
Kurs i Tromsø 23 januar 2013 

Viktige momenter ved prosjektering og levering av landbruksbygg  

Ingvar Skarvang 



Det blir bygd mange slike 
driftsbygninger i stål 

Hva kan vi gjøre for at flere av 
disse byggherrene velger en 
trekonstruksjon? 



Vi må kunne vise fram et ferdigprosjektert bygg, med pris. 
Vi skal nå se på noen av de utfordringene vi må ha kontroll på når kunden 
kommer med sin forespørsel. 
 
Transport av takstolene (Kan vi kjøre takstolene hele eller må de deles) 
Hvor mye ekstraarbeid er det når takstolene må deles? 
Håndtering av takstolene (løfting og montering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avstiving av takstolene 
 Avstiving under montering 
 Avstiving av slanke trykkstaver og gurter 
 Avstiving for vindlast 
Produksjon av store takstoler 
Vi må kunne tilby en hel pakke, ferdig prosjektert og gi en pris på dette 
 







Jeg savner en oppdatering 
av dette byggdetaljbladet. 
Når kunden kom og skulle 
bygge f.eks 5 meter høye 
vegger, så kunne jeg gå inn 
her og finne nødvendig 
dimensjon på stendere 

Dette byggdetaljbladet 
er fra 1990 



TRANSPORT 

Vi forsøker i det lengste å 
kjøre takstolene hele, men 
et sted går grensen. 

Jeg starter med transport, for før 
vi skal prosjektere må vi vite om vi 
klarer å kjøre takstolene hele eller 
om vi må dele takstolene. 



Ved slik transport blir det fort 
mønekutt på takstolene før de 
er framme på byggeplassen 



Hvis det ikke går å kjøre 
takstolene stående, så går 
det kanskje an å kjøre de 
liggende. 



PRODUKSJON 

Det trenges kraftig 
presseutstyr for å presse 
inn store spikerplater 

Gjør en vurdering på om undergurten 
skal produseres med overhøyde 



Ikke bruk kjettingstropper som skader 
spikerplatene 
Store takstoler kan virke ustabile hvis de løftes 
en og en, noen gange er det en fordel å løfte 
hele bunten opp på svilla og så spre de utover 
der. 

Montering: 



Det blir slurvet mye med avstiving 
under montering!!! 

Her ser vi hvordan det skal gjøres 



Eksempler på hvordan det går når 
det slurves med avstiving 



Viktig!!  Takstolene må være rettet inn og stå i lodd 



Se video på  www.takstol.com 



Skråbord må monteres!!! 



Hva er det største problemet:  At utstikket bøyer seg 11 mm opp 
eller at undergurten bøyer seg ned 66 mm? 



Sørge for at delevegger ikke 
opptrer som bærevegger !! 

Hva er det største problemet:  At utstikket bøyer seg 11 mm opp eller at 
undergurten bøyer seg ned 66 mm? 
 

L/333 

L/68 



Hvis vi ikke klarer å transportere takstolene hele, så må vi dele de. 

Jeg vil vise noen forskjellige 
måter å beregne dette på 

Last på hele den nedre delen 

Lastvirkning fra løs topp 



En horisontal 

To horisontaler 



Det er ikke nok å avstive bare i 
lengderetningen av bygget. 
Avstivingene må festes i noe som kan ta 
opp kreftene. 





Legg avstivingene 45° 



Avstiving av gavler med gitterdragere 

For at drageren ikke skal få for stor 
utbøying, bør bredde/lengde 
forholdet ikke være  mindre enn 
1/12. 

Jeg lar gitterdragerene spenne fra 
svill til møne.  
Det betyr at dragerne må holdes 
fast i møne. 



Hvis vi bruker strekkbånd, så må 
vi kubbe mellom takstolene i 
møne  

Vind mot gavl 



Hvis dere synes at dette ble 
komplisert så kan dere 
vurdere å dele takstolene slik 
som vist her. 



Eller lage takstolene som dette! 



Saksetakstoler blir enkle å transportere hvis vi deler de  i  2 
OBS!  Sjekk horisontale deformasjoner så ikke veggene blir stående på skrå utover 



Leveres  i  2 deler + løs midtstav 
Settes sammen med hullplater 



Lekteavstand  370 mm 

Lekteavstand  900 mm 

Ved forenklet undertak og lett platetak 
må vi vite lekteavstand 



2 ledd ramme 
eller 
3 ledd ramme 

Stålkonstruksjoner blir ofte levert som rammer. Vi kan også lage det. 



Avstiving av skrått rammeben 

4 doble med cc 3600 mm  



Ved 298 mm virke, får vi ikke 
Kombiplate plate her 

2/3 regelen for spikerplater fører til en del håpløse tilfeller 
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