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Konstruktionsritningar till övningshus för elever på Ebersteinska Gymnasiets Byggprogram

Peter Berggren, Mattias Eriksson

På Ebersteinska gymnasieskolan har byggprogrammet fått sponsring på byggmaterial som ska användas
till att bygga upp ett mindre hus. Huset ska byggas av eleverna på byggprogrammet och på så sätt ge
dem träning på att läsa och bygga efter färdiga ritningar. Projektet med det mindre huset är relativt nytt
och på grund av det finns inga ritningar eller direkta förslag på hur det skall kunna se ut. För att få ut så
mycket som möjligt av huset har lärare på skolan beslutat att dela upp det mindre huset i tre lika stora
delar. Anledningen med det är att varje del ska representera en hustyp. Varje hustyp skall skilja sig från
de andra vad gäller typ av tak, vägg, grund och bjälklag. Detta för att skapa många olika
övningsmöjligheter. Uppbyggnaden av huset skall ske i en hallbyggnad. Hallbyggnaden används till
flera andra projekt utöver huset vilket sätter begränsningar på utrymme för dess storlek. Det finns
utrymme för att bygga huset 3.5x12 meter stort och en av långsidorna byggs intill en befintlig vägg. För
att utforma huset har en litteraturstudie över design och byggteknik för
småhusbyggnad gjorts. Studien har innefattat inläsning av taktyper, väggtyper, grunder och
bjälklag. För varje byggnadsdel har det lästs in information om vanliga dimensioner, mått, byggtekniska
lösningar och utformningar. I studien har också dimensioneringsbiten för
småhus studerats. Särskilt har de framtagna dimensioneringstabeller som finns i litteraturen
ägnats särskild uppmärksamhet. I samband med litteraturstudien pågick en skissering av husets design.
Tillsammans med Niclas Malmqvist på Ebersteinska kom vi fram till en utformning för huset. Huset
delades i detta skede upp i hus 1, hus 2 och hus 3. 

Hus 1: Valmat sadeltak med takpannor, vägg med stående lockpanel och gjuten platta som grund.

Hus 2: Pulpettak med planplåt, vägg med murad fasad samt stående lockpanel, träbjälklag och
krypgrund.

Hus 3: Mansardtak med takpannor, vägg med liggande spontad panel, träbjälklag och

kunstruktionsteknik, ritningar
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Förord 
 
Examensarbetet har gjorts i samarbete med Ebersteinska gymnasieskolan, byggprogrammet i 
Norrköping. Med handledning av Niclas Malmqvist, yrkeslärare på byggprogrammet, har tre 
olika småhus sammansatta till ett hus designats, konstruerats och detaljprojekterats. 
Under design och konstruktionsprocessen har ett kontinuerligt ritningsarbete pågått vilket har 
resulterat i upprättande av ritningar för de byggdelar som designats och konstruerats. 
Ritningarna ska användas av eleverna på byggprogrammet för att de ska lära sig att läsa och 
bygga efter ritningar.  
 
Arbetet har inneburit att sätta sig in i konstruktion av småhusbyggnad och använda 
informationen till de tre småhusen. Under arbetets gång har svårigheter, problem och 
frågetecken uppstått. För att lösa dem har kontinuerliga veckomöten hafts. Mötena har 
genomförts med Niclas och Anders där husets design samt efterföljande konstruktion och 
detaljprojektering har diskuterats. Dessa möten i kombination med den litteratur om 
träbyggnad som studerats har varit till stor hjälp vid genomförandet.  
 
Vi som gjort examensarbetet, Mattias Eriksson och Peter Berggren, vill tacka Ebersteinska 
gymnasiet, byggprogrammet för idén till examensarbetet samt handledare Niklas Malmqvist 
och examinator Anders Johansson för hjälpen med genomförandet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
_________________________ 
Mattias Eriksson 
 
 
 
_________________________ 
Peter Berggren 



Sammanfattning 
 
På Ebersteinska gymnasieskolan har byggprogrammet fått sponsring på byggmaterial som ska 
användas till att bygga upp ett mindre hus. Huset ska byggas av eleverna på byggprogrammet 
och på så sätt ge dem träning på att läsa och bygga efter färdiga ritningar. Projektet med det 
mindre huset är relativt nytt och på grund av det finns inga ritningar eller direkta förslag på 
hur det skall kunna se ut. För att få ut så mycket som möjligt av huset har lärare på skolan 
beslutat att dela upp det mindre huset i tre lika stora delar. Anledningen med det är att varje 
del ska representera en hustyp. Varje hustyp skall skilja sig från de andra vad gäller typ av 
tak, vägg, grund och bjälklag. Detta för att skapa många olika övningsmöjligheter.  
 
Uppbyggnaden av huset skall ske i en hallbyggnad. Hallbyggnaden används till flera andra 
projekt utöver huset vilket sätter begränsningar på utrymme för dess storlek. Det finns 
utrymme för att bygga huset 3.5x12 meter stort och en av långsidorna byggs intill en befintlig 
vägg. För att utforma huset har en litteraturstudie över design och byggteknik för 
småhusbyggnad gjorts. Studien har innefattat inläsning av taktyper, väggtyper, grunder och 
bjälklag. För varje byggnadsdel har det lästs in information om vanliga dimensioner, mått, 
byggtekniska lösningar och utformningar. I studien har också dimensioneringsbiten för 
småhus studerats. Särskilt har de framtagna dimensioneringstabeller som finns i litteraturen 
ägnats särskild uppmärksamhet.  
 
I samband med litteraturstudien pågick en skissering av husets design. Tillsammans med 
Niclas Malmqvist på Ebersteinska beslutades att utformningen av huset skulle bli enligt  
figur 1. Huset delades i detta skede upp i hus 1, hus 2 och hus 3.  

 
 
Hus 1: Valmat sadeltak med takpannor, vägg med stående lockpanel och gjuten platta som 
grund. 
Hus 2: Pulpettak med planplåt, vägg med murad fasad samt stående lockpanel, träbjälklag och 
krypgrund. 
Hus 3: Mansardtak med takpannor, vägg med liggande spontad panel, träbjälklag och 
plintgrund.  
         
Efter utformningen har arbetet med att projektera husen pågått. Inom den fasen har varje hus 
med sina olika utformningar konstruerats. Under arbetet har information från litteraturstudien 
kontinuerligt använts som ett hjälpmedel. Projekteringen av byggnaden resulterade i ett 
ritningsunderlag som går att hitta i bilaga 1.

Hus 1 Hus 2 Hus 3 

Fig. 1 



Abstracts 
 
Ebersteinska secondary school has received sponsor on building materials for constructing a 
smaller building. The project is relatively new and therefore has no current drawings or ideas 
of how the design should be. To get as much practice opportunities from the building as 
possible, they have divided the building into three equal sized sections. The reason for 
dividing the building is that they are supposed to represent three different types of small 
houses. The three houses should differ in types of roofs, walls, joists and foundations.  
 
The construction of the house will be placed inside of a great warehouse. The warehouse is 
being used by more projects than the project with the practice building and therefore has its 
limitations in size. There is enough space to build the house 3.5x12 metres large and one of 
the longer sides of the house is right by the warehouse wall. Literature studies of designs and 
construction techniques have been performed to shape the building. The study consisted of 
learning about different types of roofs, walls, joists and foundations. It also consisted of 
learning standards and dimensions of the different parts of the building.  
 
During the literature studies an outline plan was made of the buildings designs. In cooperation 
with Niclas Malmqvist at Ebersteinska secondary school the design of the building should be 
according to fig. 1. The building was divided into three parts and they were named Hus 1, Hus 
2 and Hus 3. 

 
 
 
 
 
 
After the design of the building the constructing process began. All different parts of the 
building was planned and constructed. The literature has continuously been used to construct 
and plan the building. The planning and constructing resulted in structural drawings that can 
be found in enclosure 1.

Hus 1 Hus 2 Hus 3 
Fig. 1 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ebersteinska Gymnasieskolan i Norrköping har fått sponsring på material från Beijer för att 
använda som övningsmaterial på byggprogrammet. Materialet är tänkt att användas till 
byggnation av ett övningshus. Det finns vissa riktlinjer på storlek på byggnaden eftersom den 
ska byggas i en befintlig hallbyggnad. Den begränsade storleken på huset blir 3.5x12 meter 
och ska vara uppdelad i tre lika stora delar. För närvarande finns inga ritningar på hur 
övningshuset ska se ut men skisser har gjorts över önskningar på vad som skall kunna ingå i 
huset.  
 

1.2 Syfte 
Syftet är att upprätta ett ritningsunderlag som eleverna på byggprogrammet kan använda sig 
av för att bygga upp övningshuset. 
 

1.3 Problemformulering 
Utöver övningshusets storlek finns huvudriktlinjer över dess utformningsinnehåll 
Riktlinjerna utgör arbetets problemformulering. 
 

- Tre olika takmodeller 
- Tre olika ytterväggar 
- Betong bjälklag i en del, träbjälklag i de 2 andra 
- Två innerdörrar 
- Tre olika innertak 
- Tre ytterdörrar 
- Två eller fler fönster 
- Tre olika takbeläggningar 

 

1.4 Mål 
Målet är att utforma exteriören till byggnaden. Det innebär att utforma och ta fram 
konstruktionsritningar för tak, stomme, grund och bjälklag. Ritningsunderlaget ska innehålla 
planer, sektioner och detaljritningar. 
 

1.5 Metod 
Arbetet löses utifrån: 
• Litteraturstudie av tak-, vägg- och grundkonstruktioner. 
• Kunskaper från de kurser som berör området. 
• Handledning av Niclas Malmqvist på Ebersteinska skolan. 

1.6 Avgränsningar 
Arbetet avser inte invändig utformning eller planlösning. Det innefattar inte heller ritningar, 
utformningar och lösningar för installationer som kommer att föras in i byggnaden.  
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2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien behandlar byggnaders grundläggande delar som tak, väggar, grund och 
bjälklag. Fokus har legat på träbyggnader i form av småhus. Litteraturstudien är en 
beskrivning av småhusutformning och den ligger till grund för övningshusets utformning. 

2.1 Tak 
Det finns i princip lika många lösningar på tak som det finns byggnader. När det gäller villor 
handlar det oftast om sadel-, mansard-, valmat- eller pulpettak. Valet av vilken utformning 
man vill ha på taket beror oftast av tekniska, ekonomiska och estetiska faktorer. Bestämning 
av takets lutning beror av taktäckningsmaterialet, exempelvis så ska minsta lutningen för 
tegelpannor vara 22° och för betongpannor 14°. (Träbyggnadshandbok 2) 
 
För att åstadkomma lutningen och hålla upp taktäckningsmaterialet samt avleda nederbörd så 
utförs taket med ett bärande system som, för villor, oftast är i trä. Bärverket delas upp i 
primärbärverk och sekundära bärverk. För villor är primärbärverket takstolar och ramar och 
sekundärbärverket spontade bärande brädor, så kallat råspont, eller alternativt åsar. Bärverket 
till ett trätak ska vara dimensionerat för att ta upp snölast, vindlast och egentyngd var och en 
för sig eller i kombination.  
 
Vid dimensionering av takstolar finns många hjälpmedel i form av tabeller och dataprogram. 
En överslagsdimensionering kan utföras med hjälp av tabeller för att sedan beräkna det 
noggrannare i dataprogram eller för hand.  
 
2.1.1 Primärbärverk 
Sadeltak med fackverkstakstolar 
Sadelfackverkstakstolar (fig. 1) är lämpliga vid spännvidder 
upp till 12 meter och taklutningar mellan 27 och 14 grader. De 
utförs i konstruktionsvirke med tjockleken 45mm och bredden 
120 - 220 mm beroende på spännvidden.  
 
Ramverkstakstol 
När man skapar ett hus där man inreder vindsutrymmet som 
t.ex. i en 1.5 plans villa används ramverkstakstolar. 
Takstolsformen kan vara sadel- (fig. 2) eller mansardtakstol 
(fig. 3) och tillverkas av konstruktionsvirke 45x170-220 
beroende på vad det är för spännvidd. Takstolen är lämplig 
vid husbredden 7-15 meter, dock fordras en avväxlingsbalk eller en 
bärande vägg vid husbredder större än 8 meter. Det med anledning av att 
takstolens underram fungerar som golvbjälkar.  
 
Pulpettakstol 
Pulpettak (fig.4) används när taket ska ha en mindre lutning. Vanliga 
lutningar är mellan 3-14 grader men bör vara större än 10 grader. Den 
kan tillverkas med spännvidd upp till 20 meter av konstruktionsvirke 
45x120-220.  

W-takstol

Ramverkstakstol

Pulpettakstol

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 4 

Fig. 3 Mansardtakstol 
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2.1.2 Sekundärbärverk och ytbärverk 
Vid småhus placeras takstolar normalt med c/c 1200 mm. Ett vanligt sekundärbärverk för c/c 
1200 är underlagstak av råspontade brädor och det används till de flesta takbeklädnaderna. 
Takbeklädnaden brukar även kallas ytbärverk och vilket, vid råspont som sekundärbärverk, 
utgörs av, planplåt, tegelpannor, betongpannor eller papp. Vid taktäckning med profilerad plåt 
används fribärande läkt. Det är lutningen på taket som bestämmer val av ytbärverk och 
därmed sekundärbärverk.  

2.2 Väggar 
Ytterväggar i trä är både bärande och klimatskiljande. Den bärande delen 
utgörs av den så kallade regelväggen vilken är den absolut vanligaste 
stommen för väggar i trä. Regelväggen används som stomsystem för en- 
och tvåplans hus.  Mellanrummet mellan reglarna i ytterväggar är alltid för 
bostäder fyllt med värmeisoleringsmaterial. På regelväggens insida 
monteras normalt en tunn diffusions spärr och invändig beklädnad. 
Regelväggens utsida klimatskyddas med ett vindskydd och ytterst monteras 
en panel av trä eller annan fasadbeklädnad. 
(Träbyggnadshandbok 3) 
 
Regelstommen utförs med stående reglar av konstruktionsvirke med 
dimension 45x95-170 vilka placeras ut med ett c/c avstånd som är bland 
annat beroende av den inre beklädnadens egenskaper. Det absolut 
vanligaste avståndet är c/c 600 mm. Hållfastighetsmässigt väljs en 
regeldimension som beaktar bland annat faktorer som husets bredd, höjd 
och den snözon byggnaden befinner sig i. Vid mindre byggnader så kan 
dock isoleringskravet bli den avgörande faktorn vid val av dimension på 
reglar. Utformningen av en vägg kan ibland till stor del påverkas av isoleringstjockleken 
vilket innebär att en regelstomme kan förses med ett korsande regelverk, som oftast är i 
dimensionen 45x45 mm, för att utöka väggtjockleken och ge plats för mer isolering. De 
stående reglarna fogas samman med en undre och övre liggande regel, de kallas syll och 
hammarband (se figur 4,5).  
 
2.2.1 Vanliga ytterväggstyper 
Generellt sett är alla väggar uppbyggda på samma sätt 
med en vertikal väggregel, ångspärr inre beklädnad, 
värmeisolering, någon form av vindskydd, luftspalt, 
spikläkt och den yttre beklädnaden (se figur 8). Den 
yttre beklädnaden består oftast av stående träpanel i 
form av lockpanel. Det innebär att bottenbräda fästes 
med mellanrum på spikläkt. Mellanrummet täcks sedan 
av en lockbräda (se figur 7). Har huset liggande panel 
utförs det oftast med spontade brädor och spikläkt blir 
stående till skillnad från lockpanelväggen.  
 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7. lockpanel 

Fig. 8 Stående panel 

Syll Hammarband 
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När inte fasaden utgörs av trä är det oftast murad ytterbeklädnad som gäller. Vid murverk 
används samma typ av regelstomme som vid träpanel. Murfasaden har ingen bärande funktion 
utan har samma funktion som vanlig yttre beklädnad. Murverket hängs inte på regelstommen 
som träpanel utan vilar på grunden, dock är den infäst i väggreglar med kramlor (fig. 9).  

Fig. 9 Murad fasad 
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2.3 Bjälklag 
Ett bjälklag är en horisontellt bärande byggnadsdel som avgränsar 
olika våningar i en byggnad. Bjälklagen delas upp i t.ex. 
källarbjälklag, mellanbjälklag och vindsbjälklag. De olika bjälklagen 
utsätts för olika laster och påfrestningar och har därmed olika 
uppbyggnad. (Träbyggnadshandbok 4) 
 
Generellt i småhus är det bärande systemet uppbyggt av 
konstruktionsvirke med dimension 45 x 220. En 45 x 220 balk som 
placeras c/c 600 mm i ett småhus kan ha en fri längd på ca 3- 4 m 
beroende av materialkvalitet och utformning. Vid golv > 4 m krävs en bärande vägg eller 
avväxling som balkarna ligger upp på (se figur 10). 
 
På balkarna placeras ett undergolv av spontade brädor, spån- eller 
träfiberskivor. Undergolvet kan ibland ingå i det bärande systemet genom att 
skruvlimmas i balkarna. Skruvlimningen ger ökad hållfasthet men framförallt 
styvhet som minskar deformation, svikt och golvknarr. Man kan även utnyttja 
sig av krysskolvning (fig. 12) eller kortlingar (fig. 11)för att minska 
deformation och föra över krafter mellan balkar.  
 
Förutom att bara bära ska bjälklaget ha andra funktioner som ljudisolerande, 
värmeisolerande och vara brandbeständig. Beroende på var i huset bjälklaget är 
placerat finns det speciella ljud-, brand- och isolerkrav.  

2.4 Grundläggning 
När man väljer en grundläggning så spelar flera olika faktorer in. Det 
kan vara faktorer som mark och terrängförhållanden, 
klimatförutsättningar samt tekniska och ekonomiska förutsättningar. 
Valet av grund påverkar sedan husets utformning, framförallt när det 
gäller golv och bjälklag.  
(Träbyggnadshandbok 5) 
 
De vanligaste grunderna är platta på mark, källargrund (fig. 14), 
innelufts- och uteluftsventilerad krypgrund (fig. 15) och plintgrund (fig. 
13). Vid krypgrund och plintgrund utgörs golvet av ett träbjälklag. När 
krypgrund väljs ligger bjälklag och yttervägg upp på en betonggrundbalk 
eller en grundmur. Med en plintgrund läggs bjälklagsbalkarna och yttervägg upp på så kallad 
bärlinor som är infästa i plintarna. Bärlinorna har funktionen som grundmur eller balk i 
jämförelse med krypgrunden och utförs av träbalkar där dimensionerna är beroende av 
spännvidden, antal bjälklag, snözon och plintavstånd.  

  

Plintgrund 

Fig. 10. Bjälklag 

Fig. 11. Kortling 

Fig. 12. Krysskolvning

Fig. 13

Fig. 14 Källargrund
Fig. 15 Krypgrund 
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3 Förutsättningar 

3.1 Huvudriktlinjer 
För övningshuset finns vissa Huvudriktlinjer. Riktlinjerna innefattar basmått och utformning 
och de ligger till grund för husens storlek och utformningsarbetet. 

3.2 Husstorlek 
Huset ska byggas i en befintlig hallbyggnad på Ebersteinska 
skolan. Hallbyggnaden används till fler projekt utöver 
övningshuset vilket sätter begränsningar och styr husets 
basmått till 3.5x12 meter. Huset ska delas upp i tre lika stora 
småhus men sitter ihop till en länga med basmåttet 3.5x12 
meter. En av husets långsidor ska också byggas mot en befintlig 
hallvägg på grund av utrymmesskäl (fig. 16). I hallbyggnaden utgörs golvet av betong vilket 
blir husets undergrund. 

3.3 Utformning 
Huset har ett mål att ge så många olika byggtekniska övningsmöjligheter som möjligt. Det är 
på grund av det uppdelat i tre småhus varav varje hus skall skilja sig utformningsmässigt på 
huvuddelarna tak, vägg, bjälklag och grund.  
Fler Riktlinjer 
- Tre olika takmodeller, innertak och takbeläggningar 
- Tre olika ytterpaneler 
- Betong bjälklag i en del, träbjälklag i de 2 andra 
- Två inner- och tre ytterdörrar 
- Två eller fler fönster 
Specificerade riktlinjer 
För att systematisera arbetet har huvudriktlinjerna brutits ner till mer specificerade riktlinjer 
för huvuddelarna tak, vägg och grund. De har använts som en mall för vad som ska utformas 
och Cad-ritas.  
Riktlinjerna är: 
• Taket 

- Takstol 
- Helhetslösning av tak (Isolering, Diff. spärr, Ventilation, Vindskivor) 

• Ytterväggar 
- Panel  
- Regelstomme 
- Ytterdörrar 
- Fönster 
- Ev. burspråk 
- Helhetslösning av vägg (Isolering, Diff. spärr, Vindskydd, Innerbeklädnad) 

• Innerväggar 
- Reglar 
- Beklädnad 
- Innerdörr 

• Grundläggning 
- Betongbjälklag med armering 
- Träbjälklag 
- Upplag för träbjälklag 

Fig. 16 Översiktsbild hallbyggnad 
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4 Design 
Utifrån förutsättningarna och huvudriktlinjerna har tre småhus projekterats och designats. 
Husen tillsammans skapar en enhet men har i designskedet 
uppdelats i hus 1, hus 2 och hus 3. Huskropparna har 
utformats med olika typer av tak, väggar, bjälklag, grund. 
 
Designskedet hade sin början med en skiss som gjorts på 
Ebersteinska skolan och medföljande riktlinjer som kan ses 
i avsnitt 3. Skissen figur 17 visar de tre husens uppdelning 
samt principiell placering för dörr och fönster. Utifrån 
skissen har designarbetet påbörjats.  
 
Vid designen har tanken varit att skapa ett hus som kan kännas igen bland villor och småhus 
samt att många övningsmöjligheter skall vara med. Vid val av vägg tak och grund har en 
konstellation skapats för att efterlikna vanliga villors sammansättning. 
 
Arbetet har varit en process där förslag har tagits fram och 
diskuterats med Niclas på Ebersteinska och Anders på Campus 
Norrköping. En skiss togs fram i tidigt skede vilken har fungerat 
som diskussionsunderlag (fig. 18) och utifrån den har olika val 
av  takutformningar, takbeläggningar, fasadbeklädnader, grunder, 
fönster, dörrar, burspråk med mera diskuterats.  Det har resulterat 
till följande tre hus:  
 

 

4.1 Hus 1 
Hus 1 har en utformning som kan jämföras med en 
enplansvilla. Takformen är sadeltak med valmad gavel 
och beläggning med betongpannor. Väggarna har stående 
lockpanel som är en mycket vanlig fasadbeklädnad samt 
att den passar bra till hustypen. Huset har också försetts 
med ett burspråk på gavelsidan. Grunden är så kallad 
platta på mark, vanlig grundläggning för enplansvillor.  

Hus 1 Hus 2 Hus 3 

Fig. 17 Första skissen 

Fig. 18    Förslag på utformning 
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4.2 Hus 2 
Hus 2 har en utformning som inte är vanlig bland 
enskilda villor utan kan ses mer bland radhus. Taket är ett 
planplåtsbelagt pulpettak med takfall på 14 grader. 
Väggarna har tegelfasad samt stående lockpanel uppvid 
tak. Grunden är en uteluftsventilerad krypgrund. 

4.3 Hus 3 
Hus 3 är en husmodell som är relativt vanlig som 
småhus. Utformningen är mansardtak med 
betongpannor och väggar med liggande träpanel. 
Mansardtak är en speciell takform. Den används till en 
och halvplansvilla där taklutningen oftast är brant. 
Mansarden är en variant på sadelramverkstakstolen 
som annars är vanlig bland en och halvplansvillor. 
Med mansardens knäckta form skapas bättre boytor än hos sadelformen.  
Grunden är en så kallad plintgrund. 



 9

5 Konstruktion och detaljprojektering 
 
Avsnitt 5 handlar om konstruktion och detaljprojektering av husen utifrån designen. Avsnittet 
är uppdelat i två delar. Den första delen beskriver hur byggnadernas olika delar har 
detaljprojekterats och konstruerats och den andra är en beräkningsdel som beskriver hur 
bärande delar för de tre husen har dimensionerats. I första delen ”5.1 Beskrivning av 
utformning samt dimensioner” har endast de väsentligaste och mest intressanta konstruktioner 
och detaljer beskrivits. För mer ingående om de tre husens konstruktion och detaljer krävs att 
rapportens avsnitt 6 och bilaga med ritningar studeras. 

5.1 Beskrivning av utformning samt dimensioner 
 
5.1.1 Hus1 
 
Tak 
Den designade taktypen sadeltak med valmad gavel har fått en 
standardlutning på 27 grader. Ett primärt bärverk har valts till 
sadelfackverkstakstol av typen w-fackverkstakstol enligt figur 19. Modellen 
är lämplig för husets spännvidd och fackverkstakstol är vanligt 
förekommande för enplansvillor. Sekundära bärverket utgörs av råspont och 
ytbärverket har valts till betongpannor. Den valmade takdelens primärbärverk 
kan byggas upp av fackverkstolar men har på grund av sin korta spännvidd 
valts till raka balkar. Den valmade takformen skapas med två 
diagonalbalkar som går från gaveländarna och möts i takstolsnocken. 
Diagonalerna utgör grunden för valmningen men kompletteras med fler 
balkar för att få till takfoten samt upplag för råsponten (figur 20).  
 
Vid takfoten skapas öppningar där 
takstolen förbinds med väggen. För att 
minska köldbryggor och för att hålla 
taket luftat finns det några intressanta 
byggdetaljer. Vindpappen dras upp och 
skapar en luftspalt mellan isoleringen 
och råsponten. Det sätts även upp ett 
insektsnät med hjälp av en klämlist som 
fästes under råsponten (se figur 21).  
 
Väggar 
Väggarna för Hus 1 är projekterade traditionsenligt med träregelstomme och stående träpanel. 
Träpanel är vanligt förekommande för småhus, och träregelstomme generellt för alla 
småhusmodeller. Stommen är konstruerad med vertikala och horisontella reglar vilket är ett 
beprövat stomsystem och är bra ur isoleringssynpunkt. De vertikala reglarna är valda till 
dimension 45x95 vilket passar bra för husets spännvidd. Regelstommen är uppbyggd med de 
väsentliga delarna syll nertill och liggande samt stående hammarband upptill. Det stående 
hammarbandet är extra och till för att ta upp krafter från takstolar 
som inte hamnar direkt ovan vertikal regel. Syll och hammarband är 
av dimension 45x95.  I figur 22 visas konstruktionen av en av 
regelstommarna och ett snitt genom den, för Hus 1, där också 
lösning av urtag för dörr och fönster har gjorts.  

Fig. 19 Sadeltakstol 

Fig. 20 Takplan 

Fig. 21 Takdetalj 

Fig. 22 Regelstomme 

Hus 1 
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På gavelsidan, där burspråket finns, skapas ett urtag i regelstommen för att öppna upp ut till 
burspråket. Detta bidrar till att vertikala bärande reglar försvinner. För att regelstommen ska 
kunna ta upp lasterna även efter ursparningen ökas dimensionen på hammarbandet till 
45x145. Väggens övriga detaljprojektering följer standardiserade former, för stående träpanel, 
med luftspalt, spikläkt, vindpapp värmeisolering, ångspärr och invändig beklädnad. 
 
 
Burspråk 
För att skapa en ytterligare övningsmöjlighet har det också konstruerats 
ett burspråk. Burspråket har fått en form med vinklade hörn som kan 
kännas igen bland småhus (se figur 23). Burspråkets väggar har samma 
stomme och fasad som husets övriga väggar. Utformning och storlek 
har skett utifrån fönsterstorlek samt för att få burspråket i proportion 
med husets hela storlek. Eftersom burspråket är placerat på den gaveln 
där taket är valmat blir det problem att skapa ett eget tak åt burspråket. Det har lösts med att 
husets tak sträcker sig ut över burspråket (se figur 20). 
 
Grundläggning 
Grunden har konstruerats som en 10 cm hög betongplatta. Plattan symboliserar en 
grundläggningsmetod som brukar benämnas platta på mark. Plattan gjutes på plast för att inte 
bli ihop gjuten med den befintliga betongplattan men även för att det i framtiden ska bli 
lättare att demolera den. 
 
5.1.2 Hus 2 
 
Tak 
För pulpettakformen har ett primärt bärverk av 
pulpetfackverkstakstol (fig. 24) valts. Takstolen har en 
fackverksutformning som är lämplig vid mindre 
spännvidder. Takstolen har fått en lutning på 14 grader för att klara av 
kravet med takbeläggningen planplåt. Det sekundära bärverket är 
råspont, vilket krävs när man har planplåt som takbeläggning. 
 
Väggar 
Väggarna i Hus 2, med sin fasadbeklädnad av murverk, är konstruerade 
med en träregelstomme av samma typ som den i Hus 1. Regelstommen är 
den bärande delen och murverket fungerar som vanlig beklädnad. 
Väggens övriga utformning är projekterad utifrån standardiserade former 
med skalmur, luftspalt och gipsskiva utvändigt samt gipsskiva, ångspärr 
värmeisolering invändigt (fig. 25).  

Fig. 23 Burspråk 

Fig. 24 Pulpettakstol

Fig. 25 Helhetslösning 

Hus 2 
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Bjälklag 
Hus 2 har försätts med krypgrund vilket innebär att golvet vid sådan 
grundläggningstyp skapas med ett träbjälklag (se figur 15, avsnitt 2). Bjälklaget är 
konstruerat med ett bärande system av bjälkar med dimension 45x220 som placeras 
c/c 600 mm för att erhålla tillräcklig hållfasthet och styvhet. Mellan balkarna har 
valts att lägga kortlingar för ytterliggare styvhet men också för att ge en extra  
övningsmöjlighet (fig. 26).  
 
Med krypgrund skapas ett ventilerat utrymme under bjälklaget på grund 
av det måste bjälklaget värmeisoleras. En av olika varianter av bjälklag 
har valts där värmeisolering placeras mellan bjälkarna och hålls upp av 
blindbotten och stödbräda (fig. 27).  
 
Grundläggning 
Grunden är konstruerad med 10 cm höga balkar som gjuts på plastfilm. Balkarna skapar de 
grundmurar som annars används vid grundläggning med krypgrund. Balkarna fungerar också 
som upplag för tegelfasaden. 
 
5.1.3 Hus 3 
 
Tak 
Taket har konstruerats med ett primärt bärverk av 
mansardramverkstakstol (fig. 28). Det sekundära är 
råspont med anledning av ytbärverket betongpannor. 
Takstolen till byggnaden är utformad för en enplansvilla. 
Det innebär att huset inte har någon övervåning som mansardtakstolen 
annars är till för. Med husets spännvidd så blir inte takstolshöjden 
tillräcklig för att skapa en extra våning. Takstolen har en första lutning på 
55 grader och som sedan övergår i 27 graders takfall. Första lutningen får 
vara mellan 45-67 grader och andra >27 grader. Lutning 55 och 27 har 
passats fram för att få en bra estetisk mansardtakform.  
 
Vid takfoten skapas öppningar där takstolen förbinds med väggen. 
För att minska köldbryggor och för att hålla taket luftat finns det 
några intressanta byggdetaljer. En vindskiva för att hålla in 
isoleringen och ovanför det ett insektsnät som fästes med en 
klämlist enligt figur 29. 
 
Väggar 
Hus 2 har fått sin design med liggande panel vilket är vanligt för 
småhus med mansardtak. Innanför den liggande panelen är väggen, i likhet med 
Hus 1 och Hus 2, konstruerad av regelstomme med vertikala och horisontella 
reglar. Vindpapp ångspärr luftspalt är likartat med hus 1, det som skiljer är att 
panelen är liggande vilket gör att spikläkten blir stående (fig. 30). För liggande 
panel finns också standardiserat för hur väggens övriga detaljer ska vara. Det 
innebär en uppbyggnad med luftspalt, stående spikläkt, vindpapp, värmeisolering, 
ångspärr och invändig beklädnad.

Fig. 26 Bjälklag 

Fig. 27 Detalj 

Fig. 29 Detalj takfot 

Fig. 28 mansardtakstol 

Fig. 30 Helhetslösning 

Hus 3

stödbräda 
blindbotten 
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Hus 3 har också utrustats med ett burspråk på gavelsidan. Det innebär ett urtag i gavelsidans 
regelstomme för att öppna upp ut till burspråket. Väggen är dock inte bärande för varken 
mansardtak eller burspråk och har därmed samma dimension på det stående hammarbandet  
som övriga väggar. 
 
Bjälklag 
Hus 3 har utformats med träbjälklag. Bjälklaget är i likhet med Hus 2 fritt hängande med 
luftutrymme. Grundläggningsmetoden skiljer sig dock och har valts till plintgrund vilket 
också innebär ett utförande som skiljer sig från Hus 2. Grundbalken utgörs vid plintgrund av 
träbalkar även kallade bärlinor. Bärlinornas dimensioner väljs utifrån husets storlek, snözon 
samt plintavstånd. I detta fall valdes två stycken 45 x 220 sammanfogade med vagnsbult och 
spik. Bjälklagsbalkarna läggs normalt upp på bärlinan men för att spara på husets totala höjd, 
placeras de på samma höjd (se figur 31). Bjälkarna fästs in i bärlinorna med hjälp av så 
kallade balkskor.  

 
Hus 3 har också utrustats med ett burspråk. Burspråket är 
konstruerat fritt hängande ut från ena gavelsidan. Lösningen på det 
har varit att lägga en balk under burspråket som vilar på en plint 
och är infäst i en bjälklagsbalk (se figur 32). Burspråksbalken som 
går in i bjälklaget skär av två bjälklagsbalkar vilket är löst med 
avväxling och balkskor. Bjälklaget i övrigt är utformat som Hus 2 
med värmeisolering, stödbrädor och blindbotten.  
 
Burspråk 
För att skapa en ytterligare övningsmöjlighet har också 
Hus 3 utformats med ett burspråk. Det är konstruerat 
med en V-form och fritt hängande i bjälklaget. 
Väggarna har samma uppbyggnad som övriga väggar i 
Hus 3. Burspråkets tak är skilt från mansarden och 
utgörs av en egen takstol med en taktäckning av 
planplåt. Burspråkets utformning och storlek har i likhet 
med Hus 1 skett utifrån fönster och proportioner. Figur 
33 visar burspråket sett ovanifrån med takbalkarnas placering överst. 
 
Grundläggning 
Grunden består av plintskor som är infästa i det befintliga betonggolvet (fig. 34). Enbart 
plintskor och infästningsmetoden har valts för att spara på husets höjd. Plintskornas placering 
styrs utifrån bjälklaget och framförallt bärlinan.  

Fig. 32 Detalj bjälklag

Fig.  31 Bärlina och balkar 

Fig. 33 Burspråk 

Fig. 34 Grundläggning 

Bjälke 

Bärlina/grundbalk 
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5.1.4 Övrig utformning 
 
Innerväggar 
Det invändiga utrymmet i huset delas upp i tre delar genom innerväggar med dörröppningar. 
Innerväggarna utgörs av träreglar 45x95 och gipsskivor.  
 
Fönster och dörrar 
Husens framsidor är försedda med en dörr och ett fönster. På gavlarna till Hus 1 och Hus 3 är 
burspråken försedda med fönster. Storleken på fönster och dörr är valda utifrån förhållanden 
mellan husets hela storlek, samt tillverkares standardsortiment. 
 
Mått och placering 
Reglar, bjälklagsbalkar och takstolars längdmått och placering kommer utifrån projektering 
och framförallt dimensioneringen. Vid dimensioneringen används oftast 
standardplaceringsmåtten c/c 600 mm och c/c 1200 mm vilka blir avgörande. I väggarna finns 
urtag för fönster dörrar och burspråk. Deras placering och urtag bidrar till att reglarnas 
placering dock inte alltid blir c/c 600 mm. För att montera fönster och dörr, läggs också 
fästreglar till som påverkar c/c-måtten. Takstolar placeras c/c 1200 men några c/c-mått blir 
mindre pågrund av husens längd samt på grund av valmningen. Höjdmått på reglar har styrts 
av den vanliga rumshöjden 2.40 m. 
 
Takstolars höjd är styrt utifrån lutning och spännvidd. Övriga vägg- och takdelar som råspont 
spikläkt liggande reglar mm är valda och placerade utifrån standard för respektive vägg och 
takmodell. 

5.2 Beräkningar/Dimensioneringar 
 
5.2.1 Allmänt 
Vid Hålfasthetsberäkning och dimensionering av småhus finns många hjälpmedel till hands. 
Utformningen av småhus är relativt likartat, standardiserat vilket gjort att många tabeller 
arbetats fram som kan användas för dimensionering eller överslagsmässig dimensionering.  
Tabeller har använts vid val av storlek på reglar balkar och liknande. De tabeller som använts 
innefattar dock inte samtliga takformer varav två takstolsberäkningar har skett med 
datorprogram och handberäkning. Datorprogrammet som användes var Skanska Software’s 
Winstatik. Eftersom byggnation och placering av husen ska ske i hallbyggnad kommer inte 
husen utsättas för de laster som normalt verkar i utvändig miljö. Husen är dock ändå 
dimensionerade för utvändig miljö vilket tabellerna också är uppbyggda utifrån.  
 
De bärande konstruktionselement som dimensionerats är: 
 
- Sadeltakstol 
- Pulpettakstol 
- Mansardtakstol 
- Överramar för valmad takdel 
- Vertikala väggreglar 
- Bjälklagsbalkar 
- Grundbalkar/Bärlinor 
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5.2.2 Takdimensionering 
Tre olika takstolstyper har dimensionerats. En sadelfackverkstakstol till hus 1 en 
pulpetfackverkstakstol till hus 2 och en mansardramverksstol till hus 3. För den valmade 
delen tillhörande hus 1 har överramar dimensionerats. 
För sadeltakstolen har hjälpmedel med tabeller från litteraturstudien använts. För de andra 
takstolarna och överramarna har datorprogram och handberäkningar använts. Vid en 
dimensionering utförs beräkningar där hänsyn tas till vilken snözon huset befinner sig i, 
vilken typ av takbeläggning och husets spännvidd. 
 
Huset har beräknats med de förutsättningarna att det står utomhus och befinner sig i 
Norrköping. Norrköping ligger i en snözon som beräknas ha en karakteristisk snölast på 2 
kN/m2. Alla tak har dessutom beräknats med tungt tak vilket motsvarar takbeläggningen 
betongpannor och har lasten 0.6 kN/m2. Detta för att alla sorters takbeläggningar ska kunna 
användas på alla tak. 
 
Med de förutsättningarna så kan man sedan gå in i 
tabeller för att få ut dimensioner. När Dimensioner 
plockades fram användes tabell för den aktuella 
takstolstypen. I tabellen utgicks från snözon 2 och 
spännvidden 4.7 meter vilket ger över och underram till 
45x120 och diagonalerna till 45x95. (Se tabell 1) 
Tabellens uppbyggnad bygger också på virke i 
hålfasthetsklass K 24 och centrumavstånd 1200 mm 
mellan konstruktionselementen.  
 
För de stolar som tabellerna inte behandlade så utfördes 
datorberäkningarna. I en datorberäkning kan takstolstypen väljas från mallar eller ritas upp för 
hand. För hus 2 och 3 fanns inga mallar vilket gjorde att de fick ritas upp i programmet. I 
programmet definieras laster för snö och takbeläggning. Därefter testades olika tvärsnitt för 
att få fram de dimensioner som krävs. Virkeskvalitet i hålfasthetsklass K 12 och 
centrumavstånd 1200 mm mellan konstruktionselementen användes.  
 
För valmade takdelen var det enklast att göra beräkningarna för hand. Beräkningen är i likhet 
med datorberäkning med skillnad att de olika stegen i beräkningsgången får utföras för hand 
och värden plockas från tabeller och handböcker.   

Tab. 1 
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5.2.3 Väggdimensionering 
Regelstommen i de tre husens väggar har dimensionerats. De tre husen har samma 
regelstomme vilket gör att en dimensionering har gjorts. Det är den vertikala bärande regeln 
som har behandlats. För att ta fram en dimension på den har tabeller från litteraturstudien 
använts. De laster som verkar på regeln kommer bland annat från taket vilket gör att samma 
förutsättningar med snözon 2 och tungt tak har använts. På regeln verkar också en vindlast 
med karakteristiskt värde på 0.53 kN/m2. Denna är liksom snözon 2 och tungt tak inkluderad i 
tabellens uppbyggnad.  
 
När en regeldimension togs fram utgicks det från snözon 2 tvärsnitt 45x95 vilket ger att huset 
kan ha en spännvidd på 6 meter (Se tabell 2). Det ger tillräcklig hållfasthet då husets 
spännvidd endast är 3.5 meter. Tabellens uppbyggnad bygger på virke i hålfasthetsklass K 12 
och centrumavstånd 600 mm mellan konstruktionselementen.  

 
5.2.4 Bjälklagsdimensionering 
På hus 2 och 3 har träbjälklaget dimensionerats. Hus 2 och 3 har samma spännvidd och 
längder vilket gör att en dimensionering har gjorts för båda husen. För dimensionering har 
tabell från litteraturstudien använts. Tabellen som använts bygger på de laster och krav som 
gäller för bostäder samt att bjälken är fritt upplagd på två stöd. Lastförutsättningarna för 
bostäder innefattar lokaltyp 1, vilket innebär nyttig last med fri del motsvarande 1.5 kN/m2 
och bunden lastdel 0.5 kN/m2. 
 
När en bjälkdimension togs fram utgicks från hålfasthetsklass K 12 spikade golvspånsskivor 
och spännvidd 3.1 meter vilket ger dimension 45x220. (Se tabell 3) 

Tab. 2 

Tab. 3 
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5.2.5 Grundbalksdimensionering 
För hus 3 som har plintgrund innebär det att grundbalk eller så kallad bärlina behövs. 
Dimensionering för bärlina har skett med hjälp av tabell från litteraturstudien. 
Tabellen som använts gäller för 1-planshus.  
 
När en bärlina togs fram utgicks från snözon 2 och 2 st 45x220, K 12 vilket ger att plintarnas 
avstånd kräver 1.5 meter (Se tabell 4). Med det plintavståndet kan huset enligt tabell ha en 
spännvidd på 9 meter. Eftersom övningshusets spännvidd endast är 3.5 meter så placeras 
plintarna med ett avstånd på ca 1.9 meter för att huset ska få en plintrad med tre plintar.  
 

 
 
De tabeller som har använts är till för överslagsmässig dimensionering. Det innebär att 
slutgiltiga val av dimensioner ska ske utifrån förfinad dimensionering eller 
dimensioneringskontroll. För övningshusets valda dimensioner har ingen 
dimensioneringskontroll gjorts. I detta fall har det valts att bortse från det på grund av att 
valda dimensioner gäller för större spännvidd än husets 3.5 meter. 

Tab. 4 
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6 Resultat 
Efterhand som husen har projekterats i tur och ordning så har deras 
konstruktionsutformningar ritats upp. Det är framställningen av ritningarna som redovisar 
resultatet av design och konstruktionsarbetet. För framställningen av ritningar har 
datorprogrammet AutoCAD 2002 använts. Programmet är bland de mest använda när det 
gäller att göra ritningar, framförallt 2D-ritningar.  
 
Det som har ritats upp är de delar som har konstruerats vilka utgår från de specificerade 
riktlinjerna (se avsnitt 3). Ritningarna ska kunna användas till att bygga upp övningshuset och 
ritningsunderlaget har på grund av det fått ett standardiserat utseende med plan sektion och 
detaljritningar.  
 
Ritningsmaterialet för varje hus redovisas med: 
 
• Fasader och Huvudsektioner 
• Grundplan 
• Takplan 
• Bjälklag 
• Sektioner 
• Detalj Burspråk 
• Takstol 
• Takdetaljer 
 
Innehållet i varje ritning följer ett standardiserat mönster där konstruktionsutformningen, 
dimensioner, mått samt snittmarkeringar och hänvisningar redovisas. 

 
Figur 35 visar ett exempel på ritningarnas utseende samt uppbyggnad. Ritningen visar en 
sektion för Hus 1 där innehållet är regelstommens struktur. Hela ritningsunderlaget för 
samtliga hus redovisas i bilaga 1. 

Fig. 35 Ritning 
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7 Diskussion 

7.1 Projektering och utformnings fasen 
Arbetet med design och konstruktionsfasen har inneburit att studera en hel del nya 
byggtekniska utformningar och lösningar. Att sätta sig in i nya utformningar och använda sig 
av dem har samtidigt medfört att endel frågetecken uppstått. Övningshusens korta spännvidd 
har bidragit till att en del utformningar inte riktigt går att efterlikna större spännvidders 
utformningar. Det största arbetet har varit med utformningen av takstolar och takbalkar.  
 
Den valmade takdelen har inbjudit till en del problemlösning. Takdelen med sina 
diagonalbalkar har inneburit geometriska frågetecken och problem vilket uppenbarade sig 
med en nivåskillnad nere vid takfoten. I hörnen satt takfoten lite lägre än vad den egentligen 
skulle. Detta på grund av att de diagonala balkarna får en flackare lutning än taklutningen.  
 
Vid burspråk har problem med tacktäckning och vattenavrinning uppstått. Burspråken med 
sina svängda hörn skapar konstiga skärningar på takpannor som i sin tur skapar en sämre 
vattenavrinning. Det finns olika lösningar för detta med plåtrännor, planplåtstäckning med 
mera. Detta har dock inte behandlats för husen. 
 
Av de tre olika takstolar som projekterats var mansardtakstolen den krångligaste, då den oftast 
är avsedd för 1 ½ plansvillor. Det fanns inga planer på att göra en extra våning och 
spännvidden som huset har gav heller ingen möjlighet att få tillräcklig rumshöjd. För tre och 
en halv meters spännvidder finns inga direkta mallar för mansardtakstolar utan det som togs 
fram blev en miniatyr av de större takstolarna.  
 

7.2 Resultat analysering 
Riktlinjerna har följts och vardera hus har sin unika utformning. De ritningar som upprättats 
följer huvudriktlinjerna och de specificerade riktlinjerna.  
 
Utöver de övningstillfällen som skapats utifrån riktlinjerna har indirekta byggtekniska 
komplikationer uppstått. När husen sätts ihop med sina olika takformer och höjder skapas 
gavelsidor som möter tak. Det ger övning med fasad och plåtarbeten för att lösa skarven 
mellan husen. Burspråken skapar övning på att deras utformning kan ge problem med 
taktäckning och vattenavrinningen. Huset visar också att hus med olika grunder som sätts 
ihop och ska vara enhetliga invändigt, får olika golvnivåer. 
 
Valmningen och mansardtaket ger övning på att få till taktäckningen då konstiga skärningar 
och avstånd uppstår. Det finns även möjlighet att byta täckningsmaterial eller stilen på 
täckningsmaterialet vid både tak och väggar för att få ytterliggare övningsmöjligheter.   
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7.3 Andra lösningar 
För att få även mer användning av det övningshus som har ritats skulle man kunna ta fram fler 
lösningar på delar av byggnaden till exempel göra ritningar för alternativet stålreglar istället 
för träreglar. Det finns många möjligheter till att utveckla ritningarna över övningshusen till 
ett mera brett område. Ritningar som gjorts är bara en grund till hur byggnaden kan se ut. De 
på Ebersteinska kan sedan experimentera med olika fasader, takbeläggningar med mera för att 
få ut mer av husen.  
 

7.4 Öppnings och nedmonteringsmöjligheter 
Eftersom huset är till för övning och lärande syfte skulle bland annat utformning med 
öppningsmöjligheter vara intressant. Tak och väggdelar skulle vara borttagningsbara för att se 
uppbyggnad av primärbärverk sekundärbärverk vägg mm. Vägg och takpartier skulle kunna 
lämnas utan fasad och ytbärverk för att visa stomme med mera.  
För principvisning av ett hus uppbyggnad med tak, vägg, bjälklag och grundens beståndsdelar 
skulle en möjlighet vara ett snitt genom något av husen och lämna en meters glipa så att det 
blir isärdraget.  
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8 Slutsats 
Som slutsats skulle man kunna säga att övningshuset kommer att ge många 
övningsmöjligheter. Ritningsresultatet visar bara det teoretiska av de övningar som skapas. I 
praktiken skapas det mycket små problem som kommer att stötas på. Det är i praktiken som 
olika byggdelar ska sättas ihop, fästas in och fogas samman. Det uppstår då vinklar, hörn och 
geometrier som ger övning med problemlösning.  
 
Mycket praktisk övning kommer taken att ge. Framförallt den valmade delen med sina balkar. 
De olika takens former och höjder har gett skarvar och geometrier vilket kommer att skapa 
många praktiska övningsmöjligheter utöver de som angavs i riktlinjerna. Burspråk och 
skarvar mellan husen skapar plåtarbeten.  Arbete som oftast inte finns med på ritning utan 
löses på plats av plåtslagare. 
Den praktiska uppbyggnaden av huset kommer antagligen att skapa arbete som inte alltid 
täcks in av ritningar. Det ger övning på problemlösning och lösa arbete på plats. 
 
De tre byggnadernas utformning ger övning för Ebersteinskas olika bygginriktningar så som: 
trä, betong, murning och plåtarbeten. 
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Figurförteckning 
 
Figur 4 och 5:  Träbyggnadshandbok 3 
 
Figur 7,8 och 9:  Träbyggnadshandbok 4 
 
Figur 12,13 och 14:  Träbyggnadshandbok 5 
 
Tabell 1  Träbyggnadshandbok 2 
 
Tabell 2  Träbyggnadshandbok 3 
 
Tabell 3  Träbyggnadshandbok 4 
 
Tabell 4  Träbyggnadshandbok 5 
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Ritningsförteckning 
 
Ritningsinnehåll   Ritningsnummer  Skala 
Hus 1 
Fasader och Huvud sektioner  100  1:20 
Grundplan   101  1:50 
Takplan och sektioner  102  1:50 
Sektion, del 1  103  1:20 
Sektion, del 2  104  1:20 
Sektion, del 3  105  1:20 
Detalj Burspråk  106  1:20 
Takdetaljer   107  1:20 
Takstol   108  1:10 
Hus 2 
Fasader och Huvud sektioner 200  1:20 
Grundplan   201  1:50 
Takplan   202  1:50 
Bjälklag   203  1:20 
Sektion, del 1  204  1:20 
Sektion, del 2  205  1:20 
Sektion, del 3  206  1:20 
Sektion, del 4  207  1:20 
Takstol   208  1:20 
Takdetalj   209  1:20 
Hus 3 
Fasader och Huvud sektioner  300  1:20 
Huvud sektion  301  1:20 
Grundplan   302  1:50 
Takplan och gaveltakstolar  303  1:20 
Bjälklag   304  1:20 
Sektion, del 1  305  1:20 
Sektion, del 2  306  1:20 
Sektion, del 3  307  1:20 
Detalj Burspråk  308  1:20 
Takstol   309  1:10 

 



Bilaga 1 – Ritningar och ritningsförteckningar 



Ritningsförteckning 
 
Ritningsinnehåll   Ritningsnummer   Skala 
Hus 1 
Fasader och Huvud sektioner  100    1:20 
Grundplan    101    1:50 
Takplan och sektioner   102    1:50 
Sektion, del 1   103    1:20 
Sektion, del 2   104    1:20 
Sektion, del 3   105    1:20 
Detalj Burspråk   106    1:20 
Takdetaljer    107   1:20 
Takstol    108    1:10 
Hus 2 
Fasader och Huvud sektioner  200    1:20 
Grundplan    201    1:50 
Takplan    202    1:50 
Bjälklag    203    1:20 
Sektion, del 1   204    1:20 
Sektion, del 2   205    1:20 
Sektion, del 3   206    1:20 
Sektion, del 4   207    1:20 
Takstol    208    1:20 
Takdetalj    209    1:20 
Hus 3 
Fasader och Huvud sektioner  300    1:20 
Huvud sektion   301    1:20 
Grundplan    302    1:50 
Takplan och gaveltakstolar  303    1:20 
Bjälklag    304    1:20 
Sektion, del 1   305    1:20 
Sektion, del 2   306    1:20 
Sektion, del 3   307    1:20 
Detalj Burspråk   308    1:20 
Takstol    309    1:10 
 





Ritningsförteckning 
 
Ritningsinnehåll   Ritningsnummer   Skala 
Hus 1 
Fasader och Huvud sektioner  100    1:20 
Grundplan    101    1:50 
Takplan och sektioner   102    1:50 
Sektion, del 1   103    1:20 
Sektion, del 2   104    1:20 
Sektion, del 3   105    1:20 
Detalj Burspråk   106    1:20 
Takdetaljer    107   1:20 
Takstol    108    1:10 
 





















Ritningsförteckning 
 
Ritningsinnehåll   Ritningsnummer   Skala 
Hus 2 
Fasader och Huvud sektioner  200    1:20 
Grundplan    201    1:50 
Takplan    202    1:50 
Bjälklag    203    1:20 
Sektion, del 1   204    1:20 
Sektion, del 2   205    1:20 
Sektion, del 3   206    1:20 
Sektion, del 4   207    1:20 
Takstol    208    1:20 
Takdetalj    209    1:20 
 























Ritningsförteckning 
 
Ritningsinnehåll   Ritningsnummer   Skala 
Hus 3 
Fasader och Huvud sektioner  300    1:20 
Huvud sektion   301    1:20 
Grundplan    302    1:50 
Takplan och gaveltakstolar  303    1:20 
Bjälklag    304    1:20 
Sektion, del 1   305    1:20 
Sektion, del 2   306    1:20 
Sektion, del 3   307    1:20 
Detalj Burspråk   308    1:20 
Takstol    309    1:10 
 






















