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PLUSTAK
Sammanfattning
Dagens takläggning vad gäller bostadshus är en tidskrävande process, där många olika steg
ute på arbetsplatsen fordras vilket kostar mycket tid och pengar. Dessutom blir resultatet
inte alltid vad man kunnat önska och röta och mögel är ett vanligt inslag på dagens vindar.
Modulkonceptet har redan fått ett rejält genombrott inom nybyggnation av bostadshus, och
prefabricerade husgrunder och väggar i modulform produceras och används idag i stor
utsträckning. Detta modultänk effektiviserar byggnationerna avsevärt där man får det att
fungera. Vad ingen tidigare lyckats med är att utveckla ett motsvarande taksystem som
uppfyller alla de krav som ställs när det gäller bostadshus. Målet med Plustak har alltså
varit att ta fram ett fullgott modulsystem för bostadshustak som uppfyller de nordiska
kraven.
Under projektet har projektgruppen lagt mycket tyngd på kundkontakter och
användarvänlighet av produkten, både under tillverkning och på byggarbetsplatsen. Denna
utveckling har gått hand i hand med en rad praktiska tester och försök. Projektgruppen har
även varit med och lagt PlusTak vid flera tillfällen under våren för att vidareutveckla
produkten ytterligare. Resultatet är ett komplett taksystem som är nästintill helt
prefabricerat, och endast ett fåtal timmar krävs för att lägga ett helt tak på plats och erhålla
en fullt väderskyddad byggnad. Plustak är mycket flexibelt och lämpar sig både för olika
hus- och taktyper, och dessutom för nästintill alla taklutningar. Även som ytskikt finns olika
utföranden i form av antingen klassisk bandtäckt plåt eller traditionella takpannor. Den
goda isoleringsförmågan hos PlusTak gör att systemet väl uppfyller de krav som ställs på
dagens lågenergihus. Att det isolerande skiktet dessutom är beläget ytterst i taket
eliminerar kondensproblem som annars uppstår och som blivit ett växande problem för
husägare. PlusTak erbjuder ett kostnadseffektivt taksystem som dessutom ger ett
problemfritt takägande.
Parallellt med utvecklingsprocessen av produkten har en offensiv marknadsföring bedrivits
genom flertalet kanaler. I mars 2010 patentsöktes PlusTak, varefter det presenterades med
stor framgång på Nordbyggmässan i Stockholm, nordens största byggmässa. I skrivande
stund har PlusTak sålt för över en miljon kronor och offererats mot förfrågningar för över
40 miljoner kronor. Trots lågkonjunkturen motsvarar den årliga marknaden i Sverige minst
två miljarder kronor och inom en femårsperiod räknar projektgruppen med att ha tagit
över 2-10% av denna.

1

PLUSTAK
Abstract
Today´s roofing of dwelling houses is a very time consuming procedure, which includes a
lot of different steps on the construction site. Not only does it cost a lot of money, but often
do problems with rot and mold occur in the attics of houses today.
The use of prefabricated modules has seen a great breakthrough in the field of construction
of dwelling houses; at least when it comes to foundations and walls, where this type of
approach makes the construction process way more efficient. What no one previous has
succeeded to develop is a corresponding system for roofs that meets the demands of a
dwelling house. Accordingly the goal of PlusTak has been to come up with a proper module
system for roofing of dwelling houses, where the roofing is completed to meet the demands
of the Scandinavian market.
During the project a lot of effort has been put into customer contacts and the usability of the
product, as well in the manufacturing process as on the construction site. This development
has gone hand in hand with several practical tests and tryouts. The project group has also
participated in the use of PlusTak at various construction sites this spring, to get a better
view of what could be further developed with the product. The outcome is a complete
roofing system which is almost entirely prefabricated, and only requires a few hours on the
construction site for completion of a fully weather protected roof. PlusTak is a very flexible
system which is perfectly suitable for different house and roof types, and fits almost any
roof pitch. The visible layer of the roof is available both as a classic seamed tin roof and with
traditional tiles. Thanks to the great capability of insulation within the PlusTak system it
suits the modern energy efficient houses perfectly. Moreover the insulation layer of the roof
is placed in the outer roof, which eliminates the problems concerning condensation that
occurs in weather and temperature changes, which has been a growing issue lately.
Thus, PlusTak offers a cost-effective roof system of the as well as it provides a totally
carefree ownership.
An intense marketing campaign has been conducted through several channels during the
development of the product. PlusTak was presented with great success at Nordbyggmässan
in Stockholm, the biggest construction fair in Scandinavia, in March 2010. This was right
after the product became patent pending. PlusTak has currently sold for over one million
SEK and has been quoted on request for over 40 million SEK. The annual market in Sweden
corresponds to over two billion, despite the current recession. The project group is
counting on taking over 2-10% of that market within a period of five years.
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Förord
Detta projekt är genomfört av tre studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid
Högskolan i Halmstad. PlusTak har drivits som ett examensarbete med inriktning
nyproduktutveckling, helt i linje med utvecklingsingenjörernas paroll ”Från idé till färdig
produkt”.
Byggbranschen är i mångt och mycket en gammaldags och konservativ bransch och
under resans gång har projektgruppen stött på en mängd verksamma hantverkare,
entreprenörer, tillverkare och andra rävar inom branschen som till en början fnyst och
rynkat på näsan åt PlusTak. Med tiden har dock många ändrat uppfattning och börjat
intressera sig för projektet på ett positivt sätt. Nytänkarna på området har välkomnat
projektet med öppna armar, och tack vare gott stöd och resurser från Cellplast Direkt AB i
Laholm har PlusTak kunnat göra genomslag på marknaden.
Tack riktas även till alla andra som bidragit till projektet på ett eller annat sätt!

______________________

________________________

______________________

Andreas Johansson
860101-4676

Arvid Nilsson
871126-4658

Johan Ohlsson
880530-2711

Halmstad 2010-05-21
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1. Inledning
Projektgruppen har i samarbete med Cellplast Direkt utvecklat taksystemet PlusTak och
resultatet följer i denna rapport.

1.1. Bakgrund
Taket är den viktigaste fasaden på ett hus. Förutom att hålla regn och snö ute ska ett tak
klara av solsken, temperaturförändringar, vindlaster och andra belastningar. På grund av
de höga kraven är det svårt att prefabricera, det vill säga bygga taket innan det läggs på
huset. Prefabriceringen har annars blivit ett vanligt inslag vid väggbyggnation medan tak
ofta byggs på samma sätt som för hundra år sedan. Just att utveckla ett prefabricerat
takelement fanns som önskemål från Cellplast Direkt, och projektgruppen valde att driva
detta som examensarbete.
Cellplast Direkt startades 2005 i Laholm. Huvudområdet är tillverkning och
direktförsäljning av EPS (Cellplast), huvudsakligen till bygg- och förpackningsindustrin.
Sedan starten har företaget både vuxit i storlek och bredd. I dag ingår även tillverkning och
försäljning av betongprodukter samt försäljning av infästningar. I produktsortimentet ingår
bland annat ett grundsystem och ett väggsystem men precis som på övriga marknaden
saknas en rationell lösning för takbyggnation. Cellplast Direkt försökte 2008 att importera
och sälja ett Holländskt taksystem. Intresset bland kunderna var stort och mycket
förfrågningar erhölls. Men vid närmre granskning av taksystemet visade det sig att det
innehöll giftiga flamskyddsmedel och affären lades ner. Intresset för ett taksystem fanns
dock kvar och det är här PlusTak-projektet grundas.
När finanskrisen slog till och nybyggnationen sjönk uppstod ett priskrig på den ordinarie
EPS-marknaden. Många tillverkare drabbades hårt av detta och så även Cellplast Direkt AB.
Men det visade sig att de mer förädlade produkterna så som grundelement och väggsystem
fortfarande kunde säljas med bibehållen marginal vilket även gjorde PlusTak extra
välkommet.

1.2. Behov och problembeskrivning
Nya regler
Den första januari 2010 trädde de nya reglerna för energihushållning i full kraft (BBR,
2008). Reglerna säger att alla byggnader, med några få undantag, ska uppfylla högre krav
för värmegenomgångskoefficienten, det vill säga byggnadens sammanlagda U-värde, som är
ett mått på isoleringsförmåga. Detta tillsammans med den växande miljömedvetenheten
och dyrare elpriser gör att byggnader isoleras mer och mer. Eftersom värmen stiger uppåt
är det också här som isoleringen gör mest nytta men den kan även skapa problem.

Kondens
Då dagens hus blir allt mer isolerade blir problemen med fuktskador i grunder och på
vindarna allt vanligare. Detta beror på att i sämre isolerade hus värms luften i grund och på
vind upp av värmen inifrån. Eventuell fukt torkar ut och kondensation uppstår i mindre
utsträckning. Ett modernt hus har så pass låg värmeförlust att luften i vind och grund inte
värms upp. När fuktig luft utifrån leds in i dessa områden uppstår kondensation och fukten
stannar kvar. Detta kan i sin tur leda till röta och mögelangrepp som både är en sanitär
6
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olägenhet och ett hot mot bärigheten. I en undersökning bland svenska bostäder visade det
sig att var tionde byggnad hade fuktskador som snarast eller inom tre år behövde åtgärdas
(Tolstoy m fl, 1993). Problemet har länge varit uppmärksammat för grunder och på senare
tid även för vindsutrymmen. Lösningen som man använder sig av idag till detta är
exempelvis luftavfuktare. Detta löser problemet för en tid, men det bästa sättet att bli av
med problemet skulle vara om man hade kunnat isolera ute vid taket istället för i
mellanbjälklaget. Se figur 1 och 2.

Problemområde
Isolering

Figur 1. Isolering i yttertak.

Figur 2. Isolering i mellanbjälklag.

Byggnation
När man bygger ett traditionellt tak idag sker det i många och tidskrävande steg. Ett vanligt
tak består av takstolar, råspont, takpapp, ströläkt, bärläkt och takpannor. Till detta
tillkommer isolering, vindskivor, avrinningsplåt, hängrännekrokar och hängrännor. Allt
arbete sker på byggarbetsplatsen där man räknar att arbetet är mycket dyrare än i fabrik på
grund av körtider, brist på standardisering, väder och vind, oergonomiska arbetspositioner
och andra faktorer. På grund av den tidskrävande byggnationen av traditionella tak ökar
risken för att huset utsätts för regn vilket i sin tur medför en uttorkningstid som förlänger
byggnationen ytterligare.

Inbyggda problem
Ett traditionellt tak innehåller delar för att lösa inbyggda problem. Takpappen ska skydda
råspont och takstolar från kondens. Kondensen kan uppstå på grund av att det finns ett
utrymme likt en mikrovind mellan ytskikt och takpappen där samma problem med
kondensation uppstår som i ett vindsutrymme. Råsponten i sin tur ska bära upp takpappen
samt stödja takstolarna. Rent hypotetiskt skulle man därför kunna bygga takstolar och
råspont i oorganiska material som inte tar skada av fukt, och då ta bort takpappen. Eller
ännu bättre; ta bort mikrovinden så problemet inte ens kan uppstå och behovet av papp och
råspont försvinner.

Branschen
Den största utmaningen är inte att hitta lösningar på ovanstående problem utan att hitta
lösningar som branschen accepterar. Byggbranschen är väldigt konservativ, men som alla
branscher styrs den även av pengar. Så för att lyckas krävs det att resultatet av projektet är
både bättre och billigare än befintliga alternativ.

Marknad
Takmarknaden är i Sverige över 2 miljarder årligen och det finns ingen stor aktör inom
Sverige som gör en liknande produkt. Däremot i länder så som Holland är en stor andel av
alla tak som läggs utformade i någon form av sektionsbygge. Den svenska byggbranschen är
nu van vid att bygga stora delar av hus i modulform varför sverigemarknaden nu även
7
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känns mogen för ett taksystem som bygger på denna teknik, men som är anpassad efter
nordiska normer och krav.

1.3. Syfte och mål
Syfte
Syftet med detta projekt är att ta fram en produkt som skall kunna kombineras med
Cellplast Direkt ABs befintliga sortiment och komplettera de produkter som används för
villabygge idag. Detta skulle göra att de kan leverera kompletta huslösningar till sina
kunder samtidigt som de går in på en marknad med prefabricerade tak som fortfarande är
öppen och där det därför finns stora möjligheter att ta marknadsandelar. Fullständig
projektbeskrivning återfinns i bilaga 1.

Projektmål
Projektmålet är att ta fram ett takelement med en isolering av cellplast, vilket skall kunna
monteras i moduler. Taket ska passa både vid nybyggnation och renovering och ett
normalstort villatak ska kunna monteras på en dag. Målet är att ta fram produkten till ett
tillverkningspris på sekretess kronor kvadratmeter och ett försäljningspris på sekretess
kronor per kvadratmeter. Siktet ställdes in på villa- och flerbostadsmarkanden då det är en
öppen marknad med väldigt få konkurrenter. För en mer detaljerad kravspecifikation, se
bilaga 1.

Effektmål
Med hjälp av denna produkt ska Cellplast Direkt AB utöka sitt sortiment och nå nya
marknader i Sverige och Danmark, vilket ska ge ökad lönsamhet.

1.4. Avgränsningar
Projektet är inriktat mot villa och flerbostadshusmarknaden. Konstruktionstyper som täcks
in är sadel, pulpet och valmade tak, se figur 3,4 och 5. Ordrar på byggprojekt som är
uppstartade, men där genomförandet kommer senare än maj 2010 kommer inte att
beskrivas i denna rapport.

Figur 3 Sadeltak.

Figur 4. Pulpettak.

Figur 5. Valmat tak.

2. Metod
”Dynamiskt handlande innebär att lägga ut en grov kurs mot ett rörligt mål och att sedan
kontinuerligt justera riktningen förbi grynnor och skär” (Ottosson, 1999, sid 3). Det
huvudsakliga metodvalet har varit att tillämpa en dynamisk produktutveckling där olika
moment och aktiviteter utförs parallellt för att nå snabbare och effektivare resultat. Det
dynamiska arbetssättet har innefattat ett bra driv i gruppen och att ur ett
användarperspektiv generera kvalitativa lösningar på ett flexibelt och resurseffektivt sätt.
Under processens gång har ett antal verktyg och modeller som underlättat för att planera,
analysera och utreda använts.
8
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2.1. FMEA
FMEA (Failure Mode Effect Analysis) används för att beräkna och jämföra risker och fel hos
en konstruktion eller i produktionen och sedan föreslå lämpliga åtgärder för att förhindra
att de uppstår (Bergman & Klefsjö, 2007). Metoden har hjälpt till att tydliggöra olika risker
med produkten, och projektgruppen har tack vare den kunnat vidta åtgärder i ett tidigare
skede än vad som annars varit möjligt, se bilaga 4.

2.2. Porters femkraftsmodell
Med hjälp av denna metod är det möjligt att stycka upp en bransch som helhet till mindre
bitar som är mer greppbara. De kallas de fem krafterna och benämns som substitut,
nyetablerare, kunder, konkurrenter och leverantörer. Genom att bena ut hur, och hur starkt,
krafterna påverkar branschen kan man få en bild över hur attraktiv branschen är att verka i
(Porter, 1998). Modellen har hjälpt projektgruppen att hålla en överskådlig syn på branschen,
vilket har skapat gynnsammare förutsättningar för att vidta riktiga åtgärder vid rätt tidpunkter,
se Bilaga 16.

2.3. Kommunikation/Dokumentation
För att hålla kurs på projektet, och säkerställa att alla inblandade har arbetat mot samma
mål så har en öppen och effektiv kommunikation varit viktig. Veckomöten med
kontaktpersoner både på skolan, och företaget har hållts och kommunikation med kunder
och samarbetspartners har skett på en regelbunden basis genom fysiska möten,
telefonsamtal och e-mail. Dokument som har med projektet att göra har samlats i en
projektpärm. Vidare har veckorapporter skrivits och arkiverats, och
whiteboardanteckningar har fungerat som korttidsplanering och ”kom-ihåg-lista”. Väggen i
anslutning till vår arbetsplats har fyllts med information kring det aktuella arbetet.

2.4. Kundmöten
Med bra kundkontakt i lanseringen av en produkt ökar chanserna att lyckas. Därför har
projektgruppen hållit så många kommunikationskanaler som möjligt öppna. Bland annat
ställdes taksystemet ut på Nordbyggmässan i Stockholm 23-26 mars, se Bilaga 12.

2.5. SWOT
SWOT-analysen är ett planeringsverktyg som underlättar när det kommer till att uppskatta
ett projekts potential att lyckas. Förkortningen står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities
och Threats, där styrkor och svagheter räknas som interna egenskaper och möjligheter och
hot som externa (Kotler, 2005). Företaget, branschen och produkten har vägts in i
modellen, och hjälpt till att på ett konkret sätt åskådliggöra hinder och möjligheter och på
så vis höjt projektgruppens medvetenhet på olika områden, se Bilaga 17.

2.6. Miljöpåverkan
Även om det kan diskuteras huruvida miljömedvetenhet i allmänhet ska presenteras som
ett specifikt tillvägagångssätt, så är det inte desto mindre viktigt att framhålla att i alla
vägskäl under projektets gång har miljöaspekten tagits i beaktande.
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2.7. BAD/PAD/MAD/CAD
Brain Aided Design beskrivs som ”det kreativa tänkandet för att skapa en funktionell men
odimensionell lösning på ett problem” (Ottosson, 1999), och har använts kontinuerligt på de
flesta plan inom projektet. Pencil Aided Design innebär att man skissar för att utbyta och
utveckla idéer under utvecklingsfasen. Detta har varit ett effektivt sätt att konkretisera
tankar och idéer inom projektgruppen, men också med kunder och andra intressenter.
Model Aided Design handlar om att modellera upp sina tankar och idéer för att få en bättre
förståelse för problemet och därmed kunna se nya lösningar. I det här steget erhåller man
generellt sett en bättre uppfattning om huruvida en idé är något att gå vidare med eller inte,
och metoden har använts flitigt för att lättare kunna tänka både kreativt och funktionellt i
tre dimensioner. Computer Aided Design går ut på att göra mer exakta detaljritningar med
hjälp av datorer som kan ligga till mall för vidare produktion vilket underlättat arbetet och
förståelsen mellan olika parter i processen. Se bilaga3, 8, 11, 20, 25, 26, 27, 28, 30.

2.8. Intressentanalys
En intressent”En kartläggning och bedömning av personer och organisationer, med syfte att
ta reda på hur de kan påverka eller påverkas av projektet” (Tonnquist, 2008, sid 386).
Intressentanalysen är ett av basverktygen för att analysera nuläget. En förutsättning för att
lyckas med ett projekt är att veta vilka intressenterna är och vad de har för intressen
(Tonnquist, 2008). Detta har varit en vital del av projektet som har utförts och uppdaterats
kontinuerligt för att säkerställa att energi läggs på rätt personer och företag.

2.9. Benchmarking
När man kommit på idéer och principlösningar som man tror på är det viktigt att undersöka
och jämföra dessa med vad som redan finns på marknaden. På så sätt kan man kombinera
de bästa egenskaperna hos produkterna till en ny, unik produkt. Det är dock viktigt att inte
gå för raskt in på benchmarkingen, då redan befintliga detaljlösningar lätt blockerar
kreativiteten hos utvecklaren (Ottosson, 1999). Det har funnits många misstag att lära av i
den aktuella branschen, och så fort en relativt färdig idé till en produkt var född så
granskades brister i konkurrenters produkter, men även styrkor och bra tankekoncept.

2.10. Databassökning
Som ett komplement till benchmarking har patentdatabaser använts för att söka efter
patent på liknande konstruktioner. Detta innan den mer ingående nyhetsgranskningen
genomfördes av Awa-Patent AB. Detta bidrog till en tidig insikt om att patentering skulle
kunna bli möjlig.

2.11. Brainstorming
Brainstorming är en välanvänd metod för att bolla idéer, trigga nya tankegångar hos
varandra och kombinera dessa till något bättre än vad en enskild person normalt skulle
gjort. Det går ut på att släppa alla logiska spärrar och presentera alla idéer och tankar som
dyker upp utan att utbyta någon negativ kritik, för att sedan samla ihop det hela till något
bra. Denna metod har använts kontinuerligt inom gruppen, men även med utomstående, för
att hela tiden utveckla konceptet, se bilaga 20.
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2.12. Användaranalys
För att utvecklingsprocessen inte ska bli planlös och ineffektiv så måste utvecklarna av
produkten komma i kontakt med de miljöer som produkten skall användas i och med de
människor som produkten skall användas av. I samband med detta skall man helst ”bli
användaren” själv, genom att själv bruka produkten och vidareutveckla i dess rätta element.
Detta är upplevelser som går bortom all annan faktainsamling och undersökningsmetoder,
där vissa delar av sanningen oundvikligen alltid försvinner (Ottosson, 1999).
Projektgruppen har varit högst delaktiga i både produktion och användning av produkten.
Deltagande och observerande av allt från plåtbockning till limning och läggning av
takelementen har bidragit till nyttiga erfarenheter, vilka har förbättrat produkten avsevärt,
se bilaga 3.

3. Produkten

PLUS
TAK
Figur 6. Läggning Jungfrun.

-Högkvalitativa och kostnadseffektiva tak som läggs på en dag!
PlusTak är ett nytt taksystem företrädesvis till villor och flerbostadshus för färdigställande
av tak i modulform det vill säga färdiga konstruktionselement. Elementen är av
sandwichtyp, och består av över- och underplåt med ett isolerande skikt cellplast som
kärnmaterial. Plåtarna limmas på cellplasten, bärighet och isolering byggs alltså in i
elementen redan på fabriken. Detta medför att varken takstolar eller ytterligare isolering
behövs för ett komplett tak. Sammanfogningen av elementen sker, dels med hjälp av
profiler i cellplasten som krokar i varandra, och dels med hjälp av dubbelfalsning av
ytterplåtarna som förseglar taket.
En mycket god isoleringsförmåga gör PlusTak till ett oerhört energisnålt tak som passar
utmärkt till dagens passivhus. Inga genomgående infästningar förekommer och inga andra
köldbryggor heller vilket gör produkten unik. Ytterplåten är alltså isolermässigt helt skild
från innerplåten och cellplasten är tillräckligt elastiskt för att kunna ta upp eventuella
värmeutvidgningar. Ingen luftspalt behövs och det finns därför inget utrymme där kondens
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kan bildas. Ytskiktet på taket är i form av en klassisk bandtäckning vilket är väl beprövat
och använt sedan länge som taktäckningsteknik. På varje element limmas fyra ihopfalsade
plåtband och det är endast falsen mellan elementen som behövs slutas ute på
byggarbetsplatsen. Detta moment sker enkelt med hjälp av en automatisk falsslutarmaskin,
se bilaga 2. Tack vare systemets utformning läggs ett tak otroligt snabbt, och mycket tid och
stora kostnader sparas utan att man tummar på kvaliteten!

3.1. Tillverkning
Idag kommer beställningar antingen från Cellplast Direkt AB eller direkt från kund till
projektgruppen, som i sin tur skaffar sig klarhet i förutsättningarna och producerar
ritningar. Beställning på cellplast skickas därefter till Cellplast Direkt AB och alla
plåtuppdrag utförs av Nya Plåt AB i Halmstad. För att kunna falsa ihop två plåtar till en
dubbelfals behöver kanterna på plåtarna först falsas upp. Detta sker med hjälp av en
falsupptagningsmaskin som plåtarna körs genom och banden får en fals på varje sida, en
högfals respektive en lågfals, vilket gör att de passar i varandra och lätt kan arbetas till en
snygg dubbelfals. Underplåten kräver ingen bearbetning mer än kapning i rätt längd.
Montering och limning av elementen sker på SKAB i Falkenberg. SKAB tillverkar
lastbilsskåp av sandwichpaneler och de förfogar över limbord och vakuumlyftar. Först
falsas fyra plåtband ihop med hjälp av en falsslutarmaskin. Innan falsningen placeras
falsfett i falserna för att garantera att de sluter tätt. Efter falsningen förflyttas plåtarna till
limborden där cellplast och underplåtar limmas på med hjälp av en limrobot, se bilaga 3.

3.2. Flexibilitet och Utseende
PlusTak är kompatibelt med de flesta typer av tak, så som pulpet, sadeltak, och även
valmade tak. Olika taklutningar är inte heller något problem då takfoten på elementet
enkelt anpassas efter samma vinkel som taklutningen , se bilaga 5. Ett pulpettak är ett tak
som bara lutar åt ett håll och inte har någon nock, till skillnad från ett sadeltak där två
taklutningar möts i en taknock. Denna nock förseglas antingen, likt skarven mellan
elementen, med en dubbelfals, se figur 7, eller med hjälp av en nockplåt, beroende på
förhållanden och kundönskemål. Valmade tak har fyra sluttande partier där skarvar, som
kan liknas vid sluttande nockar bildas mellan de olika partierna. Dessa skarvar sluts på
samma sätt som en vanlig taknock. Med de dubbelfalsade plåtbanden är utseendet hos
PlusTak det samma som en klassisk bandtäckning och ger ett mycket gediget intryck. Plåten
kan fås i olika utföranden, bland annat aluzinkbeläggning och olika kulörer. Beroende på
vilken stil man har på sitt hus eller bara beroende på personlig smak så har kunden ofta
skiftande önskemål gällande utseende på takfot vilket anpassas likt lutningen. Även
avslutningarna på dubbelfalserna finns i olika utföranden, se bilaga 7.

3.3. Rännprofiler
Sekretess

3.4. Läggning
Vid läggning av ett PlusTak används en kran utrustad med vakuumlyft för att förenkla
hanteringen, se bilaga 9 och figur 6. En viktig del i PlusTak-konstruktionen ligger i den
snillrika låsningsprofilen som sitter på vardera sida om takelementen och låser dem i
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varandra vid läggning. Profilen låser både elementen i varandra och sluter tätt i isoleringen,
men det är inte allt. Tack vare profilens utformning så letar sig automatiskt det övre
elementet successivt närmre rätt läge för passning av falsen ju längre profilerna förs i
varandra, se figur 7. Eftersom varje element är 2,4 meter brett och upp till 12 meter långt
beroende på takets utseende så läggs ett tak mycket snabbt och hastigheten begränsas i
praktiken av hur snabbt kranföraren hinner få upp nästa element. För att sluta taket helt
tätt i skarvarna mellan elementen används falsfett och falsslutare. Falsslutaren sluter cirka
10 meter fals per minut och är självgående. Det enda arbete som kvarstår efter detta
moment är plåtslagararbetet i nock och infästningar av elementen i eventuell nockbalk och
vägg.

3.5. Infästningar
Infästningar vid nock och vägg sker med hjälp av
anpassade infästningsplåtar som skruvas dels i elementets
underplåt och dels i respektive infästningspunkt i nock och
vägg, se figur 9. Infästningsplåtarna och skruvarna
dimensioneras efter varje enskilt fall och löper längs hela
husets längd, se figur 10. Deras uppgift är att hålla taket på
plats under tyngre laster uppifrån, så som snö och is, men
även att stå emot lyftkrafter i form av vindlaster.
Takelementens låga vikt och flexibla infästningar medför
att husets stomme inte belastas mer än nödvändigt och
passar därför lika bra som renoveringslösning som till
nybyggnation.

Figur 7. Infästningar av takelement

Figur 8. Infästning av takelement.

3.6. Energi/Miljö
PlusTak är tack vare sin goda isolerförmåga ett klimatsmart tak. Den energi som går åt vid
tillverkning och transporter kompenseras snabbt av den lägre energiåtgången vid
uppvärmning av byggnaden. Även arbetsmiljön vid takbyggnation blir betydligt bättre då
det mesta av jobbet görs i fabrik istället för ute på byggarbetsplatsen. Både säkerheten och
arbetsergonomin förbättras vilket bidrar till mindre olyckor och arbetsskador. Livslängden
för ett Plus Tak är uppskattningsvis cirka 100år och vid en eventuell skrotning går över
99% att återvinna.

3.7. PlusTak – Snabbt och flexibelt
Tack vare den höga flexibiliteten vid tillverkningen av PlusTak, anpassas de
standardlösningar som finns enkelt till olika taklutningar och taktyper. Detta medför en
mycket snabb takläggning.




Färdigt villatak på 4 timmar
Finns i olika brandklasser
Inga fuktkänsliga material
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Anpassat för lågenergihus
Inga genomgående infästningar
Inga köldbryggor

Se även broschyr i bilaga 10.

4. Nordbygg
Förberedelser
Då det visade sig finnas ett stort intresse för PlusTak beslutades att produkten skulle
presenteras under Nordbyggmässan i slutet av mars. Nordbygg är nordens största
byggmässa och ägde rum 23-26 mars 2010. Cellplast Direkt AB hade planerat att presentera
sitt väggsystem Legolit samt en ny produkt vid namn Ignucell. För att få med PlusTak
ritades montern om så att takelement placerades på väggar av Legolit, vilket samtidigt
bildade ett mötesrum där konstruktionsdetaljer enkelt kunde visas. Kraven på mässtaket
blev en anpassning för läggning på en legolitbyggnad med yttermåtten tre gånger fyra
meter, och med ett takfall från tre till två meters höjd. Vidare så skulle så många
detaljlösningar som möjligt visas upp samtidigt som hänsyn tas till den patentansökan som
hade deadline dagen innan mässan. Flera av dessa detaljlösningar var aldrig tidigare
testade och vissa av dem var inte ens påbörjade, dessutom stod projektgruppen inför flera
strategiska beslut, exempelvis val av leverantör av limningen. Cellplast Direkt AB gav
projektgruppen fria händer kring dessa beslut, men med det följde även mycket ansvar.

Ritningar och Produktion
Mässtaket utformades med hjälp av CAD där projektgruppen utgick från en
funktionsprototyp. Prototypen är anpassad till ett plåtband med bredden 600 mm per
element istället för den tänkta konstruktionen med fyra plåtband och 2400mm bredd. Den
mindre bredden ökar flexibiliteten och underlättar uppbyggnad och rivning av montern.
Samtidigt som detaljlösningar för mässtaket utformades kompletterade projektgruppen
den patentansökan som under samma period bearbetades hos AWA-Patent. Valet av
leverantör för limningen blev, som nämnts tidigare, SKAB i Falkenberg. Projektgruppen
besökte SKAB och deltog även i tillverkningen. Besöket gav projektgruppen en inblick i
produktionen och olika lösningar och tillverkningssätt diskuterades. Ritningar på
elementen som användes till mässan se bilaga 11.

Intern presentation
När taket var limmat levererades detta till Cellplast Direkt AB där montern byggdes ihop
innan den skickades till Nordbygg. Vid monteringen av taket skedde de första skarpa
testerna med falsslutning vilket visade sig fungera väldigt bra. Innan mässan deltog
projektgruppen i ett möte på Cellplast Direkt AB för att undervisa personalen som skulle
delta på mässan om PlusTak. Informationen kring PlusTak presenterades i den uppbyggda
montern där detaljerna enkelt kunde visas upp. Flera i personalen fick se PlusTak för första
gången och vi fick mycket bra respons på produkten, bland annat ifrån
markandsföringschefen som länge arbetat i branschen.
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Mässan
Projektgruppen som under Nordbygg representerades av Arvid och Andreas hade i uppgift
att sälja in PlusTak till potentiella kunder samt att bistå med tekniskt kunnande om
produkten. Under mässans öppettider representerades taket i montern och under kvällar
och en bra bit in på nätterna sköttes representationen vid middagsmöten med kunder och
leverantörer. Redan under mässans första dag som endast hade 8500 besökare var
montern full hela tiden. Bilder från montern och dess layout går att se i bilaga 12. Detta
gjorde att projektgruppens representanter kom i kontakt med många intresserade kunder
och nya kontakter att sälja in PlusTak till. Under perioder med mindre besökare i montern
gjordes besök i potentiella leverantörers montrar. Bland annat så testades och valdes en
falsslutare ut, som senare köptes in, se bilaga 2. Även priser och specifikationer på annan
utrustning som skulle kunna bli aktuell i framtiden togs in. För att få en bild av
konkurrenternas produkter gjordes besök i deras montrar för att införskaffa inspiration
och lösningar, vilket inte gav mycket kring produkterna, men desto mer när det gällde
säljargument och tekniska diskussioner.
Ett minnesvärt möte utspelade sig en eftermiddag efter stängning, då en säljare från Dala
laminat länge stod och granskade PlusTak varpå han förklarade att de hade jobbat med
sandwichkonstruktioner i nitton år, men att de hade en lång väg kvar för att nå vår nivå.
Produkten presenterades därefter mera grundligt för honom, med undantag för att
projektgruppen endast arbetat med lösningarna i lite mer än ett halvår. Den dagen lämnade
PlusTak-representanterna mässan med stora leenden på läpparna.
Nordbyggmässan var lika intensiv som den var lärorik och den lämnades med många nya
kontakter, kunder, säljargument, motargument, kunskaper, och ett rejält behov av sömn.

4.1. Patent
I byggbranschen krävs ofta en lång inarbetning av nya produkter. Problemet med detta är
att nya idéer hinner kopieras av andra aktörer innan man har knutit viktiga kunder och
marknadsandelar. En patenterad produkt gör denna avgörande tid enklare att ta sig igenom
då det under en tid ges en ensamrätt på marknaden som kan användas för inarbetning av
produkten. PlusTak skulle lanseras på byggmässan Nordbygg och det var därför av största
vikt att patentet var inskickat innan detta tillfälle då det annars skulle ta bort nyhetshöjden
från produkten. Detta var anledningen till varför projektgruppen började fundera på
möjligheterna med patent och av vilken nytta det skulle vara för projekt. Projektgruppen
beslutade att se över möjligheterna att få ett beviljat patent. Kontakt togs därför med AWAPatent som omgående satte igång med en marknadsundersökning. Från undersökningen
som gjordes visades att möjligheten till beviljat patent var goda då det inte fanns liknade
lösningar på marknaden. Patentansökan började därefter formuleras av AWA-Patent under
fortlöpande diskussioner med projektgruppen. Efter flera ändringar ansåg projektgruppen
att patentet täckte de delar och lösningar som är unika för PlusTak. Ansökan skickades in
ett par dagar innan Nordbyggmässan och gäller för den svenska marknaden se bilaga 13.
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5. Jungfrun
Första takläggningen i fullskala blev på en äldre fastighet i centrala Laholm. Fastigheten var
i stort behov av renovering däribland även ett nytt tak. För detta togs offerter in på de olika
byggnadsdelarna och det visade sig att en traditionell takbyggnation skulle kosta dubbelt så
mycket som en byggnation med Plus Tak. Tiden för att lägga PlusTak är dessutom betydligt
kortare än för ett traditionellt tak, samtidigt kommer man att frigöra mer yta i den övre
våningen. Estetiskt sätt ger de olika lösningarna ett intryck som inte skiljer sig från
varandra, vilket var anledningarna till varför PlusTak valdes. Detta resulterade i första
ordern på Plus Tak. Fastigheten består av två sektioner: en större länga med sadeltak och
en mindre med pulpettak, vilka ger en sammanlagd takyta på 280 kvadratmeter. Huset
inrymmer i större delen av undervåningen en restaurang medan ovanvåningen och vind
står tomt. Efter renoveringen skall ovanvåning och vind inhysa kontor.

Specifika lösningar
Eftersom fastigheten skulle bli i tre våningar och komma att inrymma allmän verksamhet
höjdes de ställda brandkraven till EI 60, det vill säga att konstruktionen skulle klara 60
minuters brand utan sammanstörtning. Detta gjorde att utvecklingen under en tid
fokuserades på att lösa ställda brandkrav. Lösningen som togs fram blev att förse insidan på
elementen med 50mm stenull och en gipsskiva. På sidan mot gården behövdes även
brandskydd i takfoten vilket löstes med stenull som integrerades i takfoten. Ovansidan på
elementen behövde ingen ytterligare säkerhet då ett bandat plåttak klarar kraven.

Ritningar
Bygglovet innehöll krav och förutsättningar på olika detaljer och utseende för Jungfrun, då
byggnaden är med i kommunens bevarandeplan. Efter detta utformades ritningarna i CAD,
men för att säkerställa att lösningarna fungerade har mycket tid lagts på uppmätningar av
fastigheten och brainstormingar som ägt rum på plats. Det visade sig att de äldre ritningar
som legat till grund för projektet hade mått som varierade mycket i verkligheten då huset
är över 100 år gammalt. Dessa varianser fick därför tas hänsyn till vid utformningen av
takelementen. Uppmätningarna och ritningarna låg sedan till grund för byggarbetet vilket
skapade en bra kontakt mellan projektgruppen och snickarna. Detta bidrog till ett effektivt
samarbete, där de tidigare endast teoretiska lösningarna kunde utvärderads och förankras i
praktiken.

Läggning
På grund av att bygglovsansökan tog längre tid än planerat delades takläggningen upp i två
etapper. Den första läggningen bestod av pulpettaket på 70 kvadratmeter, vilket inte krävde
något bygglov. Takläggningen ägde rum den 19 april och tog två timmar att genomföra, se
Bilaga 14. Som grund till den andra etappen som skedde den 4 maj låg den utvärdering som
gjordes från den första delen. Mindre ändringar i bland annat låsningsprofilen gjordes i
konstruktionen vilket underlättade den andra läggningen. Etapp två utgjordes av 210
kvadratmeter tak och tog sex timmar att lägga. Under tiden taket lades var plåtslagare på
plats och slöt falserna och gjorde det plåtarbete som krävdes till hängrännorna, se Bilaga
15. Nocken slöts med en dubbelfals. Vid takläggningen deltog Thomas Ekberg, som utbildar
montörer på Cellplast Direkt ABs olika byggsystem, för att få grepp om grunderna. Fördelen
med direktkontakten med montörerna är att de kommer att kunna säkerställa att kvaliteten
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på såväl takelement som montering, samtidigt som en korrekt och snabb feedback erhålls
härifrån.

6. Utvecklingsprocessen
Som grund till utvecklingen användes SWOT och Porters femkraftsmodell. Den potentiella
marknaden kartlades med hjälp av Porters femkraftsmodell, och projektgruppen fick en
bild av konkurrensen inom området, se Bilaga 16. Det finns inga substitut som
funktionsmässigt motsvarar PlusTak vilket gör att marknaden är relativt öppen. För att ha
en större möjlighet att lyckas gjordes även en SWOT-analys över produkten och
byggmarknaden, se bilaga 17.
Utvecklingsprocessen av PlusTak har präglats av en mängd praktiska tester och
utvärderingar, och ett stort nätverkande med såväl kunder, leverantörer, tillverkare och
samarbetspartners som med övriga intressenter och andra verksamma inom branschen.
Med målet att utveckla ett väl fungerande taksystem har en rad dellösningar tagits fram
som tillsammans resulterat i en produkt som kan komma att revolutionera takbyggandet.

6.1. Grundläggande principer och material
Takelementen är byggda enligt en sandwichkonstruktion och är självbärande, alltså behövs
inga takstolar. Detta kan åstadkommas då man har ett lätt kärnmaterial som i förhållande
till vikten är hållfast samt på var sida om kärnmaterialet limmar material som klarar höga
drag samt tryckkrafter. PlusTak har ett kärnmaterial av expanderad polystyrenplast
(cellplast) och ytskikten består av stålplåt. Limmet som används ger en fästyta på hela
elementet och skapar ett förband som har en draghållfasthet som är högre än cellplastens
hållfasthet. Vid användning av lim är det viktigt att brottet inte sker i limmet utan i
cellplasten, för ge en så stark konstruktion som möjligt. Kring detta gjordes tester i Cellplast
Direkt ABs lokaler och även på SKAB, se bilaga 18. Sandwichtekniken gör att plåten tar upp
de tryck- och dragkrafter som uppstår vid belastning och böjning av elementet (Raabe,
2003). Resultatet blir ett förband som är lätt men som är mycket hållbart i förhållande till
sin egen vikt. Elementen som är fullvärdesisolerade når u-värden som lämpar sig till
lågenergi- och passivhus tack vare kärnan av cellplast. Isoleringskapaciteten och elementets
hållfasthet anpassas genom att förändra tjocklek på kärnan och plåtarna. En tjockare kärna
gör förbandet styvare och förbättrar isoleringen. Om man inte är ute efter en högre
isolering men söker element som klarar av längre spännvidder kan man ändra tjockleken
på plåtarna och nå liknande värde på hållfastheten. De element som använts vid
renoveringen av Jungfrun har en kärna på 300 mm cellplast och plåtar som är respektive
0,6 mm vilket gör elementen självbärande och ger ett u-värde på 0,13. För u-värdestabell,
se bilaga 19.

6.2. Ytmaterial
För att få taket funktionsdugligt ställs det stora krav på det ytmaterial som används på
elementet. Ett krav som måste uppfyllas av materialet är dess förmåga att klara av stora
temperaturskillnader, under de olika årstiderna uppstår temperaturskillnader närmare 100
grader. Utöver detta kommer långtidslaster i form av drag och tryck uppstå i det valda
materialet, vilket medför höga krav på drag och tryckhållfastheten. Genom brainstorming
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fick projektgruppen fram lämpliga material så som plåt, betong, plyfa och olika
kompositmaterial, se bilaga 20. Samtliga material uppvisade egenskaper som skulle vara
lämpliga för användning i en sandwichkonstruktion. Efter vidare utvärderingar kunde
betongen elimineras, då draghållfastheten är relativt låg. Plyfan är enkel att jobba med och
har ett lågt pris, men klarar inte fukt och den kräver både därför, men även ur
brandkravssynpunkt ytterligare ett ytskikt. De olika kompositmaterialen valdes bort på
grund av högre pris och känslighet för uv-strålning. Plåten uppfyllde alla önskade krav.
Detta resulterade i att det mest lämpliga materialet för projektet var plåt.

6.3. Bandtäckning
För att elementen ska uppvisa de krav på väderbeständighet som ställs var det stora
problemet den skarv som uppkommer mellan plåtarna på ovansidan. Projektgruppen har
gått igenom olika idéer för detta som fåtts fram genom brainstormingar, se bilaga 20, och
under möten med olika fackmän, se bilaga 21, 22, 23 och 24. En tidig lösning på problemet
byggde på att täta skarvarna med hjälp av ett överlapp av plåtarna. Över skarven monteras
en gummilist vilken fixeras med hjälp av en överliggande plåtprofil som fästs genom
skruvar som går ner i den övre plåten. Efter diskussioner med plåtslagare och konsulter,
sågs svagheter i utformningen och framför allt problem med infästningarna som kommer
att gå genom plåten och då bryta tätskiktet.
Falser
Problemet ledde projektgruppen till en benchmarking där man fann en gammal beprövad
metod för att försluta plåttak vilket var dubbelfalsen. Denna förslutning görs genom att två
valsade plåtkanter bockas dubbelt i varandra, se figur 7. I falsen läggs ett lager falsfett vars
funktion är att hindra vatten att tränga in genom falsen. Denna lösning gör att man kan
använda dubbelfalser till taklutningar ner till 3,6 grader (Lindab, 2009).
Material
De vanliga material som används till detta är zink, koppar, och stålplåt. Information kring
de olika plåtarna fick gruppen genom ett möte med Frank Erlandsson på Pelles plåt, se
bilaga 24. Material som koppar och zink har en större längdutvidgningskoefficient än
stålplåt, vilket gör dem svårare att arbeta med vid bandtäckning, samtidigt som priserna är
betydligt högre. Valet av material föll därför på stålplåt som kan fås med olika
ytbehandlingar vilka medför livslängder upp till 100 år (Lindab, 2009). Valet av
bandtäckning tillsammans med dubbelfalsen medför att PlusTak får samma utseende som
en traditionell bandtäckning. Dessutom finns det standardlösningar för allt från
taksäkerhet, infästningar, avvattning och anslutningar vilket gör att Plus Tak kan monteras
och kompletteras av de med plåtslagerikunskaper. Standardbredden för ett plåtband är
600mm vilket ger ett estetiskt intryck. För att inte ändra på detta intryck valdes därför att
anpassa bredderna på elementen efter plåtbredderna. Med hänsyn till både detta och att
transporter är byggda efter mått på 2500 mm blev standardbredden på elementen 2400
mm, som omfattar fyra band per taksektion. Då man producerar taken i fabrik kommer tre
av de fyra falsarna att förslutas inne i monteringen och ytterligare tid på
byggarbetesplatsen sparas.
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Läggning
För att få en förståelse för hur falsslutaren fungerade och vilka verktyg som behövdes
besökte projektgruppen Laholmsplåtslagarna, Pelles plåt, Nya Plåt, Lindab samt
verktygsleverantörer på Nordbygg. I samband med läggningen av de första 70
kvadratmetrarna på Jungfrun kom Lennart Sporre från Ytor L Sporre AB till Jungfrun för att
demonstrera en aktuell falsslutare som sedan beställdes för att sluta falserna på den
resterande delen av huset. Projektgruppen fick under detta möte även information om
ytterligare verktyg som kan behövas vid efterarbete vid nock och takfot. I vissa fall finns det
även andra skarvar i taket än mellan takelementen, på ett sadeltak uppstår exempelvis en
skarv vid nocken. Den klassiska lösningen är att även här göra en dubbelfals som både är
estetiskt tilltalade och sluter garanterat tätt. Vid taklutningar över 14 grader är det även
möjligt att göra en luftad nock genom att använda sig av nockplåt som fästs i överplåten på
elementen (Lindab, 2009). Dubbelfalsen är mer tidskrävande då det kräver en plåtslagare
på plats, men den har ett gediget utseende, och valdes därför till Jungfrun.

Anslutningar
Då anslutning mot vägg finns sluts denna med hjälp av att plåtarna på
det berörda elementet anpassas. Sedan monteras en lös plåt som går upp
på väggen cirka 250 mm och fästs i ett fräst spår eller bakom eventuell
panel, se figur 9. Vid anslutning över yttervägg monteras
en vindskiva som försluts i en infästning i väggen och en vanlig dubbelfals Figur 9. Mot vägg
på taket, se figur 10 . På Jungfrun användes samtliga av ovanstående
Figur 10. Över vägg
lösningar och efter utvärderingar med plåtslagarna som utförde
anslutningarna kunde projektgruppen konstatera att både arbetsgången
och slutresultatet uppfyller de höga krav som ställs på täthet och
utseende.

6.4. Låsningsprofil
Figur 11. Låsningsprofiler

Kraven som fanns för läggning av takelementen var att det inte skulle uppstå köldbryggor
mellan elementen samt att snabbt och enkelt skulle fogas i varandra. Brainstormingar kring
problemet genomfördes och olika lösningar togs fram, se bilaga 25. Resultatet blev en
profilutformning i kanten av elementet, vars ändamål är att låsa fast ett element i nästa och
skapa ett tätt isoleringsskal, se figur 11. Efter utvärdering av de genomförda
brainstormingarna återstod fem tänkbara profiler som testades vidare genom att mindre
modeller byggdes i skolans verkstad, se bilaga 26. Redan i detta skede gavs en tydligare bild
av vilka utformningar som var tänkbara och projektgruppen kunde därför eliminera två
alternativ direkt, då de inte fungerade som det var tänkt. Vidare fanns nu kravet att dessa
profiler skulle underlätta läggningen och ha en så hög precision i varandra att de styr
plåtfalsarna rätt. Då falserna endast är 25 mm höga och låser i varandra med 1-2 mm
spelrum kändes det nödvändigt att slutligen göra tester på större element med en limmad
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falsad plåt, se bilaga 27. Valda profil visade upp de egenskaper som från början söktes.
Låsningsprofilen styr in det element man lägger mot det befintliga vilket gör att de kommer
pressas mot varandra och ta bort eventuella luftspalter. Ytterligare fördelar blir att
elementen kan läggas med ett högre tempo tack vare att falserna automatiskt placeras rätt,
vilket minimerar läggningstiden, och att vertikala krafter fördelas över flera element. Från
de 15 kvadratmeter tak som togs fram för montern till Nordbyggmässan i Stockholm
gjordes vissa ändringar till taket som lades på Jungfrun. För att det inte skulle uppkomma
några genomgående spalter av luft inne i elementet försköts alla skarvar med fem
centimeter genom att ett spår kapades ut från låsningsprofilen, se bilaga 28.

6.5. Infästningar
Infästningarna av taket anpassas med hänsyn till takets utformning och placering. Faktorer
så som takets lutning och längden på takfoten avgör hur mycket snölaster och vindlaster
elementet utsätts för. Därför anpassas även infästningarna av elementen beroende på var i
landet man lägger taket. Standardlösningen går ut på infästningsprofiler fästs mellan
ytterväggar eller eventuell nockbalk och takelementens underplåtar. Både
infästningsprofilen och infästningarna anpassas till rådande förutsättningar.
Infästningsprofilen anpassas till taklutningen och stansade hål underlättar både infästning
och besiktning, när det sitter infästningar i alla hål är förbandet tillräckligt starkt.
Infästningarna anpassas till material och draghållfasthetskrav. Vid osäkerhet kring
väggmaterialets hållfasthet kan olika infästningar provdras i materialet. Innan
takläggningen på Jungfrun utfördes en provdragning i väggmaterialet, se bilaga 29.
Infästningsprofilen har utvecklats tillsammans med Nya Plåt AB och val av infästningar
tillsammans med Infästningar Direkt AB, dotterbolag till Cellplast Direkt AB. Utformningen
av infästningen tillsammans med en köldbryggsbrytning gör att PlusTak inte har en enda
genomgående infästning och därför inte heller några köldbryggor. Detta gör PlusTak unikt
som takkonstruktion. För att förbandet mellan plåt och cellplast ska klara av de krafter som
uppstår gjordes tester för att se vilka dragkrafter olika infästningar klarar av i
takelementen, se bilaga 18.

6.6. Takfot
Förbindelsen mellan takelementet och väggen är ett kritiskt
område. Stor vikt har lagts på att få förbandet mellan vägg och
Figur 12. Takfot.
element att bli helt tätt samtidigt som konstruktionen inte försvagas
eller möjligheten till brandskydd tas bort. Även stora krav på estetik, väderskydd och
detaljer kring produktion och montering har spelat in. Efter flera idéer på hur takfoten
skulle utformas föddes en lösning som liknar den som nu används, se bilaga 30. Tack vare
denna lösning har utsticket vid takfoten inte samma tjocklek som resten av elementet,
vilket ofta skulle ge ett oestetiskt intryck. Utformningen har sedan utvecklats till den
lösning som används idag. De stora ändringarna är placeringen av plåtprofilen på
undersidan av utsticket. Då elementet först smalnar av vid väggens ytterkant kommer det
fortfarande att kunna ta upp de krafter som uppstår, samtidigt som dess isoleringsförmåga
inte understiger resterande konstruktion.
Även takfoten anpassas beroende på lutning på taket och önskade utstick. För att hålla en
hög flexibilitet löses detta genom att såga fram denna del i CAD-baserade sågar. Det ger
möjligheten att anpassa taken till alla tänkbara lutningar och utformningar. Oavsett
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utformning klarar taket av kraven för olika brandklassningar. Om taket slutar taken längs
med väggen behövs inga ytterligare åtgärder. Vid utstick behövs däremot ett brandskydd
vilket kan implementeras direkt i takfoten, se bilaga 8

6.7. Hängrännan
Vid påbörjad utveckling av hängrännan besöktes Nya Plåt AB för diskussion kring olika
lösningar, se bilaga 31. För att minimera efterarbete har även en plåtprofil tagits fram för
att kombinera krokarna till hängrännan med inklädnaden av ytterdelen, se bilaga 32. De
förmonterade krokarna placeras i rätt fall för huset och numreras för enkel montering.
Profilen monteras genom limning samt att överplåten bockas runt profilens överkant. Vid
takfötter som inte har utstick används en liknande profil, men denna monteras på väggen
innan påbörjad takläggning. De förmonterade rännprofilerna har även i detta fall
förbockade rännkrokar och är numrerade för att ge rännan rätt fall.

6.8. Kvalitet
CE-märkning
För att produkten inte skulle stöta på problem vid lanseringen på grund av lagkrav
granskades de regler och normer som CE-märkning ställer på byggprodukter. Då denna
produkt är en byggnadskomponent visade det sig vara överflödigt att CE-märka. De krav
som måste uppfyllas för produkten innefattas av svensk lag (Boverket, 2010).

Tillverkning
Projektgruppen har försökt minimera de potentiella riskerna vid tillverkning av produkten,
vilka effektivt åskådliggjordes med hjälp av en FMEA för produktionsprocessen. Resultatet
från detta visade att de största riskerna kan komma att bli precisionen som krävs vid
monteringen. Ett annat område som är riskfyllt är limningen då problem här kan leda till
limsläpp. Detta redovisas ytterligare i bilaga 4.

7. Affärssystem
En sammanfattning av affärssystemet följer nedan medans den fullständiga kan ses i bilaga
33.

7.1. Marknad
Det marknadssegment som denna produkt har sitt fokus på är de större entreprenörerna
och hustillverkarna inom byggnadsbranschen. Det är den tid som PlusTak kapar på
arbetsplatserna som är den avgörande orderwinnern för dessa. Detta är en marknad som
vanligtvis är svår att ta sig in på, vilket kommer underlättas av ett befintligt kontaktnät.
Intresset för PlusTak har varit väldigt stort och flera av de stora hustillverkarna har
kontaktat Cellplast Direkt AB angående PlusTak, bland annat sekretess. Det framkom att de
letade efter en totalleverantör av takkonstruktionen till deras hus vilket i dag motsvarar
över sekretess kvadratmeter om året och vid högkonjunktur nästan det dubbla! Ett testhus
för utvärdering av PlusTak skall byggas under sommaren. Detta är en stor möjlighet för
projektet att snabbt ta marknadsandelar.
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7.2. 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 byggbranschen. Under projektets gång
har PlusTak presenterats på mässor och fått uppmärksamhet i flera medier, se bilaga 34
och 35.

7.3. Distribution
Då ett befintligt kontaktnät finns hos Cellplast Direkt kommer försäljningen att förläggas
härifrån. Försäljningen kommer att inriktas på direktförsäljning med stor vikt på service
och kundspecifika lösningar.

7.4. Produktionsprocess
Detta är ett fullt orderstyrt system där inkommen order till PlusTak behandlas på Cellplast
Direkt som för ritningsunderlag vidare till projektgruppen. Dessa bearbetas vidare och
därefter läggs vardera order på cellplast och plåt. Delarna monteras och limmas på SKAB.
De klara elementen kommer att skickas direkt från limning till kund för att minimera
lagerhållning.

7.5. Ekonomiska planer/ kalkyler
I kravspecifikationen framgår ett önskat tillverkningspris till sekretess kronor per
kvadratmeter. En kostnadskalkyl har gjorts och dagens faktiska tillverkningspris ligger på
cirka sekretess kronor per kvadratmeter inklusive frakt. Försäljningspriset ligger kring
sekretess kronor per kvadratmeter beroende på takkonstruktion. En femårig inkomstkalkyl
har gjorts på olika efterfrågescenarion.

7.6. Avtal
Projektgruppen har ingått ett avtal med Cellplast Direkt sekretess.

7.7. Kontaktnätverk
Under projektets gång har ett stort kontaktnätverk växt fram som idag täcker in bland anat
leverantörer, konsulter och plåtslagare.
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8. Diskussion
Kontakten med företag har fungerat väldigt bra i projektet. Samarbetet med Nya Plåt AB i
Halmstad där kontakt hållits med Pierre Hansson, har varit lika viktigt för att få fram
lösningar som både fungerar och för att få dem accepterade av branschen. Många av
detaljerna är därför utformade på sådant sätt att även en plåtslagare har svårt att se om
PlusTak är ett traditionellt tak eller prefabricerat. Under projektets gång har
projektgruppen haft personlig kontakt med alla leverantörer, allt ifrån internleverantören
av cellplast till limtillverkare och plåtgrossist. Denna flitiga kontakt med leverantörer har
lett till att priserna på exempelvis plåt kunnat pressas till nästan halva utgångspriset. Även
kundkontakten har varit något som lyft projektet, och redan från och med årsskiftet har
daglig kontakt med intressenter och kunder hållits via mail, telefon och på möten. Efter
Nordbyggmässan har kontakten trappats upp ännu mer vilket har varit både tidskrävande
och väldigt lärorikt. Det kontinuerliga användandet av praktiska tester och försök har
effektivt lett projektet i rätt riktning, och starkt bidragit till att en väl fungerande produkt,
som till och med överträffar den ursprungliga kravspecifikationen kunnat utvecklas på så
pass kort tid.
Väl genomfört
 Effektivt dynamiskt arbetssätt
 Användare av produkten
 Användarundersökningar
 Samarbete med leverantörer
 Kundkontakt
 Trial and error
 Praktiska Tester
 Tidsplanering veckoplanering
 Överträffat kravspecifikationen
 Klarat deadlines
 sekretess
Det finns givetvis även områden i projektet som hade kunnat genomföras bättre än de gjort.
Det går inte att nog poängtera vikten av en nära och väl fungerande kommunikation med
alla inblandade i ett projekt. Ett exempel på brist i kommunikationen visade sig när de krav
som ställs på toleranser och kvalitet vid limningen inte förmedlats tillräckligt tydligt.
Resultatet blev flera fel på sista leveransen till Jungfrun vilka fick åtgärdas i efterhand. Ett
annat problem som lagts märke till är att projektgruppen lätt rycks med i det konservativa
tänket som kan finnas ute på arbetsplatser. Vidare har teorin kring hur man bäst driver ett
projekt under vissa perioder och i vissa hänseenden blivit lämnad en lite åt sidan. Det finns
även fortfarande mycket att slipa på vad gäller rutiner vid kundförfrågningar vad gäller
kommunikation, ritningar och offerering. En punkt som varit till både för- och nackdel
under projektets gång är att det aldrig funnits klara och definitivt fastställda avgränsningar.
Detta har nämligen medfört viss osäkerhet och abstrakthet som dränerat projektgruppen
på energi som hade kunnat användas bättre. Däremot så har bredden detta bidragit till givit
en vidare kunskap inom områden som kommit till nytta och hjälpt till att ta PlusTak dit det
är idag.
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Punkter att förbättra
 Få fram kravspecifikation till SKAB
 Mycket kvar att göra kring rutiner
 Låtit oss ryckas med i det konservativa tänket
 Teoretisk anknytning av projektledningen
Då ett projekt växer blir det mer tungrott. Att utveckla PlusTak och samtidigt få ut det på
marknaden har blivit ett stort projekt som fått projektgruppen att verkligen inse det
kritiska i att hela tiden hålla farten uppe, och alla bollar i luften. Det har i många lägen varit
till fördel att vara en projektgrupp om tre personer, då det udda antalet bidrar till att
minimera dödlägen i beslutsfattningen som annars tar onödig tid och energi. En balans och
dynamik infann sig snabbt inom gruppen, som har kunnat arbeta både tillsammans, men
även parallellt med olika problem inom projektet, med en god intern kommunikation. Det
faktum att PlusTak-projektet var relativt stort redan från början, fick projektgruppen att
jobba hårt från och med inledningsfasen, vilket gett mycket tillbaka. PlusTak befinner sig nu
i upprinnelsen till en kommersiell succé, och projektgruppen kommer att fortsätta att
marknadsföra och utveckla produkten vidare även i framtiden.
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