sats används för att beräkna hypotenusan av de givna måtten. För att 

dubbelkolla så jag tänkt rätt ställdes även en modell upp i Solid Works som visar på att mina 

beräkningar stämmer. Taket är även tänkt att ha ett överhäng på 0.5m på båda sidorna av huset 

vilket min modell visar.

 

Figur 42 - Bild över hur tankarna kring måtten har gått. 
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4.9. Takets ingående delar 

 
Figur 43 - 5x Masonite Beams HI-balk 

 
Figur 44 - Råspont 

 
Figur 45 - Syll 

 
Figur 46 - 350 Glasull 
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Figur 47 - Plywoodskiva 

 
Figur 48 - 0.20 plastfolie 

 
Figur 49 - 95 Glasull 

 
Figur 50 - 28x70 Glespanel 



43 (52) 

 
Figur 51 - 13 Gipsskiva 

4.10. Montering  

Takfixturen har tagits fram för att effektivisera själva monteringen av de ingående delarna. 

Monteringen kan ske i flera olika ordningar men tanken är att montören ska få instruktioner via 

en monitor som talar om när och hur delarna ska monteras. För att sedan kunna få feedback 

ifall monteringen skett på ett korrekt sätt. Detta minimerar riskerna för misstag som kan leda 

till kostsamma resultat. Till exempel i vissa fall kasserade delar men framförallt säkerhetsställa 

så inte tak rasar in och skadar någon. 
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5. ANALYS 
 

Utan tidigare erfarenheter inom byggbranschen har jag lyckats ta fram en takfixtur som i teorin 

fungerar för att montera ihop taksektioner i pop-up fabriker. Genom tydliga instruktioner hur 

delarna ska monteras kan tiden kapas med flera timmar jämfört med hur tak byggs ute på 

byggen. Framförallt kan manskapsantalet förändras.   

En annan aspekt är att i fabrikens modul kan resultatet bli lika varje gång. Ute på byggen krävs 

det att byggarna mäter och kapar alla brädor på byggarbetsplatsen och ifall någon vinkel eller 

längd blir fel kan kompromisser och bristfälliga lösningar tvingas göras. Detta är något som 

kan undvikas i fabriken. Alla balkar och brädor kommer att levereras till fabriken färdig-

kapade och när delarna sätts fast i fixturen kommer eventuellt felande delar kunna upptäckas 

direkt och de felande delarna kan då krediteras hos leverantörerna. 

Dock finns det en ny frågeställning som är värd att förhandla med leverantörerna och det är hur 

kvalitén ska kunna säkerställas på de delar som levereras till fabrikerna samt hur sker en 

eventuell kreditering av felande delar.  

En av de svåraste delarna under projektets gång har varit hur designen ska se ut på själva 

fixturen för att möjliggöra dels en ergonomisk arbetsställning för personalen men framförallt 

hur designen ska se ut för att möjliggöra ihop-sättningen av de två takhalvorna. När jag 

påbörjade projektet trodde jag att det här blir en ”piece of cake” och förstod inte direkt 

omfattningen på uppgiften.  

När jag väl satte igång med min konceptgenerering insåg jag snabbt att det här kommer bli 

svårare än jag tidigare trott. Inte nog att det var svårt att hitta ett smidigt sätt att bara montera 

ihop de olika ingående delarna utan att delarna skulle trilla av fixturen när fixturen ska roteras. 

Det absolut svåraste har varit att hitta en design som möjliggör ihop-sättningen av takhalvorna. 

Bara ett par veckor innan deadline för projektet satt jag och Johan och diskuterade hur vida vi 

skulle ta oss vidare från koncept 3 som vi konstaterade inte riktigt var något att gå vidare med.  

Efter mötet med Johan gick jag hem och funderade ordentligt hur jag skulle gå tillväga för att 

ro projektet i land. Vi bestämde att jag skulle lägga allt fokus på hur nederdelen av fixturen 

samt själva ihop-sättningen skulle se ut. Kort därpå kläcktes idén till koncept 4 som lyckades 

uppfylla alla frågeställningarna samt kravspecifikationen.  

En stor skillnad mellan fabriksmontage kontra byggarbetsplatser är att säkerheten blir större i 

fabriken då arbetarna slipper springa runt och bära på material uppe på taket för att bygga ihop 

det. Detta kan leda till mindre skador samt sjukskrivningar som i slutändan kan leda till 

minskade utgifter för företaget. 

Själva fixturens konstruktion kan även leda till minskade tillverkningskostnader då takfixturen 

delar många komponenter med väggfixturen. Samt att fixturens utformning minimerar tunga 

och komplicerade lyft vilket bidrar till minskade påfrestningar hos montörerna. 
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6. DISKUSSION 

 

Projektet har pågått under en längre tid och det svåraste har varit att hitta en lösning på ett så 

pass övergripande problem. Det har krävts många timmars skissande och cadande för att 

komma fram till vad vi idag har uppnått. Då jag trodde jag hade hittat en bra lösning så har jag 

med hjälp av handledning från flera håll insett att det finns detaljer att slipa på. Det var först 

några veckor innan deadline som jag hittade den optimala lösningen. Efter att länge ha varit 

insnöad på en bottenram för att kunna ha en mobil fixtur med hjul på slutade det med att jag 

slopade den idén helt för att komma fram till att med avtagbara ben istället skulle allt bli 

mycket lättare.  

Från början trodde jag mig även ha möjligheten att hitta liknande skapelser från andra företag 

som håller på med prefabricerade hus för att hitta inspiration från dem men rätt snabbt 

upptäckte jag att ordet takfixtur inte ens existerar och inte ett enda resultat på Google när jag 

sökte. Som tur är hade jag förra årets examensarbete på väggfixturen att kika på så jag fick 

någon uppfattning av vad Johan ville att jag skulle uppnå. 

Projektet har gett mig en betydligt bättre uppfattning om hur hustak byggs och det känns som 

att jag har utvecklats mycket inom mina kunskaper kring allt som har med husbyggen men 

även produktutveckling. Framförallt friheten att få ta fram ett skarpt koncept och inte som i 

tidigare kurser där allt varit på låtsas. 

Det som verkligen har strulat till det för mig under projektets gång är hur själva 

sammanfogandet av takhalvorna kommer gå till för det har varit jätte svårt att försöka föreställa 

sig hur man ska sära på taket från sammanfogningsmodulerna. Jag har suttit hemma vid 

köksbordet med min handledare Peter och diskuterat och använt oss av allt möjligt för att 

demonstrera vad vi velat uppnå. Kan tilläga att fjärrkontrollerna till tv:n har vid allt för många 

gånger fått agera taksektioner. När det dessutom har varit omöjligt att hitta liknande produkter 

på marknaden så har jag fått börja helt från början med ingen hjälp.  

Något som också har bidragit till svårigheterna med taket kontra väggen är att taket är så 

mycket större och otympligare. Dessutom måste de två takhalvorna sammanfogas i fabriken 

vilket väggsektionerna inte behöver göras. Vilket adderar flera komplicerade moment då de 

enda hjälpmedlen som funnits att tillgå är en ledstaplare samt personalstyrkan. Ifall en travers 

skulle användas skulle lyft kunna underlättas något enormt. Dock skulle det bli svårt att sätta 

upp en travers i taket på fabrikerna då det skulle leda till betydligt högre kostnader i 

husmutterns koncept med pop-up fabriker. 

En annan sak som var väldigt oklart i början var hur byggs ett tak? Vad är det för ingående 

delar samt i vilken ordning ska delarna monteras i? Jag hade turen att ett annat examensarbete 

redan gjorts på taket och vad de rekommenderade för ingående delar så jag kunde googla mig 

fram till vad det är för något. Dessutom fick jag fundera länge hur takets delar skulle monteras. 

Det är en sak att montera delarna på plats då allt har sin givna ordning till exempel måste du 

börja med att sätta upp takstolar innan du kan sätta på råsponten men i fabrik behövs inte 

ordningen följas om man inte vill.  

Det var länge som jag tänkte mig att det blir som att bygga en tårta upp och ner. Det vill säga 

att jag ville börja med att lägga råsponten i en ram följt av balkarna. När det bestämdes att vägg 

samt takfixturen skulle vara likadana blev en snarlik monteringsordning som ute på byggen 

möjlig.  
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I dagsläget sköts alla delarna på takfixturen mekaniskt men Johan har planer på att montera 

snäckväxlar på fixturerna istället för mina rotationsplattor. Fördelarna med en snäckväxel är att 

det krävs ett moment för att den ska kunna rotera vilket betyder att ifall något händer kommer 

fixturens rörelse att stanna upp. En annan fördel är att snäckväxlarna kan programmeras så det 

endast krävs en liten knapptryckning för att rätt läge ska uppnås. Det gör att personalen slipper 

ett tungt moment att rotera fixturerna vilket gör att dem slipper slita på sina kroppar. 

Personalens arbetsmiljö är viktig och alla förenklingar som leder till att fel minimeras ökar 

kvalitén på det som utförs. En nackdel dock med snäckväxlarna är att de kräver programmering 

men även att de är betydligt dyrare än mina mekaniska lösningar. 

En smart grej som är bra för andra som vill jobba med liknande projekt är att sätta upp en 

kravanalys likt den jag gjorde innan påbörjandet av koncept framtagningen. Det är så enkelt att 

glömma bort något när man väl är inne på en idé men ifall man kan gå tillbaka och kolla på en 

lista så ser man enkelt ifall ens idé uppfyller alla krav man har. Det är även bra att kunna se hur 

viktiga de ingående delarna är för då kan man även se ifall det blir problem med att få till en 

sak ifall produkten fungerar utan. 

Den första bilagan togs fram som ett utkast till hur en eventuell montageserie skulle kunna se 

ut. 

6.1. Varför valde jag att skriva ett examensarbete åt Husmuttern AB? 

Under flera års tid har mitt sikte varit inställt på att ”när jag blir stor” vill jag bygga 

miljövänliga smarta hem. Jag har haft planer på att bygga hem som betalar sig själva samt 

genererar pengar till den som bor där enda sen jag såg en intervju med den svenska racing-

legenden Picko Troberg i tv-programmet Gran Turismo för flera år sedan (Troberg. 2010). I 

intervjun berättar han om sitt sommarställe där han gillar att spendera sina somrar innan han 

tyvärr gick bort förra året.  

Det han gillade bäst med sommarstället var att det försörjde sig själ samt de närliggande husen 

i byn så han fick till och med betalt för att bo där. Till huset följde även en vattenkraftstation 

med i köpet. Det var då mitt intresse föddes på allvar för hur hus borde byggas i framtiden. Min 

idé var att ifall man kan locka köparna med att de kommer få betalt för att bo där istället för att 

betala för el samt hyra kommer folk stå på rad för att få köpa en bostad av mig. De skulle spara 

väldigt mycket pengar i månaden att bo på detta sätt tillsammans med all lyx du kan få via det 

smarta hemmet. Alla husen kommer inte ha möjlighet att ha ett eget vattenkraftverk som står 

för elförsörjningen utan energikällan kommer anpassas efter miljön på tomten så både vind, 

vatten och solenergi kommer kunna användas. 

Direkt jag hörde talas om Husmuttern AB blev jag exalterad och hörde av mig till Johan med 

en gång för att få höra mer om de examensarbeten han erbjöd till studenter. Jag kände att detta 

verkligen är rätt väg in på byggmarknaden. En första kontakt med hur det kan gå till att bygga 

hus på ett väldigt effektivt sätt. För att någon gång i framtiden kunna starta ett eget 

byggföretag. 
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6.2. Fortsatta arbeten 

Mitt examensarbete har övergripligt behandlat hur den kommande takfixturen kommer att se 

ut. Det som skulle kunna göras som framtida arbeten är till exempel att gå in mer på 

detaljrikedomen kring taket/fixturen. Ett exempel på vad som skulle kunna göras åt taket är att 

ta reda på exakt hur många skruv som ska gå åt till respektive moment. Det kanske låter lite 

extremt att behöva bry sig om hur många skruv som används per bräda men om upp till 100st 

skruvar kan sparas per taksektion på grund av att någon tänkt ut exakt hur många skruv som 

behövs. Då kan vinsten till företaget bli större samt att det är bra för miljön att inte 

överkonsumera.  

Ett arbete för att utforma hur arbetsstationen kan se ut för byggnation av taket. Ytor runt 

omkring samt verktyg och hur man ska kunna effektivisera lagerplock. Någon skulle kunna 

kolla på hur många skruv det faktiskt krävs för att fästa alla delar, detta skulle kunna spara in 

på skruvkostnaden. 

Sist men inte minst vill jag citera en av de mest framgångsrika svenskarna genom tiderna som 

sa en väldigt vis sak. ”Det finns inget vi gör som inte kan göras bättre” (Kamprad I. 2017). Jag 

har lagt ner väldigt många timmar på utformandet av takfixturen med många sömnlösa nätter 

som följd. Frågor som ”Varför gjorde du inte så här istället?” kommer ställas många gånger 

men likt det Ingvar sa så finns det naturligtvis utvecklingspotential även på min takfixtur. Det 

var dock det här jag hann åstadkomma på ett halvår. Ifall ytterligare tid läggs ner på 

utformningen så finns det möjlighet att fixturen kommer att utvecklas ännu mer.  
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8. BILAGOR 

 

Bilaga 1: Monteringsförslag 
Steg 1 Gå till lagret och hämta fem stycken Masonite Beams I-balkar. 

Steg 2 

Ta med de fem balkarna till takfixturen och spänn fast balkarna i fästena. 

Steg 3 

Gå till lagret och hämta råspont. 

Steg 4 

Lägg ut råsponten från kant till kant över balkarna på ovansidan. 

Steg 5 

Fäst borrmallen på takfixturen. 

Steg 6 

Skruva ner en skruv i varje hål på mallen. 

Steg 7 

Ta av borrmallen. 

Steg 8 

Lossa på sidan där balkarna fortfarande är raka. 

Steg 9 

Gå till lagret och hämta en Masonite Beams U-balk. 

Steg 10 

Skruva fast U-balken i de andra balkarna på dess kortsida med U-balkens plana sida mot 

balkarna. 

Steg 11 

Lossa på sprinten för takfixturensarbetsyta och rotera den 180grader. 

Steg 12 

Gå till lagret och hämta glasull. 

Steg 13 

Fyll hela takets yta mellan balkarna med glasullen. Kapa till bitar ifall det behövs för att fylla ut 

hela ytan. 

Steg 14 

Gå till lagret och hämta 0.20 plastfolien. 

Steg 15 

Rulla ut plastfolien över hela takets yta. Se till att täcka hela ytan. Det gör inget ifall plastfolien 

överlappar på mitten. Skär av onödig plast. 
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Steg 16 

Skjut fast plasten i balkarna med hjälp av häftpistolen.  

Steg 17 

Gå till lagret och hämta glespanelen. 

Steg 18 

Lägg ut glespanelen ovanpå balkarna 

Steg 19 

Skruva fast glespanelen ovanpå plasten.  

Steg 20 

gå till lagret och hämta stenullen 

Steg 21 

Lägg ut stenullen över hela takets yta. 

Steg 22 

Gå till lagret och hämta gipsskivorna 

Steg 23 

skruva fast gipsskivorna i glespanelen 

Steg 24 

rotera fixturen 180grader så råsponten ligger uppåt 

Steg 25 

hämta de två andra benen och sätt dem på plats 

Steg 26 

lossa stagen samt de benen som suttit på från början 

Steg 27 

sätt dit de nya stagen 

Steg 28 

höj upp stöden till de gröna läget och sätt i sprintarna 

Steg 29 

se till att de två fixturerna står mitt emot varandra 

Steg 30 

gå till lagret och hämta två stycken längsgåendebalkar 

Steg 31 

lägg de två längsgående balkarna i stöden på den fixturen som har hjul 

Steg 32 

dra i sprinten som frigör rotationen på fixturerna. Låt den stanna i sammanfogningsläget 
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Steg 33 

skjut ihop fixturerna mot varandra  

Steg 34 

skruva fast balkarna i takhalvorna samt skruva fast balkarna i toppen på taket använd stegen 

för att nå 

Steg 35 

lossa sprintarna till stöden 
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 Bilaga 2: Ritningsunderlag 
 

Inkluderas inte i denna version. 

 


