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1. Projektbeskrivning
Projektbeskrivningen innehåller ekonomiska kalkyler och beskriver hur utvecklingen av
produkten kommer att ske.

Affärside
-Att till den nordiska marknaden leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva tak som läggs på en
dag!

Uppdraget
Ta fram ett takelement som uppvisar goda isolerade egenskaper som samtidigt är självbärande
på spännvidder upp till 12 meter.

Avgränsningar
Ta fram lösningar för sadel, pulpet och valmade tak.

Intressenter
De grupper och personer som kommer att påverkas eller att påverka detta projekt.

Kärnintressenter
Den grupp av personer som har som störst inverkan, inflytande och intresse i projektet det vill
säga: projektgruppen och Cellplast Direkt. Kraven som ställs från denna grupp är de som vi
kommer att ta störst hänsyn till och bygga produkten efter.

Primärintressenter
Kommer att i hög grad påverkas av projektet och därför vill vara med och påverkas dess utfall.
Företag inom byggbranschen kommer att påverkas av denna produkt vilket gör att man även
tar hänsyn till deras synpunkter. Primärintressenter kommer att vara leverantörer

Sekundärintressenter
Personer och organisation som i mycket låg utsträckning påverkar projektet så som
myndigheter (brandmyndigheten), slutkonsumenter, montörer på cellplast och takläggare.
Personer som kommer att köpa produkten.

Projektorganisation
Beställare


Cellplast Direkt

Projektledare


Andreas Johansson

Styrgrupp


Jeanette Gullbrand

Handledare


Jeanette Gullbrand

Handledare Cellplast Direkt


Arthur Potocki

Projektgrupp




Johan Ohlsson
Arvid Nilsson
Andreas Johansson
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Projektbudget
Budgeten som projektgruppen har skall täcka de besök, resekostnader, utskriftskostnader,
utförande av tester och tillverkning av prototyper.

Personella resurser
Projektgruppen består av Johan Ohlsson, Andreas Johansson och Arvid Nilsson.
Handledare från halmstad högskola Jeanette Gullbrand. Kontaktperson och handledare från
Cellplast Direkt är Artur Potoki.

Övriga resurser
Till sitt förfogande har gruppen projektrum, datorer, skrivare samt annan nödvändig teknisk
utrustning. Det finns även en schemalagd tid med handledare för eventuella frågor varje
måndag 13:00. Cellplast direkt har en fabrik där projektgruppen har tillgång till verktyg,
maskiner och material vid prototyptillverkning.

Kravspecifikation
Kravspecifikation som är ställd från Cellplastdirekt över toleranser och egenskaper på
produkten.

Produktkrav








Självbärande 12 meter (snözon 1)
Brandskyddad (Br3)
Isolering U-värde 0,15
Kärna av cellplast
Får inte innehålla skadliga ämnen (ex bromerade flamskyddsmedel)
Få ett väderskyddat villatak på 8 timmar
Lägre totalpris än med traditionellt bygge

Projektkrav



Ta fram en prototyp
Ta fram tillverkningssätt och monteringsmöjligheter för produkt

Tidplan
Projektet inleddes i augusti 2009 och avslutades i maj 2010. En utförd milstolpeplan och ett

gantschema över gjorda aktiviteter ses här under.
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Milstolpeplan

Gantschema

Risker
Sammanfattning
Riskerna i detta projekt är det relativt låga. Materialet skulle kunna hamna i fel händer innan vi
hinner säkra idéerna. Projektgruppen kommer inte att kunna sätta Cellplast Direkt i större fara
då vi håller en ständig kontakt med dem för att hålla oss på rätt väg.

Riskanalys –Takelement
Bedömning av riskerna för projektet och effektmål efter sannolikheten (S) att det inträffar med
ett värde mellan 1-10 och vilken konsekvens (K) (med värde från 1-10) som det skulle medföra.
Risken fås av att multiplicera (S) och (K) där ett högt värde är en händelse med hög risk.
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Händelser

S

K

Risk

Åtgärd

Ansvarig

6

8

48

Hålla oss uppdaterade
med Cellplast Direkt
om rådande situation

Projektgruppen

3

7

21

Sekretessavtal

Projektgruppen

4

6

24

Se över marknaden

Projektgruppen

7

5

35

Använda kända
material och takniker

Projektgruppen

Nedgång i
byggbranschen

4

5

20

Ingen åtgärd

Kraven inte uppfylls

2

8

16

Kontinuerlig kontakt
med Cellplast

Kraven ändras
Konkurrenter hinner
före
Elementen passar inte
olika hustyper
Konservativ bransch

Klart

Projektgruppen
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2. Sprinter falsslutare
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3. SKAB
Sekretess
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4. FMEA
Sekretess

9

PLUSTAK
5. Takfoten
Sekretess
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6. Nock
En överskådlig bild på en dubbelfalsad nock.
Denna lösning är mycket tät och kan
användas på tak som har lutningar ner till 3,6°.

Sekretess
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7. Alternativa falsavslut
Denna fals bankar man ned och viker sedan över kanten och är den enklaste av dessa alternativ.

Det mest förekommande falsavslutet idag ses här under. Man låter bandet stå upp hela vägen
genom att klippa av falsen vid takfotsslutet viket ger ett tilltalande intryck.

Den tredje varianten av falsavslut ses här under och är den som kräver mest plåtarbete av dessa
tre, falsen klipps först och böjs därefter till ett rundat avslut.
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8. Rännprofilen
Sekretess
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9. Clad Boy
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10. Broschyr PlusTak
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PLUSTAK

18

PLUSTAK

19

PLUSTAK
11. Element för Nordbygg
Sekretess

20

PLUSTAK
12. Nordbygg
Layout över montern
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Bilder tagna på montern under Nordbygg.
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13. Awa-patent
Sekretess
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14. Jungfrun pulpet
Pulpettaket består av tre olika element, vilka de två kantelementen anpassas till anslutningar.

Första etappen som bestod av 70 kvm pulpettak vilket tog 2 timmar att lägga.

Bilder på läggningen sekretess
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15. Jungfrun sadeltak
Till sadeltaket gjordes sex olika element tre till var sida varar de två kantelementen är de som passas
in efter takbredden.
Sidan mot torget anpassades för att falserna i nock skulle förskjutas med tio centimeter från sidan
mot gården, detta för att underlätta slutningen av dubbelfalsen.

Andra etappen ett sadeltak på 210 kvm som tog 6 timmar att lägga.

Bilder på läggningen sekretess
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16. Porter 5 forces

Nyetableringar
Som ny i denna bransch krävs det stora investeringar för att kunna bli konkurrenskraftig. Detta
gör att nyetableringar har det svårt innan de har arbetat in ett varumärke.

Kunder
PlusTak riktar sig till en kundgrupp som söker kvalitativa lösningar på en produkt som har ett
konkurrenskraftigt marknadspris. Med det kontaktnät vi har för denna produkt kommer
försäljningen att riktas in mot de större entreprenörer och hustillverkare. Dessa har en stor och
stabil marknad till slutkonsumenter vilket gör att produkten enklare når en bred marknad. En
annan kundgrupp är de som är i behov av att renovera befintliga fastigheter. Då det i dagens
villor ter sig vanligare med problem så som fukt och mögel i vindsutrymmen kommer denna
kundgrupp att vara viktig att nå.

Substitut
Det finns inga egentliga substitut för denna produkt; det som konkurrerar med PlusTak
förutom liknande sandwichkonstruktioner har inga kompletta system utan är traditionella
metoder för att bygga tak i delmoment där bärighet, isolering och tätskikt tillkommer vid olika
tidpunkter i processen. Dessa lider dock av en mycket sämre pris/nytta-relation än PlusTak. Det
är därför rimligtvis bara en tidsfråga innan PlusTak når en betydande del av marknaden.

Leverantörer
Då det endast finns ett fåtal leverantörer av EPS är man mycket beroende av att leveranserna
från dessa håll. Avstånd är långa och det tar tid att få in nytt material. För plåten så finns tre
större tillverkare på den svenska marknaden som man kan använda sig av. Dessa är belägna i
närområdet och kan garantera tillgänglighet. Genom att samarbete med fler än en kommer inte
beroendet vara lika stora och få en så stor påverkan ifall någon leverantör vid en tidpunkt inte
klarar av att fortsätta att leverera.

Konkurrenter
På dagens marknad finns ett fåtal konkurrenter till PlusTak. Bland dessa är det Thermisol och
Clix som delvis riktar sig till marknadsandelar inom samma kundgrupp som PlusTak. Deras
koncept skiljer sig för mycket från befintliga standarder inom plåtbranschen och de är inte
kompletta system. De konkurrerande produkterna är inte tillräckligt flexibla för att kunna
appliceras på den mängd olika typer av tak och husvarianter utan klarar bara av att täcka en
mycket liten del av marknaden.
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17. SWOT
Styrkor









Tester nära till hands (geografiskt
och tillgångsmässigt)
Stor bredd på erfarenheter och
kunskaper gällande projektet, inom
gruppen
Goda finansiella resurser
Tillgång till Cellplasts kunskaper
Få liknande produkter
Stort kontaktnät
Konkurrenskraftigt pris

Svagheter





Möjligheter




Stor efterfrågan
Konservativ bransch
Nya lagar- efterfrågan på högre
isolering

Begränsade kunskaper inom vissa
områden
Stor påverkan från Cellplast gör
projektet enkelspårig
Ny produkt på en konservativ
marknad
Relativt okänd produkt bland
slutkonsumenten

Hot




Nedgång i byggbranschen
Konservativ bransch- ej öppen för
nya idéer
Höga krav på produkter i branschen

Styrkor / Svagheter (PlusTak)
En fördel med detta projekt är tillgången till stora lokaler på Cellplast Direkt i Laholm, och att
där kunna genomföra tester. Detta kommer väl till pass då produkten i sig är mycket stor och
otymplig vilka skulle vara svåra att hantera i andra lokaler. Projektgruppen består av tre
personer med olika erfarenheter och kunskaper vad gäller projektet vilket kommer att
underlätta idégenereringar då problem kommer att ses på olika sätt. Samarbetet med Cellplast
Direkt är bra och de har stora kunskaper som kan komma till stor nytta. Ett problem som kan
uppstå med detta är att projektet blir enkelspårigt. För att undvika detta skall projektgruppen i
första hand ta fram idéer utan inblandning av Cellplast Direkt, vars tyckande får tillkomma först
senare i processen.

Möjligheter / Hot (Branschen)
På marknaden idag finns en stor efterfrågan på en smart lösning till takbyggnation vilket gör att
den potentiella marknaden är mycket stor. Men även om marknaden kan te sig stor är det en
svår bransch att komma in i då den anses vara konservativ. Ett stort externt hot på senare tid
har varit den rådande lågkonjunktur som resulterat i en kraftig nedgång i byggbranschen.
För att nya produkter skall bli accepterade krävs att ett flertal höga krav på bland annat brand och
laster uppfylls vilket kan skapa problem.

Hantera möjlighet med styrkor
Då projektgruppen har erfarenhet av branschen och har kunskap om de nya lagar som har
kommit finns möjlighet att informera kunder hur och varför de skall välja PlusTak.
Det finns en stor efterfrågan på en produkt som kan underlätta takläggningen och samtidigt
skära ned både tid och kostnader på arbetsplatsen. Detta tillsammans med en marknadsstruktur
där det endast finns ett fåtal konkurrerande produkter förbättrar förutsättningarna vid lansering
och inarbetningsfasen av PlusTak.
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Hantera möjlighet med svagheter
Områden där det finns bristande kunskaper täcks upp genom ett bra kontaktnät till både
leverantörer, konsulter och slutkonsumenter. PlusTak som är en ny produkt på marknaden, då
det fortfarande inte byggs med samma intensitet på marknaden som vid en kommande
högkonjunktur är det en tid då många söker nya lösningar. Detta kan göra det lättare att visa
upp och komma in på den annars konservativa marknaden.

Hantera hot med styrkor
Trots de höga krav som sälls på produkten kommer PlusTak att klara detta med få liknande
produkter och ett konkurrenskraftigt pris. För att uppmärksamma produkten för eventuella
kunder kommer Cellplast Direkt hjälpa till genom de kontakter som finns till de större
byggföretagen. Trots höga krav på miljö, brand och belastningar har produkten tagits fram och
testats för att kunna klara av alla marknadens krav.

Hantera hot med svagheter
Trots att det är en marknad som befinner sig i en lågkonjunktur kan det underlätta att lansera
en ny produkt för marknaden i detta skede. Möjligheten finns då att arbeta in produkten till
slutkonsumenter under en tid som då det är lugnare. När marknaden sedan vänder har man en
produkt kring vilken man har skapat en hög efterfrågan.
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18. Dragtester på plåt Cellplast Direkt
Testrunda på Cellplast Direkt och Jungfrun 2010-01-27
Fokus har de senaste veckorna legat på pilotbygget Jungfrun i Laholm och att finna lösningar till
infästningar i nock, men framförallt takfot. För att bättra på grunderna kring vilka vi resonerade
insåg vi att några tester var nödvändiga. Det beslutades att dragtester skulle utföras dels på de
olika materialen som ingår i själva takelementet, och dels på de material i takfoten på huset,
som man skulle kunna fästa elementen i. På så vis skulle vi få reda på var den svagaste länken i
infästningarna ligger, och hur svag den är.

Palltestet
Till att börja med söktes den svagaste länken i elementet. Lim, cellplast, plåt eller
skruvförband? De ingående materialen riggades upp, så likt en verklig montering som möjligt
enligt bilderna. Måtten på blocket anpassades efter de
beräknade avstånden till nästa infästningspunkt samt
bredden på infästningsytan hos takelementet.

Tre skruvar användes i botten eftersom att lastpallens
hållfasthet gentemot skruven inte var intressant. Där
kommer sedan vara betongblock (se nästa avsnitt).
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Vid 220 kg drag på ytan 400 x 600mm lossnade plåten från cellplasten. Detta innebär brott vid
916 kg /kvm.

Mycket av cellplasten satt kvar på plåten, och även om vissa ytor släppte i limmet räknar vi
med cellplasten som den svagaste länken, då plåtarna var knapphändigt rengjorda och
härdningen inte skedde i vakuum. Liknande tester har även genomförts av SKAB från
instruktioner och material som projektgruppen bidragit med. I dessa tester har olika plåt och
cellplastkvaliteer använts samt olika förbehandlingar av plåten. I samtliga tester utförda av
SKAB skedde brottet i cellplasten vilket visar att vakuumhärdningen är en viktig del i
produktionen.
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19. U – värdestabell
Beroende på objekt anpassas typ och
tjocklek av cellplast.

31

PLUSTAK

20. Materialval
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21. Laholmsplåtslagarna
Möte med Knut på Laholmsplåtslagarna tis 10/11
Plåten som skulle användas till de första prototyperna av större skala beställdes av Knut
Andersson på Laholmsplåtslagarna. Då projektgruppen hämtade upp plåtarna passade vi på att
ställa frågor till Knut som även visade oss tillverkningen och de valsmaskinerna som används
för att bocka plåten samt försluta dubbelfalsen med. Plåtarna vi hade beställt var fyra stycken
plåt band i storleken 2000x600 mm och fyra stycken raka plåtar i 2000x600 mm. Samtliga
plåtar hade aluzinkbeläggning och 0.6 mm tjocklek. Vi bokade in ett möte med Beje, en ansedd
plåtkonsult, som Knut kände och som skulle kunna svara på frågor angående takkonstruktioner
av plåt. Mötet bokades in den 11/11 vid Legolithuset i Laholm.
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22. Möte med Beje
Möte med Beje ons 11/11 – Angående cellplast och legolithuset
Projektgruppen möter Beje som är pensionerad plåtkonsult, som vi fått kontakt med genom
Knut på Laholmsplåtslagarna. Mötet ägde rum i samband med att Beje besiktigade taket på
Legolithuset och gick igenom fördelar och nackdelar med det systemet. Under denna
genomgång hittades nya lösningar till några av de brister som upptäcktes.

Slutsats
Delar som Beje anmärkte på och som behövde extra uppmärksamhet var bland annat:









Skarven som uppstår mellan element
Nocktäthet
Avrinningsplåt saknas
Den infästning för dräneringsrännan som var använd var för svag
Problem som kan uppstå då det är kontakt mellan puts mot plåt som kan leda till
korrosion
Problem som kan uppkomma på grund av plåtens längdutvidgning
Hur man bör infästa dräneringsränna för att inte förstöra tätskiktet
Minimera genomföringar av infästningar för att därigenom inte påverka tätningen

Dessa punkter har sedan fungerat som riktlinjer för utvecklingen av det nya taket.
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23. Besök vid takläggning i Stjärnarp
Möte Stjärnarp
Under vårt besök på Laholmsplåtslagarna fick vi reda på att de skulle lägga en bandtäckning i
Stjärnarp. Detta kändes som ett intressant besök för att se hur de jobbade, och det visade sig
vara ett aluzinktak som lades på ett uterum. Trots den ringa storleken på taket innehöll det
många av de lösningar som ett fullstort tak har. Vi fick demonstrationer på allt från olika
tekniker, falsfett, skarvlösningar, handslagna band och det viktigaste för oss: vi fick se en
elektrisk, självgående valsmaskin arbeta i skarpt läge. Maskinen höll en arbetshastighet på
cirka 10 meter/min.

Slutsats
Från detta besök erhölls kunskaper om hur den elektriska falsslutaren fungerar och hur den
används. Det iakttogs även hur plåtslagarna behandlade och löste problem där hinder under
läggningen uppstod, så som när plåtar anpassas med olika metoder där taket bryts i olika
vinklar och lutningar.
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24. Pelles plåt, möte med Frank
Allmän information om bandade tak
Projektgruppen gjorde ett besök vid en takläggning i Båstad utförd av Pelles Plåt 2009-10-03.
Då de för tillfället lade ett koppartak togs tillfället i akt för att studera tekniken som används vid
dubbelfalsning av tak. Genom en intervju med Frank gavs möjligheten att bolla de frågor som vi
hade fastnat kring och samtidigt få en bra översikt på hur falsning av tak fungerar och vilka
olika steg man går igenom. Vi fick svar på frågor som rörde allt från vilka olika verktyg det
finns att tillgå på marknaden, till hur de fungerar samt hur olika hinder och detaljer på taket
löses. Frank berättade även en del om de vanligaste plåtarna som man använder idag och vilka
för- och nackdelar det finns med respektive.

Slutsats:
Det som vi tog med från detta besök angående bandtäckning som var av stor vikt för projektet
var följande:


Möjligheten till att använda elektriska självgående falsverktyg för att sluta falser. Då dessa
kan sluta 10 meter fals per minut jobbar de i högre tempo än en kran kan lyfta upp
element. Detta innebär att man skulle kunna sluta taket i samma takt som det läggs.



Allmän information kring falsen så som hur falsen viks och vilka taklutningar man kan
applicera taket på, från 3,6 grader. Vikten av falsfettet då det ofta visade sig vara brister
vid fettningen som leder till läckage. Alternativa tätningar är klister och tätband.



Beroende på vilket intryck man vill ha finns det några olika vanliga material att välja
mellan. Dessa var enligt Frank koppar, zink, aluzink och lackerad plåt. Av dessa är de
ädlare metallerna koppar och zink mindre känsliga än exempelvis aluzink då de har en
hårdare patina men de är också material som har ett högre pris. Aluzink som är ett
billigare alternativ är känslig för ex repor men har inte lika stor längdutvidgning som
koppar och zink vilket gör det lättare att jobba med.



De plåttjocklekar som man använder sig av är mellan 0,6-1mm. Bredden på plåtarna har
standardiserats till ett cc-mått på 510-600mm. Höjden på falsarna är 25 mm.



För tätning av nocken finns lösningar så som vindskivor och dubbelfalsning.



De stora leverantörerna av plåt och verktyg på marknaden idag är Lindab, Bevego och
Husana.
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25. Brainstorming Låsningsprofil
Sekretess
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26. Modeller låsningsprofil
Sekretess
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27. Prototyptillverkning låsningsprofil
Prototyptillverkning av låsningsprofil 10/11-09
När de mindre modellerna var utvärderande och vi hade gått från sju till tre alternativa
låsningsprofiler valde vi att göra tester på större element. Dessa tester genomfördes på Cellplast
Direkt med element som hade måtten 600 x 2000mm för att ge oss en bild av vilka egenskaper
de olika profilerna uppvisade och hur de fungerade tillsammans med den falsade plåten. En
viktig del med testet var att utreda hur väl de olika låsningsprofilerna hjälpte till att styra in
högfalsen i lågfalsen, vilket var tvunget att ske med en precision på ett fåtal milimeter. Plåtarna
som användes hade sedan tidigare beställts hos Laholmsplåtslagarna och var i storleken
2000x600 mm. På de utsågade kärnmaterialen, som hade en tjocklek på 300 mm limmades
plåtarna fast. Två element i varje utförande tillverkades, varefter det testades hur väl de anslöt
sig till varandra.

Genomförande
1: Den första profil som testades hade utformats för att elementen skulle pressas samman och
då låsas i varandra. Tanken med profilen var att den skulle utnyttja flexibiliteten i cellplasten för
att fixera elementen på ett effektivt sätt. Det framgick dock vid testerna att det behövdes stora
krafter för att man skulle klara av att använda profilerna och få dem i rätt läge. Cellplasten
uppvisade inte heller den flexibilitet som först hade förväntats. Detta alternativ valdes bort då det
skulle bli för svårt att använda på större element.
2: Den andra profilen (s-profilen) var utformad för att se till att bitarna själva skulle trycktes
mot varandra även om man inte placerar dem exakt från början. Då profilen har en liten vinkel
rättar det anläggande elementet in sig efter det föregående. Utformning på profilen ändrades lite
under testet från den lilla prototypen till en rundare form vilket visade sig uppfylla de krav som
vi ställt.
3: Det sista testet utfördes med den v-formade profilen. Med hjälp av denna form var tanken att
det skulle vara enkelt att rikta in elementet, och förhoppningsvis att den skulle leda elementet i
rätt position i förhållande till det som ligger på plats. Då det blir en kilformad låsning skulle även
eventuella luftspalter tas bort. Det framgick dock vid testerna att den blev osäker och de smala
kanter som bildas i v:et blir känsliga för skador. Låsningsfunktionen fungerade inte heller som
det var tänkt, då den inte styrde falserna i varandra med tillräcklig precision.

Slutsats
Den profil som visade sig vara bäst lämpad var profil nr 2 (s-profilen) som hade en rundad
form, och som gör att elementen och falserna hamnar rätt vid läggning. Testet bidrog till att
denna profil valdes som en lösning att gå vidare med, då den var det enda alternativet som
uppfyllde de krav som eftersöktes.
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28. Standardelement
Sekretess
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29. Dragtester i väggsten, Jungfrun, Laholm
Stentestet 2010-01-27
Nästa test gick ut på att prova draghållfastheten mellan skruv och de betongblock i vilka
takelementen kommer att infästas.

Olika slags skruvar genomgick dragtestet, med varierande resultat, och den med bäst

draghållfasthet (se nedan t h) höll för hela 350 kg drag.

Resultat
Ur draghållfasthetssynpunkt klarar alltså skruv-betong 350 kg/infästningspunkt, och elementet
i sig 220 kg/infästningspunkt beräknat på 60 cm mellan dessa punkter, då det var cellplasten
som brast. Det är alltså cellplasten som är den svagaste länken i konstruktionen.

Slutsats
Draghållfastheten i konstruktionen i takfoten kommer att vara fullgod.
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30. Tidig takfot
Sekretess
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31. Besök Nya Plåt
Besöker Nya Plåt 23/2-10
Projektgruppen åkte till Nya Plåt i Halmstad för att träffa Pierre Hansson och för att se deras
verkstad och deras möjligheter att producera de plåtar som behövdes till projektet. Detta gav
projektgruppen en möjlighet att höra vilka olika lösningar det finns och vilka möjligheter dessa
ger. Det diskuterades hur man bör utforma hängrännor och avslutet i takfoten för att få det tätt.
Vidare avhandlades olika alternativ för infästning vid nock och takfot. Dagens lösningar för att
täta nocken på bandtäckta tak visade sig handla främst om dubbelfalsning alternativt en
täckande nockplåt, vilka båda kunde tänkas fungera även i samband med de tänkta
takelementen. En annan fråga som dök upp var dimensionering av hängrännor, med tanke på
snö- och islaster under vintertid. För att åstadkomma ett fullgott avslut på falserna vid takfoten
krävs både ett tillfredställande utseende och givetvis att konstruktionen förblir tät, och olika
tillvägagångssätt och utföranden kom upp till diskussion.

Slutsats
En lösning på plåtprofilen i takfoten, innefattandes rännkrokar, togs fram. Pierre åtog sig att
göra en prototyp som sedan skulle komma att utvärderas.
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32. Plåtprofil för takfoten
Sekretess
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33. Affärssystem
Här ges en övergripande bild av marknad och produktion av PlusTak.

Marknaden
Takelement har tills nu använts för industri- och lagerlokaler men är fortfarande sällsynt på
bostäder. Att konstruera ett tak i modulform för bostadshus ställer nämligen mycket högre krav på
många områden, vilket därför medför en rad nya problem vilka ingen hittills lyckats lösa på ett
tillfredställande sätt. PlusTak däremot har lyckats sammanföra egenskaper i form av utseende, täthet
och isoleringsförmåga som ingen annan tillverkare av takelement kan mäta sig med.

Allmänt
Det är i allmänhet svårt att få nya system och lösningar till byggbranschen accepterade, vilket
gör inarbetningstiden längre än inom många andra områden. Detta då man i vissa hänseenden
är konservativ och föredrar att använda sig företrädelsevis av gamla metoder. Denna marknad
är för övrigt mycket stor och endast få procent av den kan resultera i betydande intäkter, dock
är den känslig och påverkas kraftigt av konjunktursvängningar. Det största marknadssegmentet
för produkten är kunderna som önskar ett tak som har samma estetiska utseende som klassisk
bandtäckning. PlusTak som använder sig av traditionellt falsade plåtar garanterar att skarvarna
blir täta, men med en enklare och snabbare läggning. Produkten riktar sig till såväl
privatpersoner som entreprenörer och hustillverkare. Vid nybyggnationer är det taket som tar
längst tid på byggarbetsplatsen men med detta koncept kommer det att resultera i en snabbare
slutmontering. Andra delar av huset produceras idag i moduler så som väggsystem vilka därför
passar tillsammans med PlusTaket konceptet. En annan typ av objekt som PlusTak lämpar sig
för är renoveringar av äldre hus då dessa ofta blir kostsamma. Vid renovering önskas även en
snabb tätning för att man inte skall skada resterande konstruktion med fukt, vilket uppfylls av
PlusTak då man får ett vädertätt tak på en dag.

Nuläge
För att få marknaden att acceptera PlusTak kommer den första tidens arbete bygga på att
demonstrera hur denna produkt i många hänseenden lämpar sig bättre än traditionellt bygge.
Allt eftersom detta arbete fortskrider kommer man att ta andelar av en den marknad som
årligen värderas till 2 miljarder i Sverige. De konkurrerande produkterna på den svenska
marknaden är Thermisol och Clix. Dessa har likt PlusTak grundkonceptet att vara snabblagda
plåttak. Thermisol som även den bygger på en sandwichkonstruktion har flera skillnader som
gör att PlusTak blir det klara valet för konsumenten. Koncept som Thermisol och Clix bygger
nämligen inte på riktiga falser och traditionellt plåtarbete. Marknaden fokuseras på att byggas
upp från Sverige och efterhand utvidgas.

Framtid
Marknaden i framtiden kommer att expandera till liknande segment i Norden. Detta då krav och
förutsättningar i bland annat Danmark stämmer överens med de i Sverige. Aktuell statistik visar
att antalet nylagda plåttak ökar i vilket betyder att den potentiella andelen på marknaden för detta
tak är växande. För att minimera risken från att konkurrenter kopierar produkten och får fram
en liknande lösningar kommer en ständig utveckling av PlusTak fortlöpa. Detta säkrar avståndet
som finns till dagens konkurrenter och produkter även framöver. Beroende på vilken den stora
marknaden blir så kommer detta påverkar hur utvecklingen av produkten framskrider, då
produkten ständigt utvecklas efter de objekt som görs och produceras. PlusTak är även
patentsökt.

Trender
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För att produkten skall hållas uppdaterad och följa de aktuella trenderna kommer man att
utveckla både funktion och utseende med tiden. Då det idag är populärt med ”funkishus” som
ofta väljs med bandtäckning är detta en utveckling och trend av marknaden som gynnar
PlusTak. Trender kommer i vågor och efterfrågan följer dessa. PlusTaks utseende är det samma
traditionell bandtäckning vilket gör att efterfrågan kommer finas kvar på marknaden även
framöver.

Marknadsplan
Efterfrågan på en rationell takbyggnation som uppfyller de nordiska kraven har växt de senaste åren
men lösningar har saknats. Därför ska marknadsföringen inriktats på att synliggöra att PlusTak i så
stor omfattning som möjligt. Detta ska ske genom att utnyttja Cellplast Direkt ABs omfattande
kontaktnät inom byggbranchen. Under projektets gång har PlusTak pressenterats på mässor och fått
uppmärksamhet i flera medier.

Flexibilitet och kundanpassning
För att nå den breda marknaden krävs att man kan montera tegelpannor på taket. Tid har
därför lagts på att utforma produkten så att den ska klara av att kompletteras med detta ytskikt.
Detta görs på den befintliga grundkonstruktionen vilket gör den konkurrenskraftigt både
prismässigt men inte minst på beroende på den korta läggningstiden. Den stora bredd av
takkonstruktioner har gjort att produkten har anpassas till pulpet-, sadel- och valmade tak. Varje
typ kräver sina lösningar och konceptet har därför blivit mycket flexibelt. Till detta finns inga
konkurrenter som klarar av att producera liknade produkt med autentiska falser och plåtarbete
vilket har varit ett av de kundönskemål vi jobbat mot.

Distribution
Då Cellplast Direkt har bra kontakt med byggmarknaden samt försäljningsled i större delen av
Sverige och Danmark kommer försäljningen att ske härifrån. Nuvarande kunder är allt ifrån de
stora entrepenörföretagen till husfabrikörer och snickare. Kontaktnätet till potentiella kunder
är därför väldigt omfattande och befintliga relationer och samarbeten underlättar ytterligare vid
marknadsföring och försäljning. Försäljningen kommer att inriktas på direktförsäljning med
stor vikt på service och kundspecifika lösningar.

Produktionsprocessen
Ett stort kontaktnät har knutits till de underleverantörer och montörer som berör produktionen
av PlusTak.

Tillverkning
Cellplasten kommer att produceras på Cellplast Direkt och plåtarna kommer Nya plåt i
Halmstad att bearbeta och leverera. För att minimera fraktkostnader i framtiden bör
bearbetning av plåten flyttas till montering och limning av takelementen.

Produktionsled
Framtagning av denna produkt innefattar en rad leverantörer av material samt tjänster som
följer: Cellplast Direkt kommer att stå för marknadsföring av produkten samt sköta offerering
och försäljning. De kommer även att se till så att projektering av takelementen sker och är
leverantörer av den cellplast som elementen är uppbyggda av. Nya plåt i Halmstad sköter
plåtarbetet på elementen vilket består av rännprofil samt hängränna och stuprör. De har även
levererat valsad plåt till ovansidan och plåtlängder som används till undersidan. SKAB i Ätran
har genomfört hållfasthetsberäkningar av konstruktionen. Då de har byggt upp ett företag kring
limning av lastbilssläp har de goda kunskaper I detta område. SKAB monterar elementet från de
plåtar som skickas upp och cellplastdelarna som sågas ut i Laholm. Limningen görs under
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vakuumtryck som säkrar att limfogarna härdar. Efter slutmonteringen lastar de elementen
och de skickas ut till kund. Det jobb som återstår hos kunden kommer byggare och eventuellt
plåtslagare att utföra. På plats kommer, om behov finns, taktsäkerheten att uppföras av en
plåtslagare. För att genomföra läggningen krävas en vakuumlyft och falsslutare vilket Cellplast
Direkt införskaffat.

Orderprocess
Vårt projekt började med ett önskemål från Cellplast Direkt om att utveckla ett takelement med
kärna av cellplast. I projektet har sedan en rad leverantörer vävts in. I dagsläget börjar det med
en förfrågan, och utifrån någon form av ritning eller skiss beräknas bärighet, vindlast, snölast
och temperaturutvidgning och utifrån dessa parametrar tas en kundanpassad konstruktion
fram från en rad standardlösningar. Från underlag som tas fram kan ett prisförslag lämnas till
kunden och om detta godkänns och order läggs kan produktionen starta. Därefter delas taket in i
element som sedan delas upp i delkomponenter. En order på cellplast läggs hos Cellplast Direkt
och en order på plåt samt rännprofiler och monteringsbeslag läggs till Nya plåt. Infästningar
beställs från Infästningar Direkt. Delkomponenterna i cellplast och plåt skickas sedan till SKAB,
där limning, slutmontering och kvalitetssäkring sker. De färdiga takelementen skickas därefter
direkt till byggarbetsplatsen samtidigt som monteringsbeslag och infästningar skickas från
Cellplast Direkt. Takelementen skickas med specialanpassade lastbilar som har kran. Vid större
byggarbetsplatser där kran finns att tillgå kan elementen skickas i vanliga täckta lastbilar.

Kontaktnätverk
Sekretess

Framtida leverantörer
Dagens produktionsprocess fungerar bra vid mindre projekt likt det som utförts på Jungfrun
men vid större volymer är dagens upplägg inte det bästa. Därför för vi konversationer både
med nya och befintliga leverantörer, för att kunna effektivisera produktionsprocessen.
Exempelvis är hanteringen av plåten problemfylld. I dagsläget levererar Lindab plåtrullar till Nya
plåt i Halmstad, som sedan klipper och formar plåten till band, vilka blir relativt ömtåliga och
svåra att hantera. Detta gör även att frakterna till SKAB i Ätran blir dyra. Ett alternativ här är att
flytta plåtbearbetningen till SKAB för att på så sätt slippa fraktsträckan mellan Halmstad och
Ätran samt för att kunna ta bearbetningen ett steg närmare ett ”Just-In-Time-tänk”. Vi har
skissat på olika modeller kring detta både gällande leverantör av plåt samt bearbetningen. Under
besöket på Nordbygg träffade vi leverantörer av erforderliga plåtbearbetningsmaskiner och
förslag på produktionslinjer har tagits fram. Vidare har offerter angående dessa har tagits in.

Ekonomiska planer / kalkyler
Marknaden för tak på villor och flerbostadshus är cirka två miljarder per år bara i Sverige. PlusTak
erbjuder lösningar med både bandtäckning och takpannor som ytskikt vilket gör att större delen ca
90% (Tolstoy mfl, 1993)av marknaden kan täckas in. Taket är i dagsläget beprövat och ligger
exempelvis på en större byggnad i centrala Laholm som inhyser kontorslokaler och en restaurang.

Kostnadskalkyl
För att få ett bra underlag till offerter gjordes kostnadsberäkningar av alla komponenter och led
i tillverkningen av PlusTak. Kostnadskalkylen grundades på offerter från leverantörer samt
beräkningar och uppskattningar av tidsåtgång vid olika arbetsmoment. Kostnadskalkylen kan
ses på följande sida.
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Inkomstkalkyl PLUS Tak
Sekretess
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34. Hallandsposten
Miniatyr. Takelementet som Johan
Olsson, Arvid Nilsson och Andreas
Johansson håller i må se stor ut. Men de
som kommer att användas på
Noroldhuset är runt sju meter långa.
Fotograf: Susanne Jacobsson

Noroldhuset först ut med
takbyggnadsteknik
LAHOLMNoroldhuset i Laholm blir först ut när en ny takbyggnadsteknik testas. Metoden har tagits fram av tre

högskolestudenter.

Mellbystrandsbon Andreas Johansson och hans två kurskamrater Arvid Nilsson från Falkenberg och Johan Olsson från
Markaryd har utvecklat den nya takbyggnadstekniken. Det är en del av deras examensarbete vid
utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.
När den nya varianten används behövs inga takstolar och takläggarna tros därför vinna mycket tid. Fyra timmar kan det
komma att ta att lägga nytt tak på Noroldhuset jämfört med fyra dagar om det skulle ha lagts på gammalt vis.
– Det är ett enda element som man lägger dit. Alla funktionerna ligger färdigt där, säger Arvid Nilsson.
– Har man bara lagt plattorna på taket är det som att dra en dragkedja över dem, fast man använder en maskin, säger
Andreas Johansson.
Det är genom bland annat intervjuer med takläggare som idén föddes. Examensarbetet görs dessutom i nära samarbete
med Laholmsföretaget Cellplast direkt. När en av företagets delägare, Artur Potocki, köpte Noroldhuset frågade han
därför om studenterna ville premiäranvända taktekniken vid renoveringen.
– Nu blir det skarpt läge, säger Arvid Nilsson.
SUSANNE JACOBSSON
010-471 50 97
susanne.jacobsson@hallandsposten.se
Publicerad 9 januari 2010

http://hallandsposten.se/nyheter/laholm/1.696301-noroldhuset-forst-ut-med-takbyggnadsteknik
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35. Laholms tidning
Halmstadstudenterna Andre
as Johansson, Arvid Nilsson
och Johan Olsson med sin
prototyp av takmodul.
Foto: Peter Alexis

De vill förändra takbyggandet
3 JANUARI 17.10 (UPPDATERAD 17.14)

LAHOLM. Tre studenter på högskolan i Halmstads Utvecklingsingenjörsprogram har
siktat högt med sitt examensarbete.
Ett nytt sätt att lägga tak är resultatet och Noroldhuset i Laholm kommer bli testpilot i vår.
Projektarbeten kan glömmas bort så snart de har lämnats in. Eller så börjar de leva ett eget liv. Den
takbyggnadsteknik som Mellbystrandsbon Andreas Johansson tillsammans med Arvid Nilsson och
Johan Olsson har utvecklat, har däremot potential till det senare.
Det hela handlar om tak som byggs och kan levereras i färdiga, självbärande moduler med
utskikt, isolering och allt. Inget nytt som idé, men de tre menar att tidigare varianter inte fungerat
bra. Det ska däremot deras "Takolit" göra.
– Fördelarna är att det är snabbt att lägga på i och med att det handlar om stora element och då
minskar problem med fukt i huset, om det skulle bli dåligt väder. Samtidigt är tanken att det ska ta
väck dagens problem med fukt och kondens i vindsutrymmen. I och med att det är snabbt att lägga
på så blir det förstås billigare än att lägga på ett traditionellt tak också, säger Andreas Johansson
som menar att det, med hjälp av hantverkare och lyftkran inte ska ta mer än fem timmar att lägga
på ett sådant här tak.
Användandet av moduler i byggbranschen har kommit längre när det gäller väggar som oftast
levereras så gott som monteringsfärdiga. När det gäller tak menar de att man fortfarande för det
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mesta bygger på det sättet man gjort de senaste hundra åren, exempelvis med takstolar och
tegelpannor.
Med sig har de en prototyp. En del av ett tak med isoleringen fastsatt direkt på ytskiktet. En
bieffekt med det här sättet att lägga tak är att själva vindsutrymmet försvinner. Istället kan man få
en högre takhöjd på innertaket.
– Vi kommer att prova det i skarpt läge första gången i vår på Noroldhuset vid Hästtorget i Laholm.
Det ska bli roligt att se hur det fungerar på riktigt. En annan fördel med det här är nämligen att det
både passar både till nybyggda, moderna hus och till att renovera gamla rent utseendemässigt,
fortsätter Andreas Johansson.
http://www.laholmstidning.se/article/20100103/LAHOLM/701039940
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