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Abstract 

Abstract 
Purpose: The purpose of this work is to increase the possibilities of designing building 
components for specific demands to increase the building’s value, and to investigate 
how the possibilities can be affected by automating the production process. 

Method: The theoretical framework, which this study is based on, was collected using 
literature studies and was thereafter combined with the empirics, which were retrieved 
from qualitative methods as interviews and planned observations. A case study was 
made of the building Ormhuset in Jönköping. 

Findings: The objective of this work is to investigate the possibilities for designing 
roofs by using new automation methods for the production process of wooden roof 
structures. This study implies that parametric design can be used to generate new 
innovative shapes and designs that are optimised according to specific criteria. 
Furthermore, an increased use of automation in the production process of wooden roof 
trusses result in cheaper roof trusses, regardless of their shapes. The generated 
optimized designs are therefore cheaper and easier to produce using more automation 
in the production process. 

Implications: If parametric design is used, almost any kind of shapes can be generated 
and optimised. To ensure manufacturability of a design, an early connection between 
architect and manufacturer is important. Furthermore, increased use of automation can 
lead to easier and faster production of roof trusses and investing in more automation 
can be relevant for companies with large production volumes. Using digital files to 
control the manufacturing machines is time saving. There are alternative manufacturing 
methods for advanced roof structurers in wood, which are better suited for production, 
which cannot be rationalized as for roof trusses. Constraints for increased automation 
are often a high investment cost and limited space. 

Limitations: If the study is performed on another case than Ormhuset and with other 
respondents, the result might have differed but could be similar, why this study is not 
generally valid but only shows one possible outcome. 

Keywords: Parametric design, roof truss manufacturing, design, roof, automation. 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Syfte: Syftet med detta arbete är att öka möjligheterna att utforma byggnadsdelar efter 
specifika behov för att öka en byggnads värde, samt undersöka hur möjligheterna kan 
påverkas genom att automatisera tillverkningsprocessen. 

Metod: Den teori som arbetet grundas på har samlats in via litteraturstudier och har 
därefter kombinerats med empiri som framkommit genom kvalitativa insamlings-
metoder i form av intervjuer och planerade observationer. En fallstudie av byggnaden 
Ormhuset i Jönköping har genomförts. 

Resultat: Målet med detta arbete är att studera möjligheter inom utformning av tak som 
ges av nya automationsmetoder vid tillverkning av takkonstruktioner i trä. Studien har 
visat att parametrisk design kan användas för att generera nya innovativa former och 
utformningar som är optimerade utefter specifika kriterier. Vidare kan ökad användning 
av automation vid tillverkning av takstolar i trä leda till billigare takstolar oberoende av 
form. De optimerade utformningar som tagits fram blir alltså billigare och lättare att 
tillverka vid en mer automatiserad tillverkningsprocess. 

Konsekvenser: Om parametrisk design används kan i stort sett vilka utformningar som 
helst tas fram och optimeras. För att säkerställa producerbarheten av en utformning är 
en tidig koppling mellan arkitekt och tillverkare viktig. Vidare kan en ökad automation 
medföra enklare och snabbare tillverkning av takstolar, och en investering i mer 
automation kan vara relevant för företag med stora produktionsvolymer. Används 
digitala produktionsfiler för att styra de tillverkande maskinerna kan tid sparas in. Det 
finns alternativa produktionssätt för avancerade takkonstruktioner i trä som är bättre 
lämpade då tillverkningen inte kan rationaliseras på samma sätt som för takstolar. 
Begränsande faktorer för en ökad automation är ofta en hög investeringskostnad och 
utrymmesbrist. 

Begränsningar: Om studien istället utförs för ett annat fall än Ormhuset och därmed 
med andra respondenter hade kunnat resultera i andra, men kanske snarlika, resultat, 
varför denna studie inte är generellt giltig utan enbart visar ett möjligt utfall.  

Nyckelord: Parametrisk design, takstolstillverkning, trä, optimering, utformning, tak, 
takkonstruktioner, automation. 
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Inledning 

1 Inledning 
Detta kapitel ger en bakgrund till studien samt redogör för dess angelägenhet, mål och 
frågeställningar. De avgränsningar som gjorts beskrivs och avslutningsvis redovisas 
rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete ingår som avslutande del vid högskoleingenjörsprogrammet 
Byggnadsteknik med inriktningen Byggnadsutformning med arkitektur, på avdelningen 
för byggnadsteknik och belysningsvetenskap vid Jönköpings Tekniska Högskola. Hela 
utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, varav examensarbetet omfattar 
15. Huvudområdet som rapporten skrivits inom är byggnadsteknik. Arbetet har utförts 
i samarbete med Högskolan i Jönköping, som har bidragit med kompetens inom valt 
område och som har bistått med handledning under projektets gång.  

Bakgrunden till projektet är ett ökat intresse för datorstödd utformning. Nya 
utformningar samt innovativa och komplexa former på byggnadsdelar bidrar till ett ökat 
behov av effektiviserad produktion av dessa. Syftet med arbetet är att öka möjligheterna 
att utforma byggnadsdelar efter specifika behov för att öka en byggnads värde, samt 
undersöka hur möjligheterna kan påverkas genom att automatisera tillverknings-
processen, vilket kan ge en tillväxt för lokala företag och skapa attraktiva miljöer. 

1.2 Problembeskrivning 
Under de senaste århundradena har helt manuella arbeten i trä övergått till arbeten som 
i större mån utförs med hjälp av mekaniska verktyg. Vid tillverkning av byggnads-
element med hjälp av mekaniska verktyg har standardisering bidragit till att 
produktionskapaciteten har ökat, men med detta följer även vissa geometriska 
begränsningar (Buri & Weinand, 2011), således kan utformningen av de producerade 
byggnaderna påverkas negativt. Arkitekten Patrik Schumacher menar att parametrisk 
design ligger till grund för nästa stora arkitektoniska stilart, parametricismen 
(Schumacher, 2014). Vid dagens användande av parametrisk design kan olika värde-
skapande funktioner såsom ljusinsläpp och energirelaterade aspekter ligga till grund för 
hur en konstruktion utformas (Turrin, von Buelow & Stouffs, 2011). Det ökade intresset 
för parametrisk modellering vid gestaltning inom arkitektur (Basso, Del Grosso, 
Pugnale & Sassone, 2009) medför komplexa och unika byggnadsdelar, vilka kan vara 
svåra att producera på ett effektivt sätt med de metoder som är vanligast idag. Det finns 
en uppfattning att produktionen inom byggbranschen inte klarar av att följa den tekniska 
utvecklingen som skett i andra branscher och att detta skulle kunna bero på bland annat 
gamla produktionsmetoder (Sakamoto & Ferré, 2008). Vanligtvis tillverkas takstolar 
industriellt (Richard, 2005), men komplikationer uppstår då en standardiserad lösning 
inte kan användas för att ta fram de önskade takstolarna. Detta gör att en analys av nya 
informationstekniska metoder för utformning av tak i samverkan med automatiserad 
tillverkning av takstolar är relevant.  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med detta arbete är att studera möjligheter inom utformning av tak som ges av 
nya automationsmetoder vid tillverkning av takkonstruktioner i trä. För att uppnå detta 
mål har följande frågeställningar formulerats: 
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1. Vad finns det för möjligheter och begränsningar med nya automationsmetoder vid 
tillverkning av unika takstolar i trä? 

2. Vilka är de arkitektoniska utformningsmöjligheterna för takkonstruktioner i trä, med 
parametrisk design? 

3. Hur kan nya automationsmetoder vid tillverkning av bärande takkonstruktioner i trä, 
tillsammans med parametrisk design påverka utformningen av tak? 

1.4 Avgränsningar 
Studien omfattar endast bärande takkonstruktioner i trä. Kvantitativa data i form av 
exempelvis kostnads- eller tidsbesparingar mäts inte i denna studie. De verktyg som 
kan användas för nyskapande utformning av byggnadsdelar begränsas i detta arbete till 
parametrisk design. Den typ av parametrisk design som undersöks i denna rapport är 
den typ som används inom arkitektur. Med begreppet funktioner inom parametrisk 
design avses aspekter såsom konstruktion, ljusinsläpp, och energirelaterade funktioner 
och inte de funktioner som byggnaden uppförs för, som exempelvis boende, vård 
etcetera. 

1.5 Disposition 
Rapporten inleds med Metod och genomförande, som presenterar de vetenskapliga 
metoder som använts. Tillvägagångssättet för hur frågeställningarna har besvarats 
beskrivs och arbetets trovärdighet redovisas. Vidare följer kapitlet Teoretiskt ramverk, 
som redogör för de teorier arbetet grundas på samt dess koppling till frågeställningarna. 
Kapitlet Empiri presenterar den insamlade informationen som ligger till grund för det 
efterföljande kapitlet Analys och resultat, där empirin och teorin kopplas samman för 
att besvara frågeställningarna och nå målet. I Diskussion och slutsatser görs en kritisk 
diskussion av arbetets resultat och metod. Arbetets begränsningar samt slutsats och 
rekommendationer presenteras. Vidare ges förslag för fortsatt vetenskapligt arbete.  
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel ger en beskrivning av arbetsgången och hur studien är genomförd. De 
undersökningsmetoder som använts kopplas här samman med respektive frågeställning. 
Avslutningsvis diskuteras resultatens trovärdighet med utgångspunkt i valda metoder. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Det tillvägagångssätt som valts för att besvara frågeställningarna är kvalitativa metoder. 
Kvalitativ metod innebär att en företeelse studeras i sin naturliga miljö (Eriksson, u.å.). 
Då denna undersökning fokuserar på utformning och åsikter om möjligheter med 
automation, lämpar sig en kvalitativ metod bättre än en kvantitativ. Detta på grund av 
att den kvalitativa metoden utgår från att det inte finns en entydig, opartisk sanning och 
att verkligheten kan ses på många olika sätt beroende på situation eller världs-
uppfattning (Malterud, 2009). Den kvantitativa metoden lämpar sig å andra sidan bättre 
för kvantifierbara data. I arbetet ingår en fallstudie av Ormhuset i Jönköping. Den typ 
av data som kommer att analyseras i detta projekt är kvalitativ data i form av resultat 
från intervjuer och planerade observationer. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Följande avsnitt redogör för hur insamlingen av data har bedrivits för att besvara fråge-
ställningarna samt en kort argumentation för de metodval som gjorts för respektive 
frågeställning. De tekniker som använts vid denna studie är intervjuer av entreprenör, 
arkitekt, takstolsleverantörer och takstolsmaskintillverkare samt observationer på plats 
i takstolsfabrikerna.  

2.2.1 Frågeställning 1 
Den första frågeställningen ” Vad finns det för möjligheter och begränsningar med nya 
automationsmetoder vid tillverkning av unika takstolar i trä?”, besvarades genom 
användandet av flera olika metoder. Litteraturstudier gjordes för att få grundläggande 
kunskap om möjligheter med automation och CNC-maskiner. Därefter följde intervjuer 
med Ormhusets entreprenör och takstolsleverantör. Intervju valdes som metod för att 
den ger möjlighet till utförligare svar, än vad som kan anges i en enkätundersökning 
med fasta svar. Vidare gjordes en observation av tillverkningsprocessen hos takstols-
leverantören för att förstå vilken process som används i nuläget och i vilken grad 
automation används. Detta jämfördes sedan med hur en annan tillverkare av takstolar 
skulle ha producerat takstolarna ifall de hade fått samma uppdrag. Vidare jämfördes 
dessa resultat med de processer som föreslogs av en producent av maskiner för 
takstolstillverkning som inriktar sig på mer automation. Dessa jämförelser erfordrades 
för att få kunskap om möjligheter och begränsningar vid användandet av automation. 

2.2.2 Frågeställning 2 
För att besvara den andra frågeställningen ”Vilka är de arkitektoniska utformnings-
möjligheterna för takkonstruktioner i trä, med parametrisk design?”, erfordrades 
litteraturstudier av vetenskapliga artiklar och böcker. En intervju gjordes med en 
arkitekt som har fördjupat sig inom parametrisk design, för att få en inblick i hur de 
som använder parametrisk design uppfattar dessa frågor och därmed få en bredare bild 
av ämnet. 
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2.2.3 Frågeställning 3 
Då frågeställning 1 och 2 är besvarade leder de vidare till frågeställning 3 ” Hur kan 
nya automationsmetoder vid tillverkning av bärande takkonstruktioner i trä, 
tillsammans med parametrisk design påverka utformningen av tak?”. Denna fråge-
ställning besvaras med hjälp av intervjuer med inblandade parter som bidragit till att 
uppföra Ormhuset, en producent av maskiner för takstolstillverkning samt en arkitekt 
som arbetar med parametrisk design och analys av insamlad information i de tidigare 
frågeställningarna.  

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Detta kapitel redogör för de metoder som valts för datainsamling.  

2.3.1 Intervju 
Intervjuer syftar till att ta del av sådan information och erfarenhet som inhämtats och 
bearbetats av en respondent. På så vis tar intervjuaren del av en överskådlig bild som 
bygger på en mängd erfarenheter och observationer som respondenten insamlat under 
en längre tid (Ekholm & Sandström, 1992). Intervjumetoden används för dess 
flexibilitet, i motsats till en enkätundersökning. Detta eftersom man under en intervju 
kan tolka ansiktsuttryck och tonfall samt ställa spontana följdfrågor för att få fördjupade 
svar. Eftersom det är en subjektiv teknik analyseras svaren därefter (Bell, 2005). På 
grund av att svaren under en intervju kan misstolkas lämnas den insamlade empirin för 
granskning till respondenten så att denne kan korrigera eventuella fel (Ejvegård, 2009).  

2.3.2 Planerad observation 
Vid en planerad observation befinner sig observatören i den naturliga miljö som skall 
observeras. Ett observationsschema används som hjälpmedel för att behålla fokus på 
det som är relevant för observationen. En fördel med metoden är att den ger direkt 
information som inte har omtolkats eller förvridits av en uppgiftslämnare (Ekholm & 
Sandström, 1992).  

2.3.3 Litteraturstudie 
För att stärka de resultat som framkommit av andra metoder används litteraturstudie, 
där resultaten jämförs med vad andra kommit fram till inom samma område (Ekholm 
& Sandström, 1992).  

2.4 Arbetsgång 
Nedan redogörs för hur arbetet har genomförts för att besvara frågeställningarna och 
uppnå målet. Tillvägagångssättet för hur data har samlats in, bearbetats och analyserats 
tas upp och hur intervjuer och observationer genomförts beskrivs. 

2.4.1 Litteratursökning 
Under arbetets start erfordrades litteratursökning för att få en grund inför det fortsatta 
arbetet, samt att ta reda på var forskningsfronten befinner sig idag. Relevanta 
vetenskapliga artiklar samt böcker erhölls via högskolebibliotekets söktjänster och 
forskare vid högskolan. Den information som samlats in lästes och sammanfattades för 
att kunna användas som underlag till kommande intervjuer. 

2.4.2 Intervju 
Intervju med produktionschefen på Skanska och takstolschefen på Vida Borgstena ägde 
rum samtidigt på Skanskas kontor på Strandängen. Intervjun med fabrikschefen på 
Nässjö Takstolsfabrik genomfördes på deras kontor i Nässjö, medan intervjun med 

4 



Metod och genomförande 

arkitekten istället utfördes via Skype. Därefter sammanfattades empirin från respektive 
intervju. Denna sammanfattning skickades ut till respektive respondent för att ge 
möjlighet till korrigering. 

2.4.3 Planerad observation 
Planerad observation genomfördes på två takstolsfabriker för att få en större förståelse 
för hur tillverkningsprocessen av takstolar vanligtvis går till. Vid dessa tillfällen 
användes observationsscheman. 

2.5 Trovärdighet 
För att uppnå trovärdighet i de resultat som erhållits, analyserades metodvalen med 
utgång i validitet och reliabilitet. Reliabilitet syftar på resultatens stabilitet, homogenitet 
och tillförlitlighet. Detta innebär att samma resultat ska kunna tas fram ifall någon 
annan utför ett likadant projekt. För att uppnå en hög reliabilitet bör strukturerade 
metoder användas (Kylén, 2004). Intervjuer är en relativt ostrukturerad metod, men för 
att stärka projektets reliabilitet har primärkällor, istället för sekundärkällor, använts i 
största möjliga mån.  

Med validitet menas att man mäter det man har för avsikt att mäta (Ejvegård, 2009). 
Det är viktigt att de frågor som ställs är relevanta för studiens mål och syfte och att 
resultaten kan jämföras mellan de olika respondenterna. Kylén menar att informella 
metoder, som är mindre strukturerade än formella metoder, kan frambringa en ökad 
validitet. Även om både reliabilitet och validitet är mycket viktigt bör validiteten 
prioriteras i kvalitativa studier (Kylén, 2004), vilket är fallet i detta arbete. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel redovisar de vetenskapliga teorier och förutsättningar som arbetet grundas 
på. Teorierna ligger till grund för att frågeställningarna ska kunna besvaras och målet 
uppnås. Här förklaras även svårbegripliga begrepp som används i denna rapport. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I detta avsnitt redogörs för de teorier som utgör grund för att besvara de ställda 
frågeställningarna. Bilden nedan visar schematiskt hur teorierna är kopplade till fråge-
ställningarna. 

 

Figur 1. Sambandet mellan frågeställningar och valda teorier (författarnas figur) 

3.2 Trä som konstruktionsmaterial 
Trä är det byggnadsmaterial som historiskt sett har använts mest vid husbyggande i 
Sverige. Drygt hälften av alla träd som avverkas i Sverige går till sågverk, endast en 
fjärdedel blir till sågat virke. En svårighet med trä som material, är att de flesta av dess 
egenskaper starkt påverkas av fuktinnehållet (Burström, 2007). Då trä är ett naturligt 
material har det inte en helt enhetlig struktur. Eftersom trä är anisotropt varierar dess 
egenskaper i olika riktningar, se hållfasthetsvärden för olika belastningar i figur 2. 
Snedfibrighet och kvistar är de vanligaste och viktigaste förekommande virkesfelen. 
Träfibrerna ändrar riktning kring kvistar, vilket medför att den belastning som skedde 
parallellt med fibrerna istället verkar i vinkel mot fibrerna. Detta sänker drastiskt virkets 
hållfasthet i dessa områden. Eftersom trä är ett organiskt material kan det under 
särskilda förhållanden brytas ner av insekter och svampar. Detta är ur konstruktions-
synpunkt ett problem, men ekologiskt sett är det fördelaktigt då ingen restprodukt som 
måste deponeras efterlämnas (Al-Emrani, Engström, Johansson & Johansson, 2008).  
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Figur 2. Medelvärden för träsorters hållfasthet parallellt med fibrerna vid 12% fuktkvot 
(Al-Emrani et al, 2008) 

3.3 Parametrisk design 
Under mitten av 1960-talet inspirerades arkitekter av flygindustrin, som då börjat 
använda datorer för att beräkna komplexa böjda ytor. Det dröjde dock till 1980-talet 
innan parametrisk design kom att kunna användas inom arkitektur (American Institute 
of Architects, 2012). 

The Oxford Dictionary of Architecture definierar parametrisk design som ”Method of 
designing complex forms using computers in parametric and algorithmic procedures 
based on relationships between lines, figures, or quantities” (Curl & Wilson, 2015). 
Översiktligt kan sägas att den yta som ska framställas med hjälp av parametrisk design 
skapas och ändras med hjälp av värden på parametrar. Vidare används ekvationer för 
att beskriva förhållandena mellan olika former. Dessa förhållanden kan bestämmas och 
hur de uppträder under omvandling kan fastställas, både geometriskt och matematiskt. 
Genom användandet av dagens datorteknik kan arkitekter med hjälp av parametrisk 
design utforma, analysera, simulera och producera avancerade former (Stavric & 
Marina, 2011).  

Vid framtagandet av nya utformningar med parametrisk design kan utfallet styras 
genom användandet av begränsningar och design drivers. En design driver kan 
exempelvis vara en för utformningen extra viktig parameter eller önskvärda drag och 
egenskaper (Runberger, 2008). Lösningsförslagen utforskas och värderas med hänsyn 
till vilka funktioner och prestationer som eftersträvas, exempelvis dess konstruktion, 
ljusinsläpp och energirelaterade aspekter (Turrin et al, 2011).  

3.3.1 Associativ modellering 
Med associativ modellering menas att modellers ingående komponenter ställs i relation 
till varandra under designprocessen, de är således parametriserade och associativa 
(Runberger, 2012). Detta är en ingående process i parametrisk design som bidrar till 
beroendeförhållanden mellan de olika objekten i en hierarkisk kedja där man kan 
prioritera viktigare attribut. Några objekt är oberoende, medan andra beror på dessa 
(Turrin et al, 2011). 
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3.3.2 Faser i parametrisk design  
Processen för parametrisk design kan utföras iterativt med metoden ParaGen, vilken 
åskådliggörs i figur 3 nedan. Select är den fas då två modeller, föräldrar, väljs till grund 
för att senare korsa fram en ny modell ifrån. Under fasen Breed sker framtagning av 
nya modeller. Det görs normalt sett genom att korsa två föräldrar, men nya modeller 
kan även uppkomma genom en mutation av en förälder eller att slumpmässiga värden 
genererar en helt ny lösning. Generate är den fas då de nya geometrierna utvecklas. 
Under fasen Evaluate analyseras och utvärderas de olika modellerna utefter olika 
utvärderingskriterier, exempelvis ljusinsläpp. Store är då modellerna och dess data 
laddas upp och lagras i en databas med sök och urvalsfunktioner (Turrin et al, 2011). 

 

Figur 3. Processcykel enligt ParaGen (Turrin et al, 2011) 

3.3.3 Möjligheter och begränsningar med parametrisk design 
En av de stora fördelarna med parametrisk modellering är möjligheten att snabbt 
generera och visualisera olika utformningar som baseras på samma geometriska objekt 
(Woodbury & Burrow, 2006). Vidare kan mutationer ge upphov till nya intressanta 
lösningar som arkitekten annars inte hade kunnat föreställa sig. Dessa kan nu utvecklas 
och bli den slutgiltigt valda utformningen (Turrin et al, 2011). En mer negativ aspekt 
med parametrisk design är att det kan vara svårt att sålla bland den stora mängd 
lösningsförslag som uppkommer och sparas i databasen, för att välja vilka som ska 
användas för vidare utvärdering. I komplexa projekt kan tusentals lösningsförslag 
produceras. Genereringsprocessen kan vid många olika obundna parametrar kräva hög-
presterande datorer och vara tidskrävande, vilket kan vara ineffektivt även om 
processen löper automatiskt (Turrin et al, 2011).  

Ofta väljs den delmängd av lösningsförslag som ska användas för fortsatt analys till stor 
del av designerns instinktiva uppfattning, men övriga aktörer bör också delta i denna 
fas. Genom att dessa aktörer inkluderas tidigt i designprocessen ges de möjlighet att 
påverka projektets kvalitet och minska onödiga kostnader (Turrin et al, 2011). 

3.4 Automation inom designprocessen 
Det finns en ökad efterfrågan på för kunden anpassade produkter, samtidigt som 
reducering av kostnad, arbetsmängd och produktionstider eftersträvas. Ett sätt att uppnå 
detta är att automatisera delar av designprocessen som är repetitiva och tidskrävande. 
Genom att identifiera och analysera processer i designskedet menar Cederfeldt (2007) 
att man kan kartlägga de repetitiva processerna och eventuellt införa automatiska 
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tekniska system så att designern kan frigöras från dessa sysslor och istället kan fokusera 
på problemlösande och att skapa nya innovativa lösningar. 

3.5 Traditionell takstolstillverkning samt montering 
Takstolar tillverkas antingen direkt på byggarbetsplatsen eller prefabriceras till moduler 
i fabrik. Produktionen av byggnadsdelar sker då i en sluten och anpassad miljö som är 
lämplig för att uppnå en effektiv tillverkningsprocess. Rätt hjälpmedel i form av 
maskiner och annan utrustning finns lättillgänglig (Boverket, 2008). Färdiga takstolar 
transporteras sedan till byggarbetsplatsen där de lyfts på plats och förankras (Träguiden, 
2003a). Vid tillverkningsprocessen av takstolar i fabrik sågas virket så att de ingående 
balkarna får rätt längd och ändarna får rätt vinklar (Forest Products Laboratory, 2010). 
Särskilda spikplåtar används vanligen för att sammanfoga virkesdelarna i trätakstolar. 
Denna sammanfogning fungerar både som fästdon och skarv (Träguiden, 2003a). De 
har utstansade tänder som trycks in i knutpunkterna mellan virkesdelarna med hjälp av 
en hydraulpress. De färdiga takstolarna lyfts sedan maskinellt och placeras i lagring tills 
de sänds till byggarbetsplatsen (Randek, 2008). På byggarbetsplatsen lyfts takstolarna 
med hjälp av en kran och förankras i byggnaden (Träguiden, 2003b). 

3.6 Automation inom träbyggande 
Byggindustrin har kritiserats för att ha låg produktivitet, låg kvalitet samt höga 
kostnader (SOU, 2002). Det finns en uppfattning att produktionen inom byggbranschen 
inte klarar av att följa den tekniska utvecklingen som skett i andra branscher och att 
detta skulle kunna bero på bland annat gamla produktionsmetoder (Sakamoto & Ferré, 
2008). Viss teknisk utveckling och automation har dock öppnat upp för nya möjligheter 
inom träbyggande. Robotar kan användas inom träindustrin i de flesta stegen av 
förädlingsprocessen, såsom kapning, polering, slipning, målning, sammanfogning av 
element, sortering samt lagring av produkter. Genom att använda robotar och 
automation kan man uppnå en mer fördelaktig produktionsprocess, reducerade 
produktionskostnader, ökad produktivitet och ökad kvalitet på slutprodukten. En annan 
positiv aspekt med användandet av robotar är möjligheten till snabba ändringar av 
produktionstyp, vilket kan göra dem effektiva även för mindre produktuppsättningar. 
Vid tillverkning av träprodukter är kravet på flexibilitet högt, vilket erfordrar samarbete 
med robottillverkarna. De skandinaviska länderna har flest antal robotar för trä-
produktion i Europa, i förhållande till invånarantalet i länderna. Detta är starkt kopplat 
till de kvalitetskrav och traditioner som förekommer (Doleček & Musić, 2013). 

3.6.1 Mass customization  
Massproduktion är en av de huvudsakliga framgångarna som den industriella 
revolutionen bidrog med. Massproduktionen innebar att man med hjälp av maskiner 
kunde producera väldiga mängder av en och samma produkt. Nya digitala tillverknings-
metoder möjliggör idag tillverkning av olikartade produkter i samma hastighet som 
massproduktion av en likartad produkt, om processen är parametriserad och robot-
iserad. Denna typ av tillverkning kallas mass customization (Jabi, 2013). Tidigare har 
produktiviteten stått i centrum. På senare tid har dock fokus övergått mer till att öka 
flexibilitet och kundanpassningen men med bibehållen produktivitet (Melander, 
Johansson, Lennartsson, Elgh, Achtenhagen, Vimarlund, Granath & Hellborg, 2014). 
Enligt (Melander et al. 2014) finns det en trend att traditionellt byggande går mot 
industriellt byggande som i sin tur inspireras av industriell produktframtagning, alltså 
mass customization. Detta förhållande illustreras i figur 4. 

9 



Teoretiskt ramverk 

 
Figur 4. Förhållandet mellan massproduktion, mass customization, industriellt 
byggande och traditionellt byggande (Melander et al. 2014) 

3.6.2 Tillverkning med CNC-maskiner 
CNC står för Computer Numerical Control. CNC-maskiner är utrustade med en dator 
som kan överföra kodad information till maskinen om hur den ska producera en viss 
produkt. Maskinen har en kontrollpanel som möjliggör att korrigeringar utförs av 
operatören. Idag finns det många typer av maskiner som är styrda av CNC-system. 
Exempel på dessa är kapmaskiner, slipar, lasrar, stansmaskiner med flera. För att en 
CNC-maskin ska kunna producera en produkt krävs en kod som antingen kan 
programmeras för hand eller översättas från CAD- (Computer Aided Design) och 
CAM-filer (Computer Aided Manufacturing). Med den senare metoden översätts 
ritningar till exempelvis en kodad kapningsbana som maskinen kan arbeta utefter. Den 
stora fördelen med att använda CAD/CAM är att det sparar mycket tid (Evans, 2007). 

3.6.3 RTC – Robotic Timber Construction 
RTC är ett nytt tillvägagångssätt där digital teknik och robotar används för byggnation 
och montering av okonventionella träkonstruktioner genom att mindre träkomponenter 
byggs samman till ett större strukturellt element, se figur 5. RTC kombinerar montering 
med avancerad digital design. Den skapade strukturen förenar estetik och funktions-
krav. Metoden är fortfarande mycket ny och många konstruktioner av denna 
komplexitet byggs i dagsläget istället med mer ”traditionella” CNC-maskiner och med 
manuella monteringsprocesser. Metoden tros öppna upp för nya sätt att se på 
arkitektonisk design eftersom den involverar många steg, allt från de parametriska 
modellerna som utformats till hur robotar ska montera varje enskild träkomponent 
(Willmann, Knauss, Bonwetsch, Apolinarska, Gramazio & Kohler, 2015). 
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Figur 5. RTC-tillverkning av en fackverksbalk med en sexaxlig robot. (Willman et al, 
2015) 

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Som tidigare nämnts finns en ökad efterfrågan på för kunden anpassade produkter. 
Samtidigt eftersträvas en reducering av kostnad, arbetsmängd och produktionstider. Ett 
sätt att uppnå detta är att automatisera delar av design- och produktionsprocessen. I 
utformningsskedet av en byggnad kan parametrisk design användas, där 3D-modeller 
skapas med hjälp av parametrar och funktioner som designern finner nödvändiga för 
projektet. Dessa 3D-modeller kan genereras automatiskt och flera modeller skapas för 
vidare utvärdering och utveckling. Att utföra detta manuellt skulle vara mycket tids-
krävande. Genereringen av nya utformningsförslag som används inom parametrisk 
design kan ses som en automation inom designprocessen, där repetitiva och tids-
krävande arbetsmoment kan utföras automatiskt för att frigöra designern så att denne 
kan fokusera på problemlösande och innovation.  

För att få en mer fördelaktig produktionsprocess vid tillverkning av träelement inom 
byggindustrin kan automation användas. Detta är speciellt vanligt i Skandinavien på 
grund av det stora användandet av trä vid husbyggande. Vid traditionell takstols-
tillverkning sågas de ingående trädelarna utefter ritningarna. En hydraulpress används 
vanligtvis för att sammanfoga de ingående delarna till en färdig takstol, som sedan är 
redo för montering på byggarbetsplatsen. För att uppnå mer anpassningsbara produkter 
används mass customization inom många tillverkande industrier, vilket eftersträvas 
även i byggbranschen. Ett steg i riktning mot mass customization inom byggproduktion 
är användandet av mer automation för att vissa ingående delar ska kunna anpassas till 
det specifika projektet. Med hjälp av CNC-maskiner kan digitala ritningar av produkter 
läsas in och tillverkas automatiskt av en maskin. En ny teknik för montering av 
komplexa konstruktioner av träkomponenter är RTC. Metoden är dock mycket ny och 
fortfarande under utveckling. Figur 6 beskriver ovan nämnda samband. 
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Figur 6. Sambandet mellan valda teorier (författarnas figur). 

 

12 



Empiri 

4 Empiri 
I detta kapitel presenteras de empiriska data som samlats in under arbetet. 

4.1 Intervju med produktionschef, Skanska 
Bostadsbolaget Vätterhem utlyste en arkitekttävling för området Strandängen i 
Jönköping. Vinnare blev Tengboms bidrag Ormhuset. Då entreprenören Skanska blev 
inblandade diskuterades en ny lösning för takkonstruktionen, se bilaga 1, än den med 
limträ och smidesbalkar som föreslogs i anbudet, se bilaga 2. Detta på grund av 
köldbryggor, avsaknad av utrymme för teknik, svårigheter med konstruktionen, med 
mera. Produktionschefen berättar att arkitekten inte gjorde några ändringar för att 
underlätta takets produktion, utan att det istället var Skanska som kom med lösnings-
förslaget, vilket innebar ett traditionellt uppstolpat tak på betongbjälklag. Att köpa in 
prefabricerade takstolar ansågs vara bättre än att bygga dem på plats, vilket skulle vara 
svårt, kostsamt och tidsödande. Enligt produktionschefen förväntas alla legitimerade 
takstolsleverantörers produkter vara av samma kvalitet. Därför var priset den enda 
avgörande faktorn vid val av leverantör. Han menar att en mer automatiserad till-
verkningsprocess inte skulle tillföra några kvaliteter till slutprodukten, utan antagligen 
bara resultera i en högre kostnad. Därav tror han inte att en högre grad av automation 
kan konkurrera med det mer traditionella sättet som används nu. 

Ormhusets tak är enligt produktionschefen ganska traditionellt, bortsett från en högre 
kostnad på grund av att mer tid och en större projekteringsinsats krävdes. Byggandet av 
yttertaket skiljde sig inte nämnvärt från hur man normalt gör, men snickarna, som 
valdes med extra omsorg, behövde vara något mer noggranna. Materialåtgång och spill 
för yttertaket tros inte ha blivit större än vid andra projekt. Att ha uppfört ett projekt av 
denna typ ses som positivt och som bra marknadsföring. Figur 7 och 8 visar hur taket 
såg ut under byggnationen respektive när byggnaden stod klar. För ytterligare 
information, se bilaga 3 för intervjufrågor och bilaga 4 för en sammanfattning av 
intervjun. 

    
Figur 7, vänster. Ormhusets takkonstruktion under byggnation (Foto från Skanska 
som ficks i samband med intervjun) 
Figur 8, höger. Ormhuset efter färdigställande (Författarnas foto) 

4.2 Planerad observation Vida Borgstena 
Vida Borgstena är det företag som tillverkade takstolarna till Ormhuset. De har både ett 
sågverk och en takstolsfabrik. Företagets konstruktörer sänder digitalt ritningar till den 
CNC-styrda kapsågen, vilka förser sågen med ingående delars mått och vinklar. 
Operatörens uppgifter är att förse kapen med virke av rätt kvalitet och dimensioner och 
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att visuellt undersöka att virket ligger rätt i kapen. Stickmått tas regelbundet för att se 
om kapen behöver kalibreras. Efter kapen finns två produktionslinjer för pressning, med 
två operatörer på varje. Med hjälp av en laser som projicerar röda linjer för de ingående 
delarnas konturer, placeras borden, virket och spikplåtarna på plats. Borden kallas 
piedestaler. Virket klamras ihop för att takstolen ska hållas samman till dess att den är 
pressad. Därefter går operatörerna med C-pressarna runt takstolen och pressar 
spikplåtarna i takstolens knutpunkter. De färdiga takstolarna lyfts därefter manuellt 
eller med kran och placeras i lagring innan de sänds iväg till kund. Denna 
tillverkningsmetod är mycket lik den som användes då företaget grundades på 1980-
talet, men de CNC-styrda maskinerna har införskaffats senare. För ytterligare 
information, se bilaga 5 för information inhämtad under rundvandring och bilaga 6 för 
observationsschemat. 

4.3 Intervju med takstolschef, Vida Borgstena 
Vida Borgstena var det företag som producerade Ormhusets takstolar. Takstolschefen 
berättar att det som gjorde projektet komplext var att taket lutar i olika riktningar, 
slingrar sig och har tre nocklinjer. Själva takstolarna skiljer sig inte direkt från andra 
projekt, de är vanliga stolpade takstolar. Takets form resulterade dock i att varje takstol 
blev unik, vilket krävde mer tid för projektering och därmed en högre kostnad. 

Vida hade ingen kontakt med arkitekten och behövde heller inte göra några ändringar i 
ritningarna på grund av den avancerade formen. Även om varje takstol var unik, var de 
inte konstruktionsmässigt komplexa enligt takstolschefen (exempel finns i bilaga 1). 
Beräkningar och tillverkning skedde på samma sätt som för vilka takstolar som helst, 
dock med större tidsåtgång för att ställa in borden, lägga virket på plats och vid 
projekteringen, framförallt vid uppritning av takytan. Materialåtgången anses ha varit 
densamma som för övriga projekt. 

Programmet RoofCon användes för att rita upp takytorna, medan takstolarna 
dimensionerades i TrussCon. Takstolschefen berättar att ett nysläppt program vid namn 
Pamir kan komma att ersätta dessa två program och förenklar utformningen av tak-
stolar. 

Enligt takstolschefen finns ingen framtida tanke att utveckla produktionen till att 
använda en helt automatisk takstolspress, eftersom den höga investeringskostnaden inte 
skulle löna sig för dem. Han ser på automation som något intressant som förenklar 
arbetet, men tycker att det är alltför kostsamt. Kundanpassningen tros inte öka med en 
automatiserad produktionsprocess, utan likadana takstolar hade producerats. Om 
företaget ändå skulle investera i en fullt automatiserad takstolspress, skulle de enligt 
takstolschefen behöva utöka sin produktion för att göra den lönsam. Det skulle krävas 
en större lokal, en större kundkrets samt att det kanske skulle behövas lika stor 
arbetskraft som nu för att kunna utöka produktionen. Att medverka i ett projekt som 
Ormhuset ses som en positiv erfarenhet och som bra marknadsföring. För ytterligare 
information, se bilaga 3 för intervjufrågor och bilaga 4 och 5 för sammanfattningar av 
intervjuerna. 

4.4 Planerad observation Nässjö Takstolsfabrik 
Nässjö Takstolsfabrik är en annan takstolstillverkare som grundades 1986. I produktion 
arbetar 20 personer. Ute på gården finns en plockare och en lastare. Plockaren tar emot 
filer från kontoret innehållande information om vilket virke som ska hämtas för de olika 
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projekten och i vilken ordning de ska plockas för att produktionen ska flyta på så bra 
som möjligt. Företaget har två kapmaskiner som sköts av en operatör vardera och som 
digitalt tar emot produktionsfiler från konstruktörerna. De har en större kap av typen 
Hundegger som används för stora balkar, i vilken virket matas in automatiskt. 
Operatören kontrollerar dock att virket ligger rätt och att det är lämpligt att använda. 
Maskinen har kapverktyg som kapar, en cutter som gör urtag ur virket samt en finfräs 
som används för finare detaljer. Den är även försedd med en bläckstråleskrivare som 
stämplar information om den kapade delen på virket för att förenkla senare 
identifiering. Därefter buntas delarna i paket och förs mot produktionshallarna. Vid den 
mindre kapen som är tillverkad av Randek, kapas mindre strävor och i denna matas 
virket in manuellt av operatören. Här skriver operatören den information som behövs 
på strävorna då bläckstråleskrivare saknas i maskinen.  

I den stora presshallen används lasrar som projicerar ytterkonturerna för träkomponent-
erna och spikplåtarna så att piedestalerna lättare kan placeras ut. Piedestalerna låses fast 
av magnetgolvet och trädelarna läggs i för att sedan pressas med hjälp av C-pressar. 
Företaget har totalt fyra pressar och vid varje press arbetar två personer. De tillverkar 
även fackverksbalkar med en längd på upp till åtta meter. Tidigare har en mer manuell 
metod använts, som är mycket lik deras takstolstillverkningsmetod. På senare år har de 
införskaffat en automatisk press för denna typ av produktion. Var pressen ska pressa i 
knutpunkterna måste dock skrivas in för hand då pressen inte tar emot digitala filer. 
Omställningen för var träbitarna ska läggas i och iläggningen sker manuellt. Denna typ 
av produktion lämpar sig väldigt bra för stora serier där flera likadana objekt ska 
produceras, vilket ofta är fallet för fackverksbalkar. Anledningen till att man övergick 
till denna produktion var för att det ledde till en bättre arbetsmiljö för de som arbetade 
vid pressen och företaget hade märkt av ökade beställningar på denna typ av produkt. 
Det nya produktionssättet pressar uppskattningsvis dubbelt så många balkar per 
tidsenhet jämfört med tidigare. För ytterligare information, se bilaga 7 för information 
inhämtad under rundvandring och bilaga 8 för observationsschemat. 

4.5 Intervju med fabrikschef, Nässjö Takstolsfabrik 
Företagets produktion av takstolar uppskattas till 450-460 timmar i veckan fördelat på 
två skift per dag och ungefär 19 knutpunkter pressas i timmen. Företaget har egna 
konstruktörer som ritar och dimensionerar takstolar i programmen RoofCon och 
TrussCon, och AutoCAD-filer används ofta som underlag. Alla som arbetar i 
produktion har tillgång till projektfilerna, vilket är fördelaktigt ifall någon ingående 
komponent skulle visa sig vara dålig. Det är då enkelt att gå tillbaka och tillverka en ny. 
Kapsågarna behöver kalibreras ett par gånger i veckan för att måtten på de kapade 
delarna ska bli rätt. Fabrikschefen menar att detta är en begränsning med automation då 
företaget helt förlitar sig på de maskiner som används vid produktion. De önskar i 
framtiden en fortsatt utveckling av lasrarna för att undvika de fel som kan uppstå på 
grund av att maskinerna mäter fel. De dimensioneringsprogram och datorstyrda 
maskiner som används har funnits på företaget länge. Företaget har introducerats för 
det nya dimensioneringsprogrammet Pamir men vet inte när eller ifall de kommer 
övergå till det. Fabrikschefen har inte tidigare hört talas om parametrisk design och tror 
inte att det har använts för något av de projekt som de producerat. Han tycker dock att 
takstolen som produkt har utvecklats de senaste åren och berättar att de större bolagen 
har vågat sig på lite andra utseenden än de traditionella taken. 
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De möjligheter fabrikschefen ser med automation är framförallt utveckling av de 
maskiner de använder idag. Han har hört talas om Randeks automatiska takstolspress 
och tror att den skulle vara mycket bra för husföretag som producerar stora serier och 
likartade takstolar. I ett sådant fall tror han att kundanpassningen skulle kunna öka till 
följd av ökad automation. Han tror dock inte att ett system av denna typ är relevant för 
företaget då maskinen kräver stor golvyta och de inte kan expandera utan att flytta hela 
sin fabrik. 

Fabrikschefen tror att projektet Ormhuset skulle kräva mer tid för projektering och 
produktion än mer traditionella projekt, men säger att det är svårt att uppskatta hur 
mycket mer tid som skulle behövas. Vidare tror han att det hade varit svårt för arkitekten 
att förenkla byggandet av takstolarna ifall formen skulle bli mycket lik den som ritades 
till anbudet och menar att det istället är takstolsleverantörerna som får anpassa sig till 
den eftersom den utformningen är vad kunden önskat. Därför tror han att det är svårt 
att skapa ett mervärde för arkitekten genom att använda mer automation vid tillverkning 
av takstolar. Fabrikschefen tror han att ifall de hade producerat de här takstolarna så 
hade de delat upp projektet i flera leveranser och att de hade producerat det på samma 
sätt som de normalt producerar takstolar. För ytterligare information, se bilaga 9 för 
intervjufrågor och bilaga 7 för sammanfattning av intervjun. 

4.6 Intervju med produktutvecklingschef, Randek 
Företaget Randek tog år 2009 fram sin produkt Auto Eye Truss System efter diskussion 
med norska takstolstillverkaren PreTre. Systemet är en automatisk takstolspress och 
tillverkningsprocessen visas i figur 9 nedan. Systemet förklaras mer ingående i bilaga 
10. Det finns totalt tre maskiner av denna typ i drift, belägna i Norge, USA och 
Australien.  

16 



Empiri 

 
Figur 9. Uppbyggnad av Auto Eye Truss System (Randek, u.å.) 

Randek anpassar sitt system till de rit- och konstruktionsprogram deras kunder 
använder. Hela systemet arbetar sedan utefter de produktionsfiler som konstruktörerna 
skapat. En av grundtankarna med systemet är att öka kvalitén på takstolar. Till skillnad 
från i Sverige är det utomlands vanligt förekommande att använda stora pressbord som 
takstolarna byggs ihop på. Före pressning lyfts takstolarna upp lokalt där spikplåten ska 
läggas, och därför hamnar spikplåten enligt produktutvecklingschefen inte alltid inom 
den marginal om ± 10 millimeter som råder för placering av spikplåt i knutpunkten. 
Detta försämrar kvalitén på takstolen. I Sverige används ofta mallar och lasrar, vilket 
ger bättre precision. Randeks nya system sätter dock spikplåten inom ± 3 millimeter i 
knutpunkten, vilket ofta är ännu mer precist.  

Systemet behöver totalt tre operatörer, två som placerar virke på puckbordet och en som 
tar hand om de färdiga takstolarna samt fyller på spikplåtsmagasinen. Om spikportal, 
två puckbord samt staplare väljs till systemet är processen helt automatiserad då virket 
lagts på plats. Då ena puckbordet försetts med virke kan operatörerna gå vidare till det 
andra puckbordet för att lägga i virke under tiden som portalen, som är CNC-styrd, 
klamrar den första takstolen och sänder den vidare mot pressen. Jämförs detta system 
med den traditionella tillverkningsprocessen sparas det alltså in mycket tid på de 
arbetsuppgifter som normalt utförs mellan iläggandet av material till dess att de färdiga 
takstolarna transporteras undan. Omställningstiden är också mycket tidsbesparande 
jämfört med vid användandet av piedestaler. Puckarna på puckborden behöver cirka 30 
sekunder för en total omställning, men vid snarlika takstolar behövs endast fem till tio 
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sekunder. Produktutvecklingschefen berättar att operatörerna vid traditionell 
produktion spenderar ungefär hälften av tiden på att flytta runt piedestalerna. Pressen 
har ingen omställningstid och presstiden är nio sekunder per plåtpar, varför två 
puckbord behövs för att försöka utnyttja dess kapacitet. Produktutvecklingschefen har 
visats bilder på Ormhuset och han anser att takstolarna till ett projekt av detta slag är 
perfekt att producera i deras automatiska press eftersom ställtiden vid traditionell 
produktion skulle bli mycket stor. Han menar att det var mycket längesedan man gjorde 
mer än fem likadana takstolar och att det idag krävs mycket tid för omställning av 
borden. 

Produktutvecklingschefen ser flera fördelar med systemet. Kvalitén ökar då pressen 
placerar ut spikplåtar mer exakt och pressar med anpassad presskraft. Tid sparas in på 
alla moment som normalt utförts från det att virket lagts i till dess att takstolarna 
staplats, samt att ställtiden är mycket kortare än vid användandet av piedestaler som 
måste förflyttas för varje ny takstol. Därför menar produktutvecklingschefen att de kan 
tillverka fler olikartade takstolar på en kortare tid än vid traditionell takstolstillverkning. 
Utformningsmöjligheterna ökar enligt produktutvecklingschefen eftersom vilka former 
som helst kan produceras snabbare och därmed blir billigare än vid traditionell 
tillverkning. Detta ger arkitekten friare ramar. Genom att använda en automatisk portal 
undviks krävande arbetsställningar för operatörerna. En kamera i presshuset fotar varje 
takstol och dess knutpunkter för uppföljning och produktionen är loggbar, så att företag 
kan föra statistik på hur lång tid det tar att producera enskilda takstolar eller hela projekt.  

De begränsningar produktutvecklingschefen nämner är att det krävs en stor 
investeringskostnad om 20-30 miljoner kronor och att kundernas lokaler måste rymma 
maskinen. Längden på maskinen varierar mellan 56-100 meter beroende på om enkelt 
eller dubbla puckbord används, och bredden är 14 meter. Av dessa anledningar vänder 
sig Randek främst till stora tillverkare med denna maskin eftersom en viss 
produktionsvolym krävs för att maskinen ska löna sig. Maskinens livslängd beräknas 
vara minst 20 år vid normalt underhåll och service. Det centrumavstånd som används i 
Sverige är 1200 millimeter medan 600 millimeter är vanligt utomlands, bland annat i 
USA och Norge. Alltså produceras dubbelt så många takstolar i dessa länder jämfört 
med ifall samma projekt hade utförts i Sverige, varför maskinen kan löna sig bättre i 
dessa länder. Hur väl systemet utnyttjar pressens kapacitet blir en logistikfråga, och 
beror på huruvida pressen kan förses med klamrade takstolar. 

Produktutvecklingschefen berättade att utvecklingen av metoder för takstolsproduktion 
i princip har stått still i flera decennier, men att de nu med detta system inför större 
möjligheter för automatisk tillverkning. Han tror på en ökad användning av automation 
i framtiden och nämner att de har funderat på en helt automatisk produktionsprocess. 
Detta skulle antagligen kräva ytterligare golvyta eller troligtvis helt anpassade lokaler, 
varför det inte är aktuellt i nuläget. För ytterligare information, se bilaga 11 för 
intervjufrågor och bilaga 12 för sammanfattning av intervjun. 

4.7 Intervju med arkitekt och adjungerad professor, KTH 
Då alla typer av digital modellering är mer eller mindre parametriska idag berättar Jonas 
Runberger, arkitekt och adjungerad professor vid KTH, att parametrisk design är ett 
begrepp han nästan har slutat använda. Istället ersätter han det med computational 
design, som han menar är den typ av ny teknik som ger nya möjligheter inom 
utformning, vilket i följande stycken är det som parametrisk design syftar på.  
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Runberger berättar att han använder sig av iterativa processer där flera lösningsförslag 
skapas för att ta fram den för ändamålet bästa lösningen, och att det då är användbart 
att digitalt testa många lösningar mot vissa kriterier. En av användningarna med 
designverktygen är att flödet kan automatiseras. Grasshopper är det plugin-program till 
Rhinoceros som Runberger använder för att visuellt programmera det parametriska 
systemet, där parametriska relationer byggs upp från grunden. Karamba är ett annat 
plugin-program som gör det möjligt att dimensionera parametriska konstruktions-
element i trä.  

Runberger berättar att man kan skapa i princip vilken form som helst om man kan göra 
en modell av det. Projekten påbörjas ofta som en formidé som man sedan försöker göra 
producerbar. Han poängterar dock vikten av att koppla arkitektur till fabrikation och 
produktion. Vet arkitekten från start vem som ska producera byggnaden kan denne ta 
med alla begränsningar som finns i produktionsledet in i sina designverktyg för att 
utforma något som definitivt kan produceras. Ifall de vet hur produktionen går till ges 
de möjlighet att förenkla för tillverkningen av komplexa former. Vid upphandlingar av 
projekt finns dock begränsningar med i vilken ordning olika parter involveras. 
Partnering eller andra typer av tidiga samarbeten är fördelaktigt, framförallt mellan 
konstruktörer eller arkitekter.  

Runberger berättar att det internationellt sett finns många exempel där parametrisk 
design använts och nämner arkitekter som Zaha Hadid, UNStudio och Shigeru Ban och 
på ingenjörssidan Bollinger Grohmann Engineers. Han berättar även att de på White 
Arkitekter använt parametrisk design för fasaderna till projekten Tele2 Arena och 
Stockholm Waterfront Congress Centre, som visas i figur 10 nedan.  

 
Figur 10. Stockholm Waterfront Congress Centre, ritad av White Arkitekter (White, 
u.å.) 

Utformningsmetoden menar han används i olika sammanhang och skalor, exempelvis 
för fasader, paviljonger och interiörer. Vidare berättar han att utvecklingen och intresset 
för parametrisk design sker parallellt bland forskare och praktiker, vilket han anser är 
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viktigt, och att de mötts för att utbyta tankar på konferenser och symposium. I Sverige 
utbildas studenter i parametrisk design på Chalmers Tekniska Högskola, KTH och 
LTH, varför flera nyutbildade arkitekter är insatta i hur det används. Exempel på 
internationella institutioner varvid parametrisk design behandlas är Institute for 
Computational Design (ICD) i Stuttgart och Architectural Association i London. Vid 
ICD tillverkas varje år en paviljong, varvid de inblandade utforskar nya produktions-
metoder för olika material, exempelvis trä. Denna produktion utförs med industri-
robotar medan montaget utförs manuellt. Runberger berättar att den vanligaste 
produktionsmetoden för att framställa former i trä skapade med parametrisk design är 
CNC-fräsning av olika slag, vilket dock medför mycket spill. Det utförs även mycket 
experiment med industrirobotar för att producera ingående komponenter. Det slutliga 
montaget sker till stor del manuellt. 

Runberger menar att parametrisk design kan användas vid särskilda utmaningar eller 
då man försöker skapa något som aldrig gjorts förut, men att det är onödigt när det finns 
mer konventionella redskap och metoder. Runberger har inte hört talas om privathem 
där parametrisk design använts, troligen delvis på grund av priset. 

Fördelar med att använda parametrisk design kan vara sådant som inte påtagligt märks 
för användarna, exempelvis sänkt energiförbrukning till följd av ett ökat användande 
av analysprogram för dagsljus och energibehov. Om designarbetet istället syftat till att 
ta fram mer uttrycksfull eller spektakulär arkitektur är det mer påtagligt för användarna. 
Detta är attraktivt för de brukare som är ute efter någonting som inte hör till 
vanligheterna. Materialoptimering är en annan fördel med metoden, vilket fås till följd 
av konstruktionsanalyser som kan ge lättare konstruktioner som är mer hållbara. 

Eftersom takstolar är en avgränsad produkt menar Runberger att tillverkningen kan 
standardiseras och därmed kan mer automation användas. Vidare menar han att det 
finns fler sätt att producera tak på. Exempelvis kan fasad och tak tillverkas som ett och 
samma skal eller så kan reciproka konstruktioner användas, där mindre delar 
sammanfogas till en större konstruktion. Nya digitala analysmetoder kan användas för 
att simulera optimala former på tak med hjälp av parametriska system. I dessa system 
kan man analysera hur träet reagerar vid böjning och skapa en konstruktion som vid 
böjning blir stark, men det kan även gälla att hitta en form utan att böja träet där 
konstruktionen fungerar som bäst. Han nämner att Blumer-Lehmann experimenterat 
med limträelement som böjts i önskad form direkt från en digital modell, se figur 11. 
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Figur 11. Innovativ takkonstruktion designad av Shigeru Ban (Blumer-Lehmann, u.å.) 

Runberger ser många möjligheter med parametrisk design. Han tror att parametrisk 
design kommer bli en naturlig del i arkitekters arbete och hoppas på en utveckling med 
ytterligare integration mellan inblandade discipliner samt förbättrade analysmöjligheter 
gällande konstruktion, fabrikationsmetoder och alternativa material. 3D-printning i trä 
är ett nytt produktionssätt som det forskas om i Sverige. Tidigare exempel på bärande 
konstruktionsdelar som har 3D-printats i stål och betong förekommer, men inte i trä 
ännu. Hypotesen är dock att en konstruktion som är i princip lika stark som trä skulle 
kunna tillverkas av spill från träindustrin, där träets cellulosafibrer skulle fungera som 
armering och lignin som lim. Denna typ av materialinnovation kan i framtiden få ett 
uppsving då stål och betong som är mycket resurskrävande material. Att tillverka fogar 
i trä, liksom inom möbelindustrin, är en annan metod för att undvika metall-
komponenter. Det kan i framtiden bli aktuellt att ta ut optimerade delar för 
konstruktioner genom att analysera träd och skanna hur träfibrerna ligger. Runberger 
menar att man bör utnyttja träets naturliga egenskaper mer exempelvis gällande böjning 
och fuktegenskaper.  

De begränsningar Runberger ser är dels att tid och budget gör att vissa projekt inte 
lämpar sig för denna utformningsmetod, dels att det kan vara svårt att finna tillverkare 
av egendesignade icke-standardiserade delar.  

Runberger har visats bilder av projektet Ormhuset och berättar att om man vill förenkla 
produktionen men samtidigt vill behålla den yttre formen så mycket som möjligt bör 
man rationalisera konstruktionen. Kanske kan man finna repetitiva element, minska 
materialkostnaderna eller överväga en annan typ av konstruktion. Vidare betonar han 
vikten av att i designskedet hålla en dialog med de som ska producera takstolarna för 
att få veta så mycket som möjligt om slutproduktionen och konstruktionen. För 
ytterligare information, se bilaga 13 för intervjufrågor och bilaga 14 för sammanfattning 
av intervjun. 
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4.8 Trussmatic (studerats genom internetsökning) 
Trussmatic har tagit fram ett tillverkningssystem för takstolar som är automatiskt och 
som styrs med hjälp av CAD eller CAM. Endast en operatör behövs och golvytan som 
krävs är mycket liten i förhållande till dess tillverkningskapacitet. Linjen påbörjas med 
identifiering av träkomponenter varpå delarna lagras. Därefter sätter robotarmar ut 
jiggar på en vägg som fungerar som mall för var träkomponenterna ska placeras. 
Samma robotar placerar därefter ut träkomponenterna och pressar takstolen i knut-
punkterna, vilket åskådliggörs i figur 12 nedan. Därefter lyfts takstolen bort från väggen 
den byggts ihop på och transporteras undan och staplas. För ytterligare information, se 
bilaga 15 (Trussmatic, u.å.).  

 
Figur 12. Spikplåtspressning i systemet Trussmatic. (Trussmatic, u.å.) 

4.9 Sammanfattning av insamlad empiri 
De takstolsleverantörer som intervjuats använder traditionella tillverkningsmetoder 
med kapmaskiner, C-pressar, lasrar och piedestaler. De tillverkar takstolar på samma 
sätt oavsett om det är likartade eller olikartade, och berättar att enda skillnaderna för 
dem är projekteringstiden och ställtiden. De tror inte att kvaliteten förbättras med ökad 
automation, vilket entreprenören Skanska håller med om och därför inte vill lägga mer 
pengar på. Takstolstillverkarna ser positivt på användandet av automation, men uppger 
att investeringar för en högre grad av automation inte är relevanta för dem i nuläget. 
Randek har tagit fram en helt automatisk takstolspress där tid för många arbetsmoment 
sparas in och där ställtiden för olikartade takstolar är mycket mindre än i jämförelse 
med traditionell tillverkning. Trussmatic är ett annat system som tillverkar takstolar 
med hjälp av robotar. Arkitekten Jonas Runberger tror att parametrisk design kommer 
att användas mer i framtiden. Han berättar att träformer skapade med denna metod ofta 
tillverkas med CNC-fräsar, men även att det experimenteras med industrirobotar och 
forskas om 3D-printning, där spill från träindustrin kanske kan användas som material 
för att tillverka konstruktionselement. 
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i relation till teorin. Vidare presenteras 
de resultat som ligger till grund för att besvara frågeställningarna och därmed uppnå 
målet med studien. 

5.1 Analys 
Det framkom i intervju med arkitekten Runberger att han tror att parametrisk design 
kommer bli en naturlig del av arkitekters arbete framöver. En fördel med parametrisk 
design, som han håller med om, är möjligheten att iterativt visualisera olika 
utformningar och digitalt testa dem mot särskilda kriterier för att ta fram den för 
ändamålet bästa lösningen (Turrin et al, 2011). Det kan röra sig om en sänkt energi-
förbrukning eller mer uttrycksfull arkitektur och digitala analysmetoder kan användas 
för att simulera optimala former. Runberger uppger vidare att om olika discipliner 
involveras tidigt i designprocessen ges de möjlighet att påverka projektets utfall i form 
av ökad kvalitet och minskad kostnad, vilket stärks av Turrin et al i deras artikel. 
Metoden bör användas vid särskilda utmaningar, men inte då det finns mer 
konventionella metoder att tillgå. Tid, budget och utbud av tillverkare av icke-
standardiserade delar är begränsande faktorer, menar Runberger. 

Både takstolschefen på Vida Borgstena och produktutvecklingschefen på Randek 
menar att mycket lite har skett inom utvecklingen av metoder för takstolstillverkning 
de senaste decennierna, men att det på senare år har tillkommit nya automatiserade 
system. Samtidigt har mer olikartade takstolar och nya utformningar blivit allt vanligare 
enligt fabrikschefen på Nässjö Takstolsfabrik. Med de produktionsmetoder som är 
vanliga idag anser takstolstillverkarna att det inte är något större problem att producera 
olikartade takstolar, däremot krävs större noggrannhet och mer tid för projektering och 
produktion, jämfört med projekt med fler likartade takstolar. I intervju med produkt-
utvecklingschefen framgick att enda skillnaden i produktion mellan lik- och olikartade 
takstolar, om deras system används, är en omställningstid på maximalt 30 sekunder vid 
varje förändring av takstolarnas utformning. Detta är betydligt mindre än vid 
traditionell produktion där minst halva produktionstiden uppskattas vara ställtid. Dessa 
resultat stärks av Doleček & Musić (2013) då de menar att man med automation kan 
uppnå en mer fördelaktig produktionsprocess, reducerade produktionskostnader och 
ökad produktivitet. I Randeks system tillverkas olikartade produkter i princip i samma 
hastighet som likartade. Detta kan ses som mass customization, och är ur kund-
anpassningssynpunkt attraktivt (Melander et al. 2014).  

Fabrikschefen uppger i intervju att de i genomsnitt utför 19 presspunkter i timmen. 
Detta kan jämföras med Randeks uppgifter om att deras takstolspress har en presstid på 
nio sekunder per presspunkt, vilket resulterar i en kapacitet på 400 presspunkter i 
timmen. Hur väl dess kapacitet utnyttjas beror dock på hur snabbt pressen förses med 
nya takstolar. Vidare framkom att många arbetsmoment kan sparas in, då de utförs 
automatiskt av maskinen istället för manuellt, även om ungefär samma antal operatörer 
behövs. Man kan alltså med samma arbetskraft tillverka fler takstolar per tidsenhet. 
Fabrikschefen berättar även i intervjun att de har en automatisk press för 
fackverksbalkar där omställningen sker manuellt. Trots detta uppger han att systemet 
producerar dubbelt så många balkar per tidsenhet jämfört med deras tidigare mer 
manuella produktionsmetod. Ett system som då sköter omställningen automatiskt från 
digitala produktionsfiler lär vara ännu effektivare, liksom vid Randeks automatiska 
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takstolspress. Detta stärks av Evans (2007), som menar att den stora fördelen med att 
använda CAD/CAM för att styra maskiner är att det sparar mycket tid. 

5.2 Frågeställning 1  
Vad finns det för möjligheter och begränsningar med nya automationsmetoder vid 
tillverkning av unika takstolar i trä? 

De möjligheter som finns med automation vid tillverkning av unika takstolar i trä är 
flera. Omställningstiderna med ett system som Auto Eye Truss System är avsevärt 
kortare än vid traditionell takstolstillverkning. Denna tillverkningsmetod är därför 
mycket tidsbesparande vid projekt där det finns många olika utformningar på 
takstolarna. Utformningsmöjligheterna ökar till följd av att takstolar med vilken 
utformning som helst kan produceras snabbare och därmed blir billigare än vid 
traditionell produktion. På så sätt ökar även kundanpassningen och arkitekten får friare 
ramar i sitt designande. Vid en automatisk linjeproduktion av takstolar sparas tid in för 
många arbetsmoment som annars hade utförts av operatörerna, och nästa takstol kan 
påbörjas innan den förra är färdig eftersom den sänds iväg till maskinens nästa station. 
Därför kan det med samma arbetskraft tillverkas fler takstolar per tidsenhet. I och med 
att de flesta moment är automatiska, undviks även krävande arbetsställningar för 
operatörerna. En annan möjlighet är att automatiskt logga och föra statistik över 
produktionen, vilket är fördelaktigt för företagets egen uppföljning. Samtliga 
möjligheter som nämnts ovan leder till en effektivare takstolstillverkning. 

De största begränsningarna som ses med en högre automationsgrad är att det krävs en 
mycket stor investeringskostnad och att takstolsleverantörens lokal måste rymma det 
system som väljs, alternativt måste de bygga ut eller nytt. För att investeringen ska löna 
sig behövs en stor kundkrets och stora produktionsvolymer. De som använder sig av 
någon form av automation förlitar sig ofta helt och hållet på de maskiner som används. 
Om dessa maskiner gör fel påverkas företagen negativt. Kalibrering krävs ofta, så det 
vore önskvärt att utveckla produkter där dessa fel undviks. Även om en fullt automatisk 
takstolstillverkning används, måste någon fortfarande kontrollera att allt går rätt till. Då 
trä är ett organiskt material kan det krävas en operatör för visuell besiktning. 

5.3 Frågeställning 2 
Vilka är de arkitektoniska utformningsmöjligheterna för takkonstruktioner i trä, med 
parametrisk design? 

Parametrisk design är en metod som öppnar upp för nya utformningsmöjligheter. Enligt 
Runberger kan i princip vilken form som helst skapas om det går att bygga en modell 
av den. Särskilt bra är metoden för att ta fram spektakulär arkitektur och former som 
aldrig tidigare skapats. Med nya funktioner i digitala analysverktyg kan optimala 
lösningar tas fram enligt olika kriterier såsom energiförbrukning och insläpp av 
dagsljus. Andra nya verktyg simulerar konstruktionsmässigt optimerade utformningar 
som bättre utnyttjar träets naturliga egenskaper. Analyser kan göras för att se hur träet 
reagerar vid exempelvis böjning och detta kan användas för nya, intressanta 
utformningar av bärande konstruktionselement. Kopplingen mellan arkitektur och 
produktion är viktig. Vet arkitekten från start vem som står för produktionen kan denne 
ta med de begränsningar som finns i produktionsledet in i sina designverktyg för att 
skapa något som definitivt kan produceras. 
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5.4 Frågeställning 3 
Hur kan nya automationsmetoder vid tillverkning av bärande takkonstruktioner i trä, 
tillsammans med parametrisk design påverka utformningen av tak? 

Vid användandet av automation vid tillverkning av takstolar i trä uppnås en högre 
produktionseffektivitet och mycket tid besparas på arbetsmoment som annars utförs av 
operatörerna. Detta framförallt då många olikartade takstolar ska produceras. Genom 
att använda parametrisk design kan i princip vilka former som helst skapas, varför det 
är ett bra verktyg för att utforska nya utformningar. Vidare ökar möjligheterna för 
parametrisk design som utformningsverktyg med mer automation, eftersom takstolar i 
alla möjliga former enkelt produceras på samma sätt, samt att tidsåtgången för 
olikartade takstolar inte skiljer sig nämnvärt från likartade. Vid denna typ av produktion 
med ökad flexibilitet, kundanpassning och hög produktivitet uppnås en högre grad av 
mass customization än vid traditionell takstolstillverkning. Takstolstillverkarna menar 
dock att de vid traditionell takstolstillverkning kan producera takstolar i samma former 
som om mer automation hade använts. Den stora skillnaden är hur snabbt de tillverkas 
och därmed deras kostnad. En lägre kostnad kan göra fler byggherrar benägna att välja 
en mer annorlunda utformning.  

Andra automatiska tillverkningsmetoder såsom CNC-fräsning och flexibla datorstyrda 
robotar används för att tillverka komplexa former som tillkommit genom användandet 
av parametrisk design. Dessa produktionsmetoder är användbara för bärande tak-
konstruktioner i trä som är svårdefinierbara och inte kan rationaliseras på samma sätt 
som takstolar. Ett sätt att skapa nya optimerade utformningar i trä med robotar är genom 
att sammanfoga mindre träkomponenter till en större konstruktion. Eftersom CNC-
fräsning medför mycket spill kan 3D-printning i trä komma att bli relevant för 
tillverkning av arkitektoniska konstruktionselement, då spillet kommer till användning. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med detta arbete är att studera möjligheter inom utformning av tak som ges av 
nya automationsmetoder vid tillverkning av takkonstruktioner i trä. 

Studien har visat att parametrisk design kan användas för att ta fram nya innovativa 
former och utformningar som är bättre utifrån olika kriterier som exempelvis energi, 
ljusinsläpp och konstruktion. Flexibla robotar kan användas för att tillverka och sätta 
ihop okonventionella bärande konstruktioner. Vidare kan en ökad användning av 
automation vid tillverkning av takstolar i trä leda till att produktion av likartade och 
olikartade takstolar tar ungefär lika lång tid och att en automatiserad linjeproduktion 
kan leda till att fler takstolar kan produceras per tidsenhet än vid traditionell 
takstolstillverkning. Detta kan leda till billigare takstolar oberoende av vilken form de 
har och kan därmed leda till att utformningar som annars hade varit dyrare kan tillverkas 
till liknande pris som mer traditionella tak. De optimerade takkonstruktioner som 
utformats blir alltså lättare och billigare att producera vid användandet av mer 
automation.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultat och metod. Vidare behandlas begränsningar, slutsatser 
och förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Studien har mätt det den var ämnad att mäta, varför den har god validitet. Till 
takstolsleverantörerna ställdes samma frågor vilket gjorde deras svar jämförbara. De 
frågor som ställdes till respondenterna var relevanta för studiens syfte och mål. 
Eftersom sammanfattningar av intervjuerna sänts till respondenterna för att ge 
möjlighet till korrigering, är det mer sannolikt att empirin är korrekt, än ifall detta inte 
hade utförts. Då intervjuerna finns inspelade kan studiens resultat kontrolleras. I 
analysen stärkte den insamlade teorin i mycket stor utsträckning empirin och inget är 
motsägelsefullt, vilket stärker studiens trovärdighet.  

Om någon annan hade utfört arbetet och använt samma insamlingsmetoder och samma 
typ av respondenter, är det sannolikt att resultatet skulle bli snarlikt. Då mer automation 
kräver stora investeringar är det inte alla som har möjlighet att utveckla sin produktion 
på detta vis. Därför är det möjligt att svaren beror mycket på vilka respondenter som 
väljs. Hade större företag med större produktionsvolymer tillfrågats, kanske fler olika 
åsikter hade uppkommit. Insamlad empiri om parametrisk design är möjligen ensidig 
eftersom enbart en forskare inom området har intervjuats.  

Denna rapport är en relevant studie för de företag som överväger en ökad 
automationsgrad i sin tillverkningsprocess av takkonstruktioner och för de beställare 
som önskar en annorlunda utformning av tak och vill veta vilka möjligheter som finns 
för dess utförande. Studien kan även vara relevant för andra tillverkande företag inom 
andra sektorer än för just tillverkning av takkonstruktioner.  

Den omfattning av kvantitativa data som hade behövts för att avgöra hur stora 
besparingar som faktiskt kan göras med en högre grad av automation i tillverkningen, 
har inte samlats in. Möjligtvis har företag som använder system av denna typ utfört 
kostnadsanalyser då de valt att ändra produktionssätt. Resultat från denna studie pekar 
på att produktionstiden kan reduceras till ungefär hälften. Därför tros företagen kunna 
göra avsevärda besparingar i produktionsprocessen. Hur stor del av kostnaden 
som just produktion uppgår till för en takstol, i förhållande till projektering, 
administrativa kostnader och så vidare har ej framkommit i denna studie, varför 
studien inte svarar på hur stor kostnad som kan sparas för en tillverkad takstol. 

I Sverige tillverkas hälften så många takstolar som för ett likvärdigt projekt i 
exempelvis Norge, eftersom den svenska standarden på centrumavstånd mellan varje 
takstol är dubbelt så lång. Av denna anledning kan det finnas fler företag som är 
benägna att automatisera takstolstillverkningen i vissa andra länder än Sverige. Det kan 
även tilläggas att med de metoder som används idag går det att tillverka unika eller 
annorlunda former med tillfredsställande produktivitet ifall takstolarna ser likadana ut. 

6.2 Metoddiskussion 
Studien är av kvalitativ art och intervjuer av relevanta aktörer för utformning och 
tillverkning av tak har utförts. Arbetet hade kunnat utföras med enkäter för att insamla 
mer kvantitativ information för analys, men då projekttiden är begränsad ansågs 
intervjuer mer lämpligt. Intervju har varit en bra metod eftersom respondenterna kunde 
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tala friare och ge förklaringar, då följdfrågor ställts. Detta medförde en större förståelse 
och gör att empirin bättre speglar verkligheten. Studien hade dock kunnat förbättras om 
fler respondenter inom olika discipliner hade intervjuats, vilket hade kunnat ge en 
bredare bild av ämnet. Det hade även givits mer tid för reflektion ifall intervjuerna hade 
ägt rum tidigare än vad de gjorde. Vidare hade studien kunnat stärkas om kvantitativa 
metoder hade inkluderats. Den inledande litteraturstudien resulterade i relevant teori 
som kunde kopplas till empirin. 

6.3 Begränsningar 
De avgränsningar som gjordes var relevanta för arbetet då det annars hade blivit för 
omfattande. Genom att begränsa arbetet till takkonstruktioner behandlas inte övriga 
byggnadsdelar även om denna studie kan användas som referensobjekt och metoden 
kan appliceras på andra fall. 

Egna mätningar av kostnader och tidsbesparingar utfördes ej utan dessa värden är 
istället sådana som intervjuade parter uppgav. De har alltså inte kontrollerats av 
författarna och kan skilja mellan olika fall. Dessa värden är endast tillämpbara för just 
de aktörer som intervjuats i denna studie.  

Då denna studie baseras på empiri från endast ett fåtal respondenter och en fallstudie 
inkluderats är studien inte generellt giltig utan visar bara på ett möjligt utfall. Appliceras 
studien på ett annat fall med samma typ av aktörer kan andra, men snarlika resultat fås. 
Exempelvis om studien utförs på större takstolstillverkare eller ett fall som projekterats 
utomlands.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Det formulerade problemet var att det med traditionella metoder är svårt att effektivt 
producera komplexa och unika byggnadsdelar som exempelvis uppkommit med nya 
digitala utformningsmetoder.  

Studien visar att: 

• Vid användandet av parametrisk design kan i stort sett vilka utformningar som 
helst skapas och med analysverktyg kan dessa optimeras för sina ändamål. 

• En tidig koppling mellan arkitektur och produktion är viktig för att kunna 
säkerställa producerbarheten av en formidé. 

• Ökad automation kan bidra till en förenklad och snabbare produktion av både 
likartade och olikartade takstolar i trä. 

• Ökad automation i tillverkningsprocessen av takstolar är relevant då stora 
volymer produceras. 

• De största hämmande faktorerna för att satsa på mer automation vid tillverkning 
av takstolar är investeringskostnaden och det utrymme som krävs. 

• Om digitala produktionsfiler styr de tillverkande maskinerna sparas tid in. 
• Alternativa produktionssätt för avancerade takkonstruktioner i trä är användbara 

då tillverkningen inte kan rationaliseras på samma sätt som för takstolar.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Studien skulle kunna genomföras med kvantitativa metoder, där egeninsamlade mät-
data för kostnader eller produktionstider skulle kunna analyseras för att studera vilket 
tillverkningssätt som ger högst produktivitet till lägst kostnad i olika fall. Arbetet kan 
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utvecklas ytterligare genom att utforska möjligheter och begränsningar som finns med 
en helt automatisk produktionslinje, där även kapning ingår.  

När forskningen om 3D-printning i trä blir mer etablerad, vore det intressant att jämföra 
denna tillverkningsmetod mot hur takkonstruktioner normalt tillverkas idag. Det vore 
även intressant att se ifall den kan användas som ett komplement för takstolstillverkare 
för att ta vara på spill från kapprocessen. 
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Ursprungliga konstruktionsdetaljer från anbudet, K-20.6-A003 Bilaga 2



 
Intervjufrågor  
 
Skanska och Vida Borgstena 

 Skanska  
25/11 9.30 

Vida Borgstena 
25/11 9.30 

Frågor om   
produktion & 
automation 

Hur utvecklat var taket då ni blev 
inblandade i/lade ett bud på projektet? 
Visste ni hur det skulle se ut? 
Hur tänkte ni kring hur ni skulle kunna 
lösa taket redan i detta tidiga stadium?  
 
Hade ni någon dialog med arkitekten 
angående takets utformning och hur det 
skulle produceras? I så fall, hur löd den? 
Gjorde hon något för att förenkla 
produktionen. Var Vida inblandade i 
dialogen med arkitekten? Hur tror ni i 
efterhand att arkitekten hade kunnat 
förenkla för takets produktion i 
projekteringsskedet? 
 
När taket väl skulle tillverkas, hur gick 
tankarna för vilka möjligheter som fanns 
vid produktion gällande platsbyggda 
takstolar, prefabricerade och 
användande av automation vid 
tillverkningen? Vad avgjorde valet? 

Då ni lade anbud, var det något speciellt 
som skiljde det här projektet gentemot 
andra projekt? 
 
Vad hade arkitekten kunnat göra för att 
förenkla byggandet av det här 
taket/takstolarna (om formen skulle varit 
mycket likartad det som arkitekten hade 
ritat från början)? Behövde arkitekten 
anpassa gestaltningen efter 
produktionsmöjligheterna? 
 

 Visste ni något om hur de olika 
takstolsproducenterna tillverkar 
takstolarna då ni skulle ta in tjänsten? 
Hur ser ni som entreprenör på 
möjligheter och begränsningar med 
automation? Blir det billigare/dyrare? 
Vad har ni för uppfattning om kvalitén? 
 
Hur skiljer sig Ormhusets tak mot ett 
mer traditionellt tak angående 
materialåtgång, passning mellan delarna, 
tid, ekonomi och så vidare?  
 

Hur går er produktion av takstolar normalt 
sett till? Processchema/Vilka ingående 
moment utförs? 
 
Vilka moment utförs manuellt?  
 
Vilka moment utförs med automation? 
(maskinell hjälp såsom hydraulpressar och 
andra maskiner) 
 
Har ni några framtidsplaner angående 
automation för er produktion? I så fall 
vilka typer av produkter?  
 
Hur gick produktionen till av dessa 
specifika takstolar? Processchema? 
Gick det till på det sätt ni tänkt er då ni la 
anbudet eller fick ni ändra på något? 
Skiljde sig det här projektet sig på något 
sätt gentemot andra projekt? 
 
Vilka moment utfördes manuellt?  
 
Vilka moment utfördes med automation? 
(maskinell hjälp såsom hydraulpressar och 
andra maskiner) 
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 Vilka kriterier hade ni då ni skulle välja 
takstolsleverantör?  
Spelade andra faktorer än priset in?  
 
På vilket sätt hade Vida det bästa 
anbudet? 
 
Funderade ni på ifall automation skulle 
kunna användas? I så fall, på vilket sätt? 
Har ni någon tidigare erfarenhet av 
produktion av träelement, tex takstolar, 
med hjälp av datoriserade program och 
CNC-maskiner?  
 
 

Vad ser ni för möjligheter och 
begränsningar med automation vid 
takstolstillvekning? 
 
Tror ni att en högre grad av automation 
skulle kunna påverka kundanpassningen? 
Och i så fall, på vilket sätt? 
 
Om man väger manuella arbeten mot 
robotiserad automation för att uppnå en 
hög kundanpassning, vad anser ni är mest 
fördelaktigt och varför? 
 

 Övrig takkonstruktion, hur är den 
uppbyggd (materialskikt och 
konstruktion)?  
Hur producerades denna? Hur 
påverkade den slingrande formen 
takbyggnationen i övrigt? 

Har ni någon erfarenhet av användning av 
CNC-maskiner vid tillverkning av 
takstolar? (exempelvis kapning eller 
montering) 
Vad är er uppfattning om denna typ av 
produktion? 

   
 
 

Hur lång tid tog det att tillverka 
takstolarna? Hur lång tid tar det normalt 
för samma mängd takstolar? Skiljer den 
totala kostnaden? Gick det åt mer 
material? 
 
Hur projekterades takstolarna från er 
sida? 
Utför ni även beräkningar eller är det 
främst produktion från färdiga 
konstruktionsritningar? 
Hur skiljde sig kostnaderna i 
projekteringen mellan detta och andra 
fall? Används BIM? 

 Vad för positiva erfarenheter och 
följdverkningar ges av ett projekt av 
denna komplexitet för er som företag? 

Vad för positiva erfarenheter och 
följdverkningar ges av ett projekt av 
denna komplexitet för er som företag? 

 Kan man skapa ett mervärde för 
gestaltningen genom att använda mer 
automation? 
Hur tror ni att automation kan bidra till 
nya gestaltningsmöjligheter för 
arkitekten? 

 ← 
 
 
← 
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Frågor om 
parametrisk 
design 

Har ni hört talas om parametrisk design? 
 
Vår beskrivning:  
Översiktligt kan sägas att den yta som 
ska framställas med hjälp av parametrisk 
design skapas och ändras med hjälp av 
värden på parametrar. Vidare används 
ekvationer för att beskriva förhållandena 
mellan olika former. Dessa förhållanden 
kan bestämmas och hur de uppträder 
under omvandling kan fastställas, både 
geometriskt  och matematiskt. Genom 
användandet av dagens datorteknik kan 
arkitekter med hjälp av parametrisk 
design utforma, analysera, simulera och 
producera avancerade former. (Bild av 
processen finns längst ner i dokumentet) 
 

 
 
 
 
← 
 
 

 Har ni någon erfarenhet av parametrisk 
design vid projekteringen eller 
produktion, eller andra utformningssätt 
som ger nya och annorlunda 
geometrier? 
Hur ser ni på utformningsmöjligheterna 
med dessa verktyg? 
 
Vad tror ni skulle kunna ändras i 
produktionen för att ge större 
uttrycksmöjligheter till arkitekten? 

← 
 

 

 

De steg som används vid parametrisk design enligt metoden ParaGen. 
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Följande text är information hämtad från en intervju med Klas Melman, produktionschef på Skanska 

som uppförde Ormhuset i Jönköping, samt Anders Boman som är takstolschef på Vida Takstolar som 

tillverkade takstolarna till samma hus. Intervjun ägde rum 25 november 2015. 

Skanska 

Området Strandängen var ett projekt som utlystes av Vätterhem. Det vanns av Tengbom i Stockholm 
med bidraget Ormhuset, som ritades av arkitekten Maria Masgård. Byggnaden såg dock inte riktigt 

likadan ut i detta tidiga skede. Taket var från början ett lamelltak och hade då ett par lägenheter där 

man nu istället har byggt en kall vind.  Limträ och smidesbalkar skulle ha använts, men på grund av 

köldbryggor, avsaknad av utrymme för teknik och svår konstruktion med mer, diskuterades en ny 

lösning då Skanska blev inblandade i projektet. Arkitekten gjorde inte ändringar i ritningarna för att 

förenkla produktionen av taket, det var istället Skanska som kom med en annan 

konstruktionslösning för att uppfylla det som arkitekten önskade förmedla med byggnaden. 

Kompromisser har gjorts från båda håll. Den nya konstruktionen innebar ett traditionellt uppstolpat 

tak på betongbjälklag, till vilket de planerade köpa prefabricerade takstolar i trä. Att bygga 

takstolarna från grund på plats ansågs av produktionschefen vara ett dåligt alternativ då det hade 

varit svårt, kostsamt och tidsödande. Det ansågs billigare att köpa in prefabricerade takstolar. 

Produktionschefen har ingen erfarenhet av att använda CNC-maskiner vid produktion. I den tidiga 

projekteringen ritade Skanskas konstruktör upp mot 50 teoretiska sektionsritningar. I detta tidiga 

skede fokuserades det mer på arkitektur och installationer än på själva takstolarna, varför 

takstolsben placerades på antagna platser för att kunna planera ventilationsentreprenaden. 

Tillgängligheten var något besvärlig på vinden. 

Då Skanska tog in anbud på takstolarna ansågs takstolsleverantörerna producera produkter av 

samma kvalitet, därför blev priset den avgörande faktorn för valet av leverantör. De olika takstols-

leverantörerna tillverkar takstolar på samma sätt, med spikplåtsförbundna förband som pressas vid 

knutpunkterna. Vidare är många medlemmar i STAK, svenska takstolsföreningen, som är en 

branschorganisation som säkrar kvalitén på produkterna. Produkterna förväntas vara bra och 

likartade om inköparen håller sig till en legitimerad leverantör. En mer automatiserad 

tillverkningsprocess ansågs inte tillföra några kvaliteter till själva slutprodukten, men skulle kunna 

leda till dyrare takstolar. Av denna anledning ansåg både entreprenören och tillverkaren att en 

större grad av automation inte skulle vara ett bra alternativ till det sätt som takstolarna produceras 

på nu.  

Takstolschefen anser att taket är ganska traditionellt med undantagen att det var dyrare takstolar, 

det krävde en större projekteringsinsats och att tidsåtgången var större. Takstolarna var för höga för 

att kunna levereras helt hopmonterade. Istället kom varje takstol i fyra delar som sedan skruvades 

ihop på byggarbetsplatsen. Då yttertaket skulle byggas skiljde detta sig inte nämnvärt från hur man 

normalt bygger, men produktionschefen nämnde att det krävdes stor noggrannhet av de som 

snickrade ihop taket och att snickarna valdes med extra omsorg. Materialåtgång och spill för 

yttertaket, ett bandtäckt plåttak, ansågs inte nämnvärt större än vid deras andra projekt.  

Att ha medverkat till att uppföra en byggnad av denna typ ses positivt och roligt. Det ses även som 

bra marknadsföring. Produktionschefen hade inte tidigare hört talas om begreppet parametrisk 

design.  
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Vida Borgstena 

Gällande takets konstruktion var det enligt takstolschefen inget speciellt som skiljde detta tak mot 

andra projekt. Det är stolpade takstolar på betongbjälklag, vilket de är vana att arbeta med. Det som 

gjorde taket annorlunda var att det lutar i olika riktningar, slingrar sig och har tre nocklinjer. Därmed 

blev varje takstol unik till formen, vilket krävde mer tid för projektering och blev mer kostsamt än för 

ett hus med enbart eller flera likadana takstolar. Det var i anbudsfasen svårt att uppskatta hur 

mycket tid som skulle behövas för projektet.  

Takstolsleverantören hade ingen kontakt med arkitekten, alltså upprättades inget samarbete mellan 

de två disciplinerna. Takstolsleverantören producerade de önskade takstolarna utefter de ritningar 

de fick och behövde inte göra några ändringar på grund av byggnadens slingrande tak. Även om varje 

takstol var unik, var de inte konstruktionsmässigt komplexa enligt takstolschefen. Konstruktions-

beräkningar och tillverkning skedde på samma vis som för vilka andra takstolar som helst, med 

skillnaden att mer tid gick åt för projektering, att ställa in borden och lägga träet på plats. Man skiljer 

på ställtid och presstid. Ställtid är den tid som krävs för att ställa iordning piedestalerna så att man 

kan placera de ingående delarna på plats och presstid är den tid det tar att montera ihop delarna till 

en färdig takstol. Ställtiden var stor i detta projekt då alla takstolarna krävde justeringar av hur 

borden skulle stå. I ett projekt med likadana takstolar behöver borden inte ställas om inför varje ny 

takstol, vilket gör att produktionen av alla takstolar efter den första går mycket snabbt, vilket alltså 

inte var fallet i det här projektet.  Materialåtgången var densamma som vid andra projekt, det blev 

inte mer spill på grund av att varje takstol var unik.  

Konstruktionen dimensionerades och analyserades i programmen RoofCon och TrussCon. TrussCon 

är själva dimensioneringsprogrammet och i RoofCon ritas takytorna upp. Ett nytt program som heter 

Pamir har släppts, där man utgår från takytan när ritandet påbörjas, men företaget har ej gått över 

till detta program på grund av att det är nytt och kanske inte helt utvecklat än.  Takytorna förväntas 

dock vara lättare att utforma i det nya programmet än i de program som används på företaget idag. 

Programmet har även en integrerad funktion för att konstruera takstolarna. Detta innebär att om 

Pamir används behöver inte flera program vara öppna samtidigt, vilket krävs idag då det ritas ytor 

och i det ena programmet och konstrueras i det andra. 

Det finns ingen framtida tanke att utveckla produktionen till att använda en helt automatisk 

takstolspress, som enligt takstolschefen skulle vara en mycket stor investering som inte skulle löna 

sig för dem. Utöver detta förmodas de kostnader som tillkommer i form av en operatör, service och 

underhåll, större lokal med mer vara relativt stora och pressen tros inte bli lönsam även om man 

sparar in på ett par man i arbetskraft. Takstolschefen anser att den nya tekniken är intressant, men 

att det är för kostsamt. I övrigt ser han positivt på användandet av automation då det förenklar 

arbetet. Kundanpassningen som uppnås med det produktionssätt som används idag anses bra för 

företaget och mer automation i produktionsprocessen tros inte öka kundanpassningen. Samma 

takstolar hade producerats, där enda skillnaden är metoden för produktion. Om företaget hade velat 

investera i en fullt automatiserad takstolspress, skulle de enligt takstolschefen behöva utöka sin 

produktion för att göra det lönsamt. Det skulle kräva en större lokal, en större kundkrets samt att det 

kanske skulle behövas lika stor arbetskraft som nu för att kunna utöka produktionen. 

Takstolschefen anser att det var givande att delta i ett projekt av denna typ samt att det är bra sätt 
att marknadsföra företaget på.  

Sammanfattning från intervju med Skanska och Vida Borgstena Bilaga 4 



Följande text är information hämtad från ett besök på Vida Borgstenas takstolsfabrik. Under mötet 

diskuterades takstolar, konstruktion och tillverkning med Anders Boman som är takstolschef på Vida 

Takstolar samt Mattias Skoog och Ida Lubera som är takstolskonstruktörer. Texten baseras på 

minnesanteckningar samt en inspelad diskussion. Mötet ägde rum 3 december 2015 i Borgstena. 

Diskussion med konstruktör  

Ett uppdrag påbörjas ofta i form av en förfrågning från en kund som ber om en offert på ett projekt. 

För att göra en offert ritas och dimensioneras hela eller delar av projektet för att få en uppskattad 

kostnad för takstolarna. I programmet RoofCon ritar konstruktören upp formen på yttertaket och 

placerar ut de ingående takstolarna. Viss information skrivs in som är relevant för beräkningar av 

projektet. Därefter laddas dessa parametrar in i TrussCon som används för dimensionering. 

Programmet testar olika lastkombinationer och konstruktören gör korrigeringar på delarnas 

dimensioner och ingående strävors placering tills programmet godkänner takstolen. På företaget 

finns även en norm för hur mycket nedböjningar som tillåts för att innertakets material inte ska 

spricka.  

För projektet Ormhuset gjordes en offert genom att rita upp några ingående takstolar och sedan 

gjordes erfarenhetsmässiga påslag för att uppskatta projektets kostnad. Normalt sett används mallar 

för att projektera takstolar, men i det här fallet ritades den första takstolen från grund och denna 

användes sedan som mall för de övriga takstolarna. Själva takstolarna var inte svåra att projektera, 

det som var komplicerat var att ta fram formen på takytorna då det lutar i flera riktningar, slingrar sig 

och har flera nocklinjer.  Detta innebar mer arbetstimmar i programmet RoofCon än i TrussCon. 

Rundvandring och diskussion i fabrik 

Då en beställning är genomförd och ritningarna är godkända, skickas de från konstruktören digitalt 

till den CNC-styrda kapsågen i fabriken. Från dessa ritningar hämtar datorn som styr kapsågen 

ingående delars mått och vinklar. Operatören läser av de ritningar konstruktören har skickat och 

förser maskinen med virke av rätt dimensioner och kvalitet. Då VIDA har ett sågverk i närliggande 

lokal används styrkesorterat virke från den egna organisationen för takstolsproduktionen.  Virket 

som köps in kommer från södra Sverige och är av god kvalitet då det varken är för hårt eller mjukt. 

Det lämpar sig därmed väl, då takstolar kräver viss elasticitet i bruksstadiet. Därefter ställs sågen 

automatiskt in efter ritningen och kapar virket till delar som är redo att pressas ihop i ett senare 

skede av produktionslinjen. Viktiga moment för operatören är att se till att rätt typ av virke placeras i 

kapen och att visuellt undersöka att det virke som används ligger bra i kapsågen. Operatören gör 

även stickmått för att se så att sågen arbetar som den ska, den kan behöva kalibreras ibland. När 

kapningen är färdig ställs piedestalerna, borden, på plats utefter den specifika takstolen som ska 

byggas. Dessa kan ställas rätt med hjälp av en laser som även den arbetar enligt de ritningar som 

konstruktören skickat. Lasern projicerar röda linjer som visar var de ingående trädelarna ska placeras 

och när virket ligger på plats kan lasern istället projicera linjer för var spikplåtarna ska fästas. Virket 

klamras ihop för att takstolen ska hållas ihop till dess att den är pressad.  Därefter pressas 

spikplåtarna in i noderna mellan delarna, varpå takstolen lyfts med kran eller manuellt för att lagras i 

någon dag innan den sänds till kunden. Idag arbetar normalt 4 personer vid produktionslinjerna där 

takstolarna pressas samman och en person vid kapsågen. Det här sättet att producera är mycket likt 

det man har använt sedan fabriken grundades på 1980-talet, de CNC-styrda maskinerna har dock 

införskaffats senare.  
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Kvalitativ observation av takstolstillverkning Vida Borgstena 

Aktivitet Vad ser vi I aktiviteten? Var i byggnaden 
sker aktiviteten? 

Antal 
inblandade 
personer? 

Behövs 
hjälpmedel? I 
så fall vad? 

Kapning Styrkesorterat virke läggs i 
en kapningsmaskin där en 
CNC-kap kapar virket 
utefter de filer 
konstruktörerna sänt till 
produktion. 

Vid intaget. Första 
delen av 
byggnaden. Här 
lagras även virke 
som används i 
tillverknings-
processen. 

1 Kapsåg, 
CNC-styrd 

Transport Det färdigkapade virket 
ligger på vagn och dras till 
produktionslinjerna. 

Mellan kapen och 
produktionslinjen 

1 Vagn 

Utsättning Piedestaler (bord) 
placeras så att de 
ingående bitarna till 
takstolarna kan läggas på 
plats. En laser projicerar 
var virket kommer att 
placeras. Piedestalerna 
står på ett metallgolv och 
låses på plats med hjälp 
av starka magneter. I 
samband med detta 
placeras även mallar för 
var spikplåtarna ska 
läggas innan de pressas 
fast. 

Produktionslinjer. 
1 stor och 1 liten. 

2 personer 
på 
respektive 
linje. Ibland 
tre personer. 

Piedestaler och 
laser 

Klamring/ 
Spikning 

Då virket är utplacerat 
klamras det i noderna för 
att takstolen ska hålla 
ihop när den pressas. 

Produktionslinjer 2 Eventuellt 
spikpistol 

Pressning Spikplåtarna läggs på 
plats i mallarna och de 
pressas fast i fogarna 
mellan de ingående 
delarna. 

Produktionslinjer 2 Laser för 
utsättning av 
spikplåtarna 
och en 
hydraulpress 

Undanlagring De färdigihopsatta 
takstolarna bars undan 
antingen med en kran 
eller manuellt och 
placerades i lagring. De 
skyddas i viss mån med 
plats och kan komma att 
lagras utomhus i ett par 
dagar. 

Tillfällig lagring i 
byggnaden, mellan 
produktionslinjerna 
eller lagring 
utanför byggnaden. 

1-2 Lyftkran, truck 

Utlastning De färdiga takstolarna 
lastas på lastbilsflak för att 
transporteras till 
kunden. 

Utanför 
byggnaden. 
Motsatt sida från 
var virket 
transporterades in. 

1 Truck (om ej 
timmerbil 
används, som 
har en egen 
liten lyftkran) 
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Följande text är information hämtad från ett besök på Nässjö takstolsfabrik. Under mötet 

diskuterades takstolar, konstruktion och tillverkning med fabrikschefen på Nässjö Takstolsfabrik. 

Texten baseras på minnesanteckningar samt en inspelad intervju. Mötet ägde rum 16 december 

2015 i Nässjö.  

Rundvandring och diskussion i fabrik 

Företaget grundades 1986 och då var fabriken betydligt mindre. Lokalerna har byggts ut i två etapper 

sedan dess. Ute på gården arbetar en plockare och en lastare. Plockaren får filer skickade från 

kontoret till sin dator som är monterad i trucken. Filerna innehåller information om vilket virke som 

ska plockas för att köras till kapsågen och i vilken ordning det ska plockas för att produktionen ska bli 

så smidig som möjligt. Företaget har två typer av kapsågar. Båda är CNC-styrda och tar digitalt emot 

kapfiler från konstruktören, men de används för olika stora träkomponenter. De har en Hundegger-

kap som används för stora balkar, upp till 7 meter, och vid denna matas virket in automatiskt. 

Eftersom virket inte är helt rakt besiktar operatören det virke som är på väg in i kapen så att det 

ligger så att man uppnår en bra konstruktion exempelvis genom att vända virket så att man får 

överböj för överramar, detta för att virket inte ska svikta åt fel håll i den färdiga takstolen. 

Hundegger-kapen har en kap på arm som kapar ändarna på de ingående delarna, en cutter som 

exempelvis gör  urtag ur virket och en finfräs som används vid finare detaljer. När virket har passerat 

kapen matas det ut på andra sidan och stämplas av maskinen med ordernummer, längd och vilken 

del som just kapats för att förenkla för de som sedan ska montera ihop takstolarna. Efter 

stämplingen matas komponenterna vidare och packas i buntar för att sedan föras vidare med truck 

till salen där de pressas samman. En mindre kap av tillverkaren Randek finns i närliggande hall och 

här kapas de mindre delarna, stödbenen. Här sker matningen istället manuellt och denna kap har 

inte en cutter, finfräs eller bläckstråleskrivare, därför märks bitarna för hand. Operatören ser bilder 

av de delar som kapas i datorn och finns där för att kontrollera att allt stämmer. Stickprov görs och 

kaparna kalibreras ett par gånger per vecka. För att minska spillet och för att utnyttja varje bräda till 

fullo kalkylerar operatören måtten på virket som ska kapas.  

I presshallen används CNC-styrda lasrar som även de tar emot filer från konstruktören. Lasrarna 

projicerar ytterlinjerna på träkomponenterna samt var spikplåtarna ska pressas i. Piedestalerna kan 

placeras utefter var lasern projicerar linjerna och de låses fast med magneter i golvet för att stå still 

då trädelarna läggs i och pressas. Totalt har företaget fyra presstationer som alla pressar med en 

kraft på 32 ton vardera och vid varje press arbetar två personer. I den stora hallen finns två av 

pressarna och här kan stora takstolar tillverkas, upp till 3,8 meter höga och 24  meter långa. I de 

mindre salarna tillverkas mindre takstolar, exempelvis garagetakstolar, och där klarar man 3,1 meter 

höga och 13 meter långa takstolar. Där används inga lasrar, utan operatörerna får sjäva mäta ut var 

de olika delarna ska ligga. 

De tillverkar även fackverksbalkar som används till bjälklag som kan vara upp till 8 meter långa, men 

då används oftast mittbärning. Tidigare har en delvis manuell produktion använts för dessa, som 

mycket liknar tillverkningen som används för takstolar, där den som pressar samman delarna följer 

med pressen till knutpunkterna och pressar i spikplåtarna. De har nu gått över till en automatisk 

press som styrs av en dator. Virket och spikplåtarna läggs på plats och därefter ger man kommando 

till pressen att sammanfoga delarna vid de inprogrammerade knutpunkterna. Var pressen ska pressa 

måste dock skrivas in för hand, denna press får alltså inte filer direkt från konstruktören på samma 

sätt som kaparna och lasrarna. Denna typ av produktion lämpar sig väldigt bra för stora serier, där 

flera likadana objekt ska produceras. Anledningen till att man övergick till denna produktion var för 

att det ledde till en bättre arbetsmiljö för de som arbetade vid pressen och företaget hade märkt av 
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ökade beställningar på denna typ av vara. Det nya produktionssättet pressar uppskattningsvis 

dubbelt så många balkar per tidsenhet jämfört med hur man tidigare gjorde.  

Intervju med fabrikschef 

Försäljningen av takstolar är som störst på sommaren, precis innan och efter semestertiden. 

Företaget säljer ofta takstolar via ett byggmaterialföretag som utför offerter för hela byggnader till 

sina kunder och som då inkluderar takstolarna i den beräkningen. Deras produktion av takstolar 

uppskattas till 450-460 timmar per vecka fördelat på två pressar som går två skift per dag. De pressar 

19 knutpunkter i timmen. Fabrikschefen deltog inte själv i anbudet för Ormhuset, men tror att de 

antingen kan ha räknat på ett löpmeterpris eller att de ritat upp takstolarna för beräkning av anbudet 

då projektet var stort. Vidare tror han att projektet Ormhuset skulle behöva mer tid för projektering 

och produktion än mer traditionella projekt, men anser att det är svårt att uppskatta hur mycket mer 

tid som skulle krävas. Företaget har egna konstruktörer som ritar och dimensionerar takstolarna. De 

program som används är AutoCAD, TrussCon och RoofCon. Det försnämnda används framförallt som 

underlag för att rita över husformer och sektioner, och de senare två för att rita upp takytor och 

dimensionera takstolarna. 

Fabrikschefen menar att det hade varit svårt för arkitekten att göra någonting för att förenkla 

byggandet av takstolarna ifall slutresultatet skulle bli likt hur det ritades i anbudet. Istället anpassar 

sig takstolsleverantören till de ritningar de får och producerar efter dem. Han tror att det är svårt att 

skapa ett mervärde för arkitekten genom att använda automation eftersom de blandas in i ett senare 

skede och eftersom arkitekten redan har ritat det som kunden vill ha. Vidare tror han att ifall de hade 

producerat de här takstolarna så hade de delat upp projektet i flera leveranser och att de hade 

producerat det på samma sätt som de normalt producerar takstolar. Hade det varit pressat med tid 

hade de kunnat använda två olika produktionslinjer istället för en, men då tillkommer även en del tid 

för att sortera virket mellan de olika linjerna. Därför ser han en fördel med att enbart använda den 

större linjen som har två pressar och använda sig av laser för att placera ut virket och spikplåtarna. På 

den andra linjen, där de mindre takstolarna i så fall hade kunnat produceras, finns inte någon laser 

för tillfället. De nämner dock att de eventuellt planerar att införskaffa en laser även till den mindre 

linjen i framtiden. Normalt sett produceras takstolarna symmetriska för att undvika monteringsfel, 

annars märks de med höger ock vänster för att de ska monteras rätt på byggarbetsplatsen. 

Fabrikschefens arbetsuppgift är framförallt att se över hur de olika projekten ska produceras. Han ser 

över de olika typerna av takstolar som ingår i projektet och planerar in dem vid den press som är 

mest lämpad för de takstolar som tillverkas. Exempelvis skickas de stora takstolarna till den större 

linjen. Kapfiler skapar han utefter vilken kap som lämpar sig bäst för de dimensioner som virket har 

och hur de behöver bearbetas. Hundeggerkapen används vid avfasningar då den mindre kapen inte 

har samma verktyg för detta. De filer som skickas till kaparna och lasrarna innehåller samma 

information, men är anpassade till det som maskinen är till för och är därför lite olika. Alla som 

arbetar i produktion har tillgång till projektfilerna, vilket är fördelaktigt om någon del skulle visa sig 

vara dålig, exempelvis på grund av röta. Då är det enkelt att gå tillbaka och göra nya delar. 

Kapsågarna behöver kalibreras ett par gånger i veckan för att längderna på det kapade virket ska 

stämma. Företaget har varit med om att projekt har fått göras om för att lasern i kapen har mätt fel, 

vilket de ser som en begränsning med automation då de helt förlitar sig på de maskiner man 

använder. De önskar en fortsatt utveckling av lasrarna så att den här typen av fel inte ska uppstå i 

framtiden.  

Fabrikschefen uppskattar att de CNC-maskiner i form av kapar och lasrar som de använder sig av på 

företaget idag har funnits på företaget i drygt tio år. Företaget testade en annan metod med stora 
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pressbord år 2006, men den typen av produktion passade inte företaget och därför gick de tillbaka till 

den produktionsmetod som de använt tidigare igen. TrussCon och RoofCon har också funnits mycket 

länge på företaget. CSCEs nya storsatsning, konstruktionsprogrammet Pamir som är tänkt ersätta 

TrussCon och RoofCon, har företaget introducerats för men de vet inte när eller om de kommer att 

övergå till Pamir.  

De möjligheter som fabrikschefen ser med automation är utvecklingen av de maskiner som de 

använder idag. Han hoppas på nolltolerans på lasrarna så att fel kan undvikas. Han ser även positivt 

på en helt automatisk takstolspress och har hört talas om att Randek har tagit ett system av denna 

typ, men säger att han inte är insatt i hur den fungerar. Han tänker sig att denna typ av press skulle 

vara mycket bra för husföretag som producerar stora serier och likartade takstolar. Han tror i detta 

fall även att kundanpassningen skulle kunna öka till följd av en ökad automation. Dock tycker han 

inte att detta system är ett alternativ för just Nässjö takstolsfabrik eftersom det tar mycket plats och 

de inte har möjlighet att expandera ifall de inte flyttar hela fabriken, vilket fabrikschefen inte tror är 

relevant för dem.  

Fabrikschefen har inte tidigare hört talas om parametrisk design och har inte någon erfarenhet av 

projekt där det använts. Då takstolar är en definierad produkt i sig så vet han inte ifall det använts för 

något av de projekten de utfört, men han tror inte det. Han tycker dock att produkten har utvecklats 

de senaste åren och säger att de större bolagen har vågat sig på lite andra utseenden än de 

traditionella taken.  

I produktion arbetar 20 personer och på kontoret ytterligare 15 personer utspridda på olika orter.  
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Kvalitativ observation av takstolstillverkning Nässjö Takstolsfabrik 

Aktivitet Vad ser vi I aktiviteten? Var i byggnaden 
sker aktiviteten? 

Antal 
inblandade 
personer? 

Behövs 
hjälpmedel? I 
så fall vad? 

Plock Virke hämtas från 
virkeslagret 

Ute på gården 1 Truck 

Kapning  Virke läggs i den 
kapmaskin som 
fabrikschefen förordat. 
Kapen är CNC-styrd och 
kapar virket utefter de 
filer konstruktörerna sänt 
till produktion. 

Vid intaget. Första 
delen av 
byggnaden.  

2, 1 per kap Kapsågar,  
CNC-styrd 

Utsättning Piedestaler (bord) 
placeras så att de 
ingående bitarna till 
takstolarna kan läggas på 
plats. En laser projicerar 
var virket kommer att 
placeras. Piedestalerna 
står på ett metallgolv och 
låses på plats med hjälp 
av starka magneter. I 
samband med detta 
placeras även mallar för 
var spikplåtarna ska 
läggas innan de pressas 
fast. 

Produktionslinjer.  
2 större och 2 
mindre. 

2 personer 
på 
respektive 
linje.  

Piedestaler och 
laser 

Klamring/ 
Spikning 

Då virket är utplacerat 
klamras det i noderna för 
att takstolen ska hålla 
ihop när den pressas. 

Produktionslinjer 2 Hammare 

Pressning Spikplåtarna läggs på 
plats i mallarna och de 
pressas fast i fogarna 
mellan de ingående 
delarna. 

Produktionslinjer 2 Laser för 
utsättning av 
spikplåtarna 
och en 
hydraulpress 

Undanlagring De färdigihopsatta 
takstolarna bars undan 
och placerades ute på 
gården. 

Tillfällig lagring i 
byggnaden vid 
produktionslinjerna 
eller lagring 
utanför byggnaden. 

1-2 Truck 

Lastning De  färdiga takstolarna 
lastas på lastbilsflak för 
att transporteras till 
kunden. 

Utanför 
byggnaden.  

1 Truck  
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Intervjufrågor  
 
Nässjö takstolsfabrik 

 Nässjö Takstolsfabrik 
16/12 8:00 

Frågor om   
produktion & 
automation 

Då det lades anbud, var det något speciellt som skiljde det här projektet gentemot andra 
projekt? 
 
Finns det något arkitekten hade kunnat göra för att förenkla byggandet av det här 
taket/takstolarna (om formen skulle varit mycket likartad det som arkitekten hade ritat från 
början)?  
 

 Hur går er produktion av takstolar normalt sett till? Har ni något processchema som vi kan få 
se? Vilka ingående moment utförs? Hur många arbetar i produktion? 
 
Vilka moment utförs manuellt?  
 
Vilka moment utförs med automation? (maskinell hjälp såsom hydraul pressar och andra 
maskiner) 
 
Hur länge har er produktion sett ut på detta viset? När införskaffades de olika hjälpmedlen 
för första gången? 
 
 
 
Hur hade produktionen av dessa specifika takstolar gått till tror ni?  
 
Vad hade krävts av er för den här typen av projekt gentemot ett mer traditionellt tak med 
mer likartade takstolar? 
 
Vilka moment hade utförts manuellt?  
 
Vilka moment hade utförts med automation? (maskinell hjälp såsom hydraul pressar och 
andra maskiner) 

 Vad ser ni för möjligheter och begränsningar med automation vid takstolstillvekning? 
 
Tror ni att en högre grad av automation skulle kunna påverka kundanpassningen? 
Och i så fall, på vilket sätt? 
 
Om man väger manuella arbeten mot robotiserad automation för att uppnå en hög 
kundanpassning, vad anser ni är mest fördelaktigt och varför? 
 

 Har ni någon erfarenhet av användning av CNC-maskiner vid tillverkning av takstolar? 
(exempelvis kapning eller montering) 
Vad är er uppfattning om denna typ av produktion? 

 Hur lång tid uppskattar ni att dessa takstolar skulle ta att producera i jämförelse med övriga 
projekt? Tror ni att den totala kostnaden skulle skilja?  
 
Hur hade ni projekterat ett tak som detta? Finns det några skillnader i hur ni annars går 
tillväga med era projekt? 
Utför ni även beräkningar eller är det främst produktion från färdiga konstruktionsritningar? 
Hur tror ni att kostnaderna för projekteringen mellan detta och andra fall? Använder ni BIM? 
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 Kan man skapa ett mervärde för gestaltningen genom att använda mer automation? 
Hur tror ni att automation kan bidra till nya gestaltningsmöjligheter för arkitekten? 

Frågor om 
parametrisk 
design 

Har ni hört talas om parametrisk design? 
 
Vår beskrivning:  
Översiktligt kan sägas att den yta som ska framställas med hjälp av parametrisk design skapas 
och ändras med hjälp av värden på parametrar. Vidare används ekvationer för att beskriva 
förhållandena mellan olika former. Dessa förhållanden kan bestämmas och hur de uppträder 
under omvandling kan fastställas, både geometriskt  och matematiskt. Genom användandet 
av dagens datorteknik kan arkitekter med hjälp av parametrisk design utforma, analysera, 
simulera och producera avancerade former. (Bild av processen finns längst ner i dokumentet) 
 

 Har ni någon erfarenhet av parametrisk design vid projekteringen eller produktion, eller 
andra utformningssätt som ger nya och annorlunda geometrier? 
Hur ser ni på utformningsmöjligheterna med dessa verktyg? 
 
Vad tror ni skulle kunna ändras i produktionen för att ge större uttrycksmöjligheter till 
arkitekten? 

 
De steg som används vid parametrisk design enligt metoden ParaGen. 

 Ormhuset 
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Auto Eye Truss System

Auto Eye Truss System SF022

 � Hög produktionskapacitet av takstolar, cykeltid ca 9 sekunder per spikplåtspar

 � Hög kvalitet p.g.a automatisk process

 � Anpassningsbar presskraft ger perfekt pressresultat oberoende av storlek på spikplåt och 
virkestjocklek

 � Ingen omställningstid för press

 � Automatisk pressning

 � Automatisk plockning, placering och positionering av spikplåt, inklusive automatiskt kon-
trollsystem för placering av spikplåt

 � Spikplåtarna placeras på exakt rätt position i förhållande till knutpunkten. Pressen iden-
tifierar visuellt knutpunkten och positionerar plåtarna exakt oavsett om takstolen har 
avvikelser i storlek eller form.

 � Automatisk stapling av takstolar

 � Loggbar och mätbar produktionsprocess

Takstolssystem

3

Puckbord med spikblecksportal

Video & information 
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Funktionsbeskrivning

Auto Eye Truss System SF022

Auto Eye Truss System - Helautomatisk takstolslinje

�

� �

�
�

�

�

Virke placeras ut av 2 operatörer, puckbord och laserfunktion visar hur virket skall ligga.

En spikportal spikar automatiskt korrugerade spikbläck i varje knutpunkt och en bläck-
stråleskrivare märker takstolen med produktionsdata. 

Takstolen lyfts automatiskt över och transporteras till nästa station (�). 

Takstolen transporteras mot den automatiska pressen. 

Pressen plockar spikplåtar från rätt magasin, systemet har 30 magasin för
spikplåtar med olika storlekar, och matar spikplåtar till pressen. Pressen identifierar hur
takstolen och knutpunkten är positionerad och placerar spikplåten exakt rätt i förhål-
lande till knutpunkten oberoende om virket ej är 100% rakt. Pressen pressar spikplåten
med exakt presskraft vilket ger ett perfekt resultat. När samtliga knutpunkter är bear-
betade matas den färdiga takstolen till nästa station. 

Takstolen åker igenom rullpressen som en extra kvalitetskontroll (option). 

Takstolen staplas automatiskt. När hela takstolspaketet är staplat buntar operatören hela
paketet (option).

�
�

�

�
�

�
�

Takstolssystem
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Randeks mjukvara stödjer produktionsplanering off-line. 
Dessutom kan puckborden delas när man producerar min-

dre takstolar. Delningen kan göras under produktion.

Pressen plockar, positionerar, placerar och pressar spik-
plåtarna automatiskt.

Spikplåtarna placeras på exakt rätt position i förhållande till 
knutpunkten. Pressen identifierar visuellt knutpunkten och 

positionerar plåtarna exakt oavsett om takstolen har av-
vikelser i storlek eller form.

Robust puckbord med exakt positionering och snabb 
ställtid. Som option kan man lägga till en extra puck per lin-
järenhet för att öka inspänningspunkterna med det dubbla.

SF022 AutoEyeTruss är ett system utvecklat för automatisk produktion av takstolar. Systemet
kombinerar hög kapacitet med industriell kvalitet.

Den automatiska pressen identifierar takstolen och plockar, placerar, positionerar och pressar
spikplåten på takstolen automatiskt. Presskraften anpassas till storlek på spikplåt och tjocklek på
virke, följaktligen blir pressresultatet perfekt. Systemet kan hantera alla typer av takstolar

Helautomatisk takstolstillverkning

Auto Eye Truss System SF022
Takstolssystem
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Auto Eye Truss System SF022

Modulärt system

AutoEyeTruss System är ett modulärt system och du kan konfigurera det baserat på ditt kapacitets-
behov eller anpassa det så att det passar med befintlig produktionsutrustning. 

Takstolssystem
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Auto Eye Truss System SF022

Mjukvara

Teknisk beskrivning Min Max

Takstolsdimensioner

Takstolslängd ca 2 m 12 m (24 m med extra puckbord)

Takstolshöjd 0,5 m 4,5 m (>4,5 m delas)

Virkestjocklek 35 mm (Option: < 35 mm) 51 mm (Option: > 51 mm)

Operatörer

Komplett produktionslinje 2-3 operatörer beroende på konfigurering

Kapacitet (100% utnyttjande)

Presscykel (ett spikplåtspar) ca 9 sekunder

Auto Eye Truss System kan hantera alla former av takstolar inom de ramarna för längd, höjd och 
tjocklek. Klassiska fackverkstakstolar eller saxtakstolar spelar ingen roll. 

Den ungefärliga produktionscykeln är ca 9 sekunder per plåtpar. 

Takstolssystem
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Exempellayout A 
För produktion med max 12 m långa taksto-
lar. Linjen är utrustad med vinkelöverföring 
vilket gör det möjligt att dela puckbordet 
och parallellproducera mindre takstolar och 
ändå ha optimalt flöde i linjen. Linjen kom-
mer att ta upp något större yta jämfört med 
en rak linje (layout C) men blir i gengäld 
kortare.

Kapacitet

Mjukvaran till Randeks puckbord möjliggör produk-
tionsplanering utanför linjen i förväg. Produktions-
planerare kan i förväg planera produktionen på kon-
toret och enkelt göra justeringar under produktionen. 
Operatörerna behöver endast trycka på en knapp för 
att ställa in bordet för nästa takstol.

Mjukvaran stödjer delning av puckbordet i olika stor-
lekar till två oberoende delar. Detta möjliggör samtidig 
produktion av två takstolar. Vid tillverkning av mindre 

takstolar är detta oerhört fördelaktigt. Mjukvaran stödjer dessutom 2 puckar per linjärenhet vilket 
ger dubbelt antal stöd för takstolen.

Exempellayout B
För produktion med max 24 m långa tak-
stolar. Linjen är i princip samma som layout 
A men med maximal längd på takstolarna 
på 24 meter. Linjekonfigurationer kan göras 
på ännu längre takstolar vid behov. Det är 
möjligt att dela puckbordet i två delar med 
lika eller olika storlek för att möjliggöra sam-
tidig produktion av dubbla takstolar. Delning 
görs enkelt under produktionen.

Exempellayout C
Den här layouten formar en rät linje vilket 
gör linjen längre men inte så bred som 
layouter med vinkelöverföring.

Exempellayout D
Den här layouten illustrerar vad man be-
höver köpa om man redan har ett puckbord 
och vill integrera det med Auto Eye Truss 
System.

Rullpress och staplingssystem är optioner i alla ovanstående layouter.
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Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system ämnat för prefabric-
erad hustillverkning. Produktsortimentet består av: kapsågar, vägg-, golv-, och taklinjer, takstols-
system, vändbord och specialmaskiner. Automationsgraden sträcker sig från helautomatisk till 
manuell. 

Företagets historia sträcker sig tillbaka till 1940-talet och startade i nära samarbete med de första 
prefabricerande hustillverkarna. Idag använder ledande hustillverkare i 36 länder Randeks maski-
ner och system.

Vägg-, Tak- och Golvlinjer 
Ett komplett produktprogram av 
utrustning för tillverkning av väg-
gar, golv och tak. Från helautom-
atiska system till manuella.

Randek AB, Tångvägen 24, SE-311 32 Falkenberg, Sweden
Tel: +46 346 55 700, Fax: +46 346 55 701, www.randek.se, E-mail: info@randek.se

Randek i korthet

Om Randek

Tjänster
Ett komplett program av tjänster: 
Fabrikslayout, Underhåll, Hus-
byggnadssystem, Finansiering.

Specialmaskiner
Specialmaskiner framtagna för 
särskilda applikationer: Helau-
tomatisk putsmaskin, lättregel-
press, takluckemaskiner, fönster/
karm/bågmaskin etc.

Vändbord
Flexibla och välbeprövade vän-
dbord från enkla till avancerade 
med en rad valbara optioner.

Takstolssystem
Anpassad utrustning för kvalita-
tiv tillverkning av takstolar från 
traditionella system till helau-
tomatiska.

Kapsågar
Högkvalitativa och välbeprövade 
kapsågar från manuella till helau-
tomatiska samt specialsågar.
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Intervjufrågor   
 
Randek 

Randek 
22/12 10:00 

Hur tänkte ni när ni utvecklade er automatiska takstolspress? Vad var det som gav 
idén till att skapa denna? När lanserades denna produkt? Hur många har ni levererat 
sedan dess? 
 
Hur går produktionen av takstolar till vid användandet av er automatiska takstolspress?   
Har ni ett processchema? 
Vilka moment utförs manuellt?  
Vilka moment utförs med automation?  
 

Hur stor plats tar denna press i sin enklaste form vs. med påbyggnader av olika slag? 

Hur mycket underhåll räknar ni med att ert Auto Eye Truss System kräver? 
Hur stor arbetskraft räknar ni med att man kan spara in genom att använda ert system? 
 

Vi har tittat på de videoklipp ni lagt ut om ert system. I dessa tar ni upp de fördelar 
ni ser. 
På vilket sätt ökar kvalitén i jämförelse med ifall era vanliga pressar hade använts?  
Det nämns att virket inte tas sönder p.g.a. för hög presskraft, vilket kan vara ett 
problem vid traditionella system. Hur påverkar den senare rullpressen virket om det 
är olika kvaliteter på olika ingående delar? 
 

Vi har gjort en fallstudie på en byggnad som kallas för Ormhuset i Jönköping (bild finns längst 
ner i dokumentet). Taket på detta hus har en slingrande form, vilket gör att varje takstol är 
unik.  
Vad tror ni att arkitekten hade kunnat göra för att förenkla byggandet av det här 
taket/takstolarna, om formen skulle varit mycket likartad det som arkitekten hade ritat från 
början?  
 
Skiljer sig produktionen för likartade takstolar från olikartade takstolar om detta system 
används? 

 
Vad ser ni för möjligheter med automation vid takstolstillvekning? 
Vad ser ni för begränsningar med automation vid takstolstillvekning? 
 
Tror ni att en högre grad av automation skulle kunna påverka kundanpassningen? 
Och i så fall, på vilket sätt?   
 
Om man väger manuella arbeten mot robotiserad automation för att uppnå en hög 
kundanpassning, vad anser ni är mest fördelaktigt och varför?  

Vilka av era maskiner för takstolstillverkning är kopplade till ett CNC-system? Hur länge har ni 
tillverkat sådana produkter? Är det någonting som behöver skrivas in för hand eller går allt 
via CAD-filer? 
 

Om varje takstol är unik, hur lång tid uppskattar det skulle ta att producera dessa takstolar i 
jämförelse med att producera flera takstolar av samma typ? Skiljer tiden?  
Uppskattar ni att kostnaden kan skilja?  
Vilka program är kompatibla med mjukvaran i ert system? Kan TrussCon- och RoofCon-filer 
överföras till systemet?  
 

Intervjufrågor till möte med produktutvecklingschef på Randek Bilaga 11 



Hur tror ni att effektiviteten för produktion av byggnadsdelar eller byggnader 
påverkas genom användning av automation, i jämförelse med traditionella 
byggmetoder? 

För vilka tror ni att automation av denna typ är relevant? Vilka är era potentiella 
kunder? 
Vad gör av mer automatiserade produkter denna typ attraktiva för 
takstolstillverkare? Vad tror ni hindrar potentiella kunder från att välja ett sådant 
system?  
 
Vi frågade en entreprenör hur deras intresse för automation såg ut och de sa att de 
får samma kvalitet på produkterna oavsett om det är traditionell takstolstillverkning 
som om det är en mer automatiserad och vill därför inte betala mer för det (vilket 
kanske skulle krävas efter en stor investeringskostnad för takstolsproducenten). Vad 
anser ni om detta? 
 
Hur tror ni att automation kommer att användas i framtiden och i vilken 
utsträckning? 
 
Har ni några planer på en helt automatisk produktionslinje i framtiden med kapning, 
placering, pressning samt lagring? Vad finns det för möjligheter respektive begränsningar 
med detta?  
 

Kan man skapa ett mervärde för gestaltningen genom att använda mer automation? 
Hur tror ni att automation kan bidra till nya gestaltningsmöjligheter för arkitekten? 
 
Hur ser ni på utformningsmöjligheterna med era produkter? 
Vad tror ni skulle kunna ändras i produktionen för att ge större uttrycksmöjligheter till 
arkitekten? 

Har ni läst eller på annat vis kommit i kontakt med nutida forskning om automation 
av takstolar eller är det framförallt egna utvecklingar inom företaget som ligger till 
grund för hur ni utvecklar era produkter? Har ni artiklar som skulle vara relevanta för 
oss att läsa? 
 

 

 Ormhuset 
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Följande text är information hämtad från ett besök hos Randek, ett företag som tillverkar maskiner 

för takstolstillverkning. Under mötet diskuterades nya möjligheter för takstolsproduktion i form av 

deras automatiska takstolspress, Auto Eye Truss System. Texten baseras på en inspelad intervju med 

Åke Svensson som är produktutvecklingschef på Randek. Mötet ägde rum 22 december 2015 i 

Falkenberg.   

Intervju med produktutvecklingschef 

Idén till projektet att skapa systemet Auto Eye Truss System kom till genom samtal med kunden 

PreTre i Norge. Denne kund hade fyra fabriker för takstolstillverkning i Norge som tillverkade 

takstolar på traditionellt vis. Ägaren ville skapa en ny tillverkningsprocess där tillverkningen av 

takstolar skulle automatiseras i högre grad än vad som då användes. De såg sig om efter olika 

möjligheter och använde forskning för att ta fram en ny metod, men då de inte fann någon som 

kunde skapa en helhet och då det började bli dyrt vände de sig till Randek som länge har producerat 

maskiner för takstolstillverkning.  Kunden berättade för produktutvecklingschefen vad de var ute 

efter och det var så projektet drog igång år 2008. Maskinen byggdes och levererades år 2009. Patent 

på uppfinningen har tagits i Europa, Australien och USA, de länder där företaget tror sig behöva 

skydda sin produkt. Tre maskiner har hittills installerats, den första i Norge, sedan en i Australien år 

2013 och den senaste har precis innan årsskiftet 2015-2016 kommit på plats i Florida, USA.  

En del av grundtanken med projektet var att operatörer skulle slippa hantera spikplåt. En regel för 

takstolstillverkning är att spikplåten ska placeras inom ± 10 mm i knutpunkten, vilket i praktiken kan 

vara svårt. Med den metod som vanligen används i Sverige, där man placerar ut piedestaler och 

använder C-pressar, kan man göra markeringar för var spikplåten ska hamna. Man kan då ta hjälp av 

en laser för att projicera ut var spikplåtarna ska sättas. En annan vanlig metod som används mycket 

utomlands är att man ställer upp stora pressbord med mekanisk mallar som en press sedan förs över. 

Då lyfts  takstolen upp lokalt där spikplåten ska läggas och så läggs plåten in på undersidan. Produkt-

utvecklingschefen menar att det då är mycket svårt att träffa precis där spikplåten bör läggas och att 

detta försämrar kvalitén. Därför vill man att hanteringen av spikplåt ska vara automatisk och att den 

ska placeras rätt i knutpunkten.  

Produktionen med denna automatiska takstollspress går till så att operatörerna får en fil från 

konstruktören som de producerar efter. Då de klickar på start så finns det ett så kallat puckbord, som 

med hjälp av små puckar som åker över bordet, ställer in en mall för hur operatörerna ska lägga i det 

färdigkapade virket. Med hjälp av den mall puckarna utgör och en laser som projicerar takstolens 

konturer placerar de två operatörerna ut virket manuellt. Därefter kan man antingen välja att klamra 

ihop takstolarna manuellt eller att använda en spikportal som glider över takstolen och klamrar ihop 

den i knutpunkterna. Denna portal är CNC-styrd och får alltså information från samma fil som 

puckbordet om var takstolen ska klamras. Portalen kan vara bra att använda då takstolarna är höga, 

eftersom operatörerna kan få svårt att nå alla knutpunkter då, och den kan stängas av vid mindre 

takstolar där operatörerna lätt kan klamra knutpunkterna istället. När takstolen är klamrad trycker 

operatörerna på en knapp och då förs den över till en rullbana som för takstolen vidare mot den 

automatiska pressen. Direkt när takstolen glidit iväg är operatörerna redo att påbörja nästa takstol. 

Man kan välja att ha ett eller två puckbord beroende på hur långa takstolar man vill producera. Med 

två puckbord kan man även producera flera kortare takstolar parallellt, vilket föder pressen bättre än 

om enbart ett puckbord används och därmed höjs utnyttjandegraden. Ett puckbord klarar av 

takstolar på upp till 12 meter och borden placeras i rad så att materialhanteringen hålls på en sida av 

linjen och för att en portal ska kunna användas till båda puckborden.  
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Takstolen rullas in i pressen där spikplåtar hämtas och placeras i knutpunkterna utefter 

produktionsfilen. Maskinen har 30 olika spikplåtsmagasin och plåten mäts automatiskt innan den 

placeras. Pressen läser sedan av hur takstolen och dess knutpunkter är positionerade och pressar 

plåten i knutpunkten inom ± 3 mm, oavsett ifall virket är helt rakt eller inte. Presskraften anpassas 

dessutom efter det virke och de plåtar som används. Krävs större presskraft än 30 ton kan en 

rullpress installeras efter den automatiska pressen. Därefter kan de färdiga takstolarna antingen 

staplas manuellt eller automatiskt med hjälp av en staplare. Färdiga paket av takstolar transporteras 

sedan iväg av en operatör för att lagras inför leverans. Kvalitetskontroll måste utföras manuellt då 

systemet inte är utrustat med ett system för detta.  

Systemet behöver totalt tre operatörer, två som placerar virke i mallen på puckbordet och en som tar 

hand om de färdiga takstolarna samt fyller på spikplåtsmagasinen. Systemet anpassas så att det blir 

kompatibelt med de konstruktions- och ritprogram som kunden använder sig av. 

De fördelar som produktutvecklingschefen ser med denna typ av system jämfört med mer 

traditionell takstolstillverkning är flera. Kvalitén blir bättre då pressen placerar ut spikplåtarna mer 

exakt och pressar med anpassad presskraft. Tid sparas in på alla moment som normalt utförts från 

det att virket lagts i till dess att takstolarna staplats. Tid sparas även på att ställtiden är mycket 

kortare än vid användandet av piedestaler som måste förflyttas för varje ny takstol. För en hel 

omställning av puckarna går det åt cirka 30 sekunder, men då takstolarna ofta är ganska lika behövs 

oftast inte hela denna tiden, utan det kan räcka med 5-10 sekunder för puckarna att ställa in sig för 

nästa takstol. Produktutvecklingschefen berättar att 50% av tiden vid traditionell takstolstillverkning 

går åt till att flytta runt piedestalerna. Denna tid kan med detta system istället användas till att 

pressa takstolar, då själva pressen inte har någon omställningstid. Produktutvecklingschefen menar 

därför att de kan göra mer komplicerade former på kortare tid än vad man kan göra vid traditionell 

tillverkning. Utformningsmöjligheterna ökar enligt produktutvecklingschefen  eftersom vilka former 

som helst kan produceras snabbare och därmed blir billigare än vid traditionell tillverkning. Detta ger 

arkitekten friare ramar. Hur mycket tid som sparas menar han dock att man får jämföra från fall till 

fall och hur mycket tid kunden använder med nuvarande utrustning.  Vid traditionell tillverkning där 

takstolarna har många ingående strävor måste C-pressen lyftas upp, placeras rätt och sedan sänkas 

ner runt knutpunkten för att kunna pressa i plåtarna. Dessa moment slipper man med en automatisk 

press som kan röra sig fritt över takstolen. Genom att använda en automatisk portal för klamring 

slipper man krävande  arbetsställningar för operatörerna, som annars kanske måste sträcka sig för 

att nå alla knutpunkter.  Används två puckbord kan de två operatörerna som lägger i material gå 

mellan puckborden, så när en färdigplacerad takstol klamras av portalen kan de gå vidare och lägga i 

bitar till nästa takstol på det andra puckbordet och vise versa. Presstiden per plåtpar är cirka nio 

sekunder, vilket är betydligt snabbare än vid traditionell tillverkning. Det finns även möjligheter att 

göra produktionen papperslös genom att montera stora TV-apparater som visar takstolarna och 

ritningarna. I Florida har de även planer på att använda en nedräknande tidsklocka för att matcha 

iläggningen vid de olika puckborden så att de takstolarna körs ut lagom till när den förra takstolen 

pressats klart för att få ut så mycket som möjligt av utrustningen. Dessutom fotar en kamera i 

presshuset varje takstol och dess knutpunkter för vidare uppföljning och produktionen är loggbar, så 

att företaget kan föra statistik på hur lång tid det tar att producera enskilda takstolar eller projekt. En 

annan fördel med systemet är att lagerytan som krävs för material blir mindre. Om företaget har 

flera arbetsstationer ska material finnas tillgängligt vid alla dessa för att undvika den tid det tar för 

att gå och material. Med det här systemet samlas allt virke vid puckborden och metallplåtarna vid 

pressen. 
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Produktutvecklingschefen ser inga större begränsningar med det system de har utvecklat, dock krävs 

en stor investeringskostnad om 20-30 miljoner beroende på utformning och att lokalen rymmer 

maskinen. I sin enklaste form med ett puckbord och utan staplare krävs ungefär 56 meter medan en 

uppsättning med dubbla puckbord och dubbla staplare kräver ungefär 100 meter. Bredden är 14 

meter. Av dessa anledningar vänder sig företaget framförallt till stora tillverkare då det krävs en viss 

produktionsvolym för att maskinen ska löna sig. I Sverige används centrumavståndet 1200 millimeter 

medan 600 millimeter används i länder som Norge och USA. I dessa länder produceras alltså dubbelt 

så många takstolar som ifall samma projekt hade utförts i Sverige. En annan begränsning kan vara 

tidsåtgången för tillförseln av material som matas mot pressen vilket gör att pressens kapacitet inte 

kan utnyttjas fullt.  

Har man en mycket stor produktion bör man inte överskrida två puckbord, då är det bättre att inför-

skaffa en till maskin enligt produktutvecklingschefen. Livslängden på en maskin beräknas vara över 

20 år och den bör servas åtminstone en gång per år. Det är en rörlig del, i plockaren som hämtar 

spikplåt, som behöver bytas lager på efter två år av treskiftsarbete, annars räknar de med normalt 

underhåll och service på övriga delar.  

Leveransen av takstolarna är det som begränsar dess storlekar. Maskinen kan tillverka takstolar med 

en maximal höjd av 4,5 m och längden tolv eller 24 m beroende på om ett eller två puckbord 

används. Större takstolar tillverkas i delar som monteras ihop på byggarbetsplatsen. De råder även 

sina kunder att se över så att 80% av deras behov täcks av den automatiska linjen och så kan man 

köra små takstolar vid sidan om för att inte göra maskinen mer komplicerad. Han berättar dock att 

deras kund i Norge även kör små element genom maskinen och är nöjda med det.  

Produktutvecklingschefen berättade att utvecklingen av metoder för takstolsproduktion i princip har 

stått still i flera decennier, men att de nu med detta system inför större möjligheter för automatisk 

tillverkning. Han tror att det i framtiden kommer att användas mer automation bland annat på grund 

att det är lättare att ha kontroll på än manuell tillverkning. Produktutvecklingschefen nämner att de 

har funderat på en helt automatisk linje där man slipper interna transporter mellan stationerna, men 

berättar också att maskinen skulle kräva mycket mer plats och att kunderna i så fall förmodligen 

skulle behöva anpassa lokalerna ytterligare. Vid en komplett just-in-time produktion menar 

produktutvecklingschefen att systemet skulle vara mycket sårbart utan ett buffertlager mellan 

kapmaskinen och pressen, vilket skulle kräva ytterligare lageryta. Då trä är ett levande material och 

inte är helt rakt kan det även vara svårt att placera det i puckborden med hjälp av robotarmar istället 

för manuellt. Detta är något de har lite idéer för och eventuellt kommer fundera vidare på i 

framtiden, men det är inte aktuellt idag. 

En konkurrent till företaget, Trussmatic (tidigare Autoprod), har också tagit fram en automatisk 

produktionsmetod för takstolsproduktion. Med denna metod byggs hela takstolen ihop på samma 

plats och transporteras inte vidare till en ny maskin eller station mellan klamring, pressning och 

stapling, vilket gör att systemet är långsammare än det som Randek tagit fram. Därför menar 

produktutvecklingschefen att deras system lämpar sig bättre för större volymer. Trussmatics system 

kräver dock mindre golvyta.   

Produktutvecklingschefen har visats bilder av Ormhuset och menar att ett projekt av denna typ är 

perfekt att köra genom deras Auto Eye Truss System eftersom takstolarna annars skulle kräva mycket 

ställtid och vara svårare att producera på traditionell vis med C-press. Han menar att det var mycket 

längesedan man gjorde mer än fem likadana takstolar och att det idag krävs mycket tid för 

omställning av borden. Den tiden som krävs för omställningen sparar man nu in på. 
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Intervjufrågor 

Parametrisk design – Jonas Runberger 

Parametrisk design 

Hur används parametrisk design i dagsläget? Har du några exempel på några projekt som är gjorda 

med denna typ av utformning (i Sverige vs resten av världen)?  

Hur är din uppfattning om dess omfattning? Hur uppfattar du att intresset för parametrisk design är 

inom forskningsvärlden/universitet i förhållande till i praktiken ute på arkitektfirmor? (I Sverige vs 

världen) 

Vad gör parametrisk design attraktivt eller mindre attraktivt för olika sorters brukare? Vid vilka typer 

av projekt är parametrisk design mest förekommande? Har du något exempel på småskaliga projekt 

som har skapats med parametrisk design? 

Vilka möjligheter och begränsningar ser du med parametrisk design i dagsläget? 

Hur tror du att detta kommer se ut i framtiden (om t.ex. tio år vs 50 år)? Tror du att det kommer att 

användas mer eller mindre än vad det görs i dagsläget?  

Vilka nya arkitektoniska utformningsmöjligheter ser du för takkonstruktioner i trä, med parametrisk 

design? 

Parametrisk design nämns i en av dina artiklar som ett innovationsverktyg, det står även att avsedd 

tid för innovation på arkitektfirmor inte är vanligt förekommande. Hur ser du på möjligheterna och 

begränsningarna med parametrisk design som ett innovationsverktyg? 

Källa: Artikeln: PARCEL: Developing performative prototypes in architectural design.  

På vilka sätt använder du dig av parametrisk design i din roll som arkitekt? I vilken utsträckning/ Hur 

ofta, procentuellt sett? 

Hur går processen till för din del, uppdelat i steg? 

Hur brukar kommunikationen mellan dig och andra aktörer i byggprocessen gå till vid användandet 

av parametrisk design? Hur skulle man som arkitekt kunna involvera andra parter i ett tidigt 

utformningsskede, och vilka aktörer kan involveras? Vilka möjligheter och begränsningar ges för 

kommunikation, vid användandet av parametrisk design? 

Finns det andra nya metoder för utformning än parametrisk design, som du arbetar med? I så fall 

vilka och hur fungerar de? Vilka för- och nackdelar finns med dem i jämförelse med parametrisk 

design? 

I vilka situationer anser du att parametrisk design bör användas istället för ett mer traditionellt 

ritande i datorprogram? Och när bör det inte användas? 

Produktion och parametrisk design 

Vilka produktionssätt kan kopplas ihop med parametrisk design? Vad är vanligast? 

Vilka automatiserade produktionssätt anser du är bäst? Varför? 

Har du hört talas om RTC – Robotic Timber Construction (ordförklaring längst ner i dokumentet)? Vad 

tror du om RTC i kombination med former som uppstått med hjälp av parametrisk design? 
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Har du hört talas om några projekt som både använt parametrisk design och som producerats med 

automation, som exempelvis CNC-maskiner/robotar? I vilken grad användes automation? 

Har du någon uppfattning om hur vanligt det är med helt automatiserade produktionslinjer för 

komplexa byggnadsdelar, där manuella arbeten inte ingår? Har du sett en sådan och kan du i så fall 

beskriva den? (Byggnadsdelarna kan senare monteras manuellt, men just inom produktion av 

element) 

Vet du något om vilka typer av program som kan användas för överföring av information eller färdiga 

modeller från datorn till exempelvis CNC maskiner?  

Hur tror du att effektiviteten av produktion av byggnadsdelar eller byggnader påverkas genom 

användning av automation, i jämförelse med traditionella byggmetoder? Hur tror du att kostnaden 

påverkas vid användandet av automation gentemot att inte använda det? 

Hur tror du att arkitekter kan planera och utforma för att förenkla produktionen av komplexa 

former?   

Hur skulle du som arkitekt kunnat påverka utformningen av taket till Ormhuset så att produktionen 

hade blivit enklare, med så bibehållen design som möjligt? (Bilder finns längst ner i dokumentet. 

Tyvärr har vi inte fått tillgång till ritningar för huset.) 

Vilka byggnadsmaterial tillämpas parametrisk design främst på nu? Vet du i vilken omfattning det 

används för betong, glas, stål, trä, tegel osv? 

Vad finns det för möjligheter och begränsningar för trä som material vid användandet av parametrisk 

design? 

Vad finns det för möjligheter och begränsningar för trä som material vid användandet av parametrisk 

design samt en automatiserad produktion? 
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Här är den uppfattning vi fått av parametrisk design:  

Översiktligt kan sägas att den yta som ska framställas med hjälp av parametrisk design skapas och 

ändras med hjälp av värden på parametrar. Vidare används ekvationer för att beskriva förhållandena 

mellan olika former. Dessa förhållanden kan bestämmas och hur de uppträder under omvandling kan 

fastställas, både geometriskt och matematiskt. Genom användandet av dagens datorteknik kan 

arkitekter med hjälp av parametrisk design utforma, analysera, simulera och producera avancerade 

former.  

Källa: Stavric, M., Marina, O. Parametric Modeling for Advanced Architecture. Issue 1 (5), 9-16 (2011) 

Stämmer denna överens med din uppfattning om vad parametrisk design är? 

RTC – Robotic Timber Construction: 

RTC är ett nytt tillvägagångssätt för byggnation och montering av icke-standardiserade och icke-

konventionella träkonstruktioner. RTC kombinerar montering med avancerad digital design. 

Källa: Willmann, J., Knauss, M., Bonwetsch, T., Apolinarska, A. A., Gramazio, F., & Kohler, M. (January 

01, 2015). Robotic timber construction - Expanding additive fabrication to new dimensions. 

Automation in Construction. 
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Lasttest av en RTC-tillverkad fackverksbalk. 
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Följande text är information hämtad från en Skype intervju med Jonas Runberger som är adjungerad 

professor vid KTH. Han är arkitekt och ansvarig för utvecklingsmiljön Dsearch, inom för White 

Arkitekter, som arbetar med parametrisk design i en mängd olika uppdrag. Under intervjun 

diskuterades nya möjligheter till följd av nya utformningssätt och trä som material vid produktion av 

tak. Intervjun spelades in 26 november 2015. 

Intervju med Jonas Runberger 

Parmetrisk design är ett begrepp som Runberger nästan har slutat använda då alla typer av digital 

modellering är mer eller mindre parametriska idag. Det han själv arbetar med kallar han istället 

computational design, som han menar är den typ av ny teknik som ger nya möjligheter inom 

utformning. Inom parametrisk design bygger användaren upp systemet i sin programvara med 

associationer från grunden och det är även det tillvägagångssätt Runberger använder vid 

computational design. Det är detta begrepp som parametrisk design syftar på i fortsättningen av 

denna text. 

I sin roll som arkitekt och ledare i Dsearch går Runberger in i utmanande projekt för att stödja 

processen. Ibland agerar han som arkitekt med särskild kompetens och i andra fall hjälper han andra 

arkitekter inom företaget att utveckla deras idéer. Han arbetar mycket med hur man kan relatera de 

verktyg som finns att bistå till en vanlig design- och produktionsprocess. Parametrisk modellering gör 

han i runda svängar en dag i veckan medan resten av tiden används för att underlätta 

genomförandet av projekten, men alla projekt han arbetar med involverar parametrisk design. 

Dsearch bygger mycket modeller då han menar att det ökar förståelsen och är ett bra verktyg för att 

visa beställaren sin tanke då någonting liknande aldrig har producerats förut. Han berättar även att 

han använder sig av iterativa processer vid utformning för att göra små justeringar och jämföra olika 

modeller för att ta fram den som lämpar sig bäst för ändamålet och säger att det då är användbart 

att digitalt testa många lösningar mot vissa kriterier för att sedan göra bedömningar. Han skulle kalla 

denna metod för att iterera och har inte hört talas om just metoden ParaGen. De program som 

används av Runberger för parametrisk design är Rhinoceros och Grasshopper där det förstnämnda är 

ett modelleringsverktyg medan det senare är ett plug-in program som visuellt programmerar det 

parametriska systemet där man bygger upp parametriska relationer från grunden. Den framtagna 

formen är sedan överförbar till Revit, men är inte längre parametrisk då den laddats in utan är då 

enbart en modell. Ett annat plug-in program till Rhinoceros är Karamba som används för att 

dimensionera konstruktionselement i material som trä och stål. 

Runberger berättar att det är viktigt att de konstruktörer som de samarbetar med har förståelse för 

de program som används. Tidigare har White Arkitekter arbetat med utländska konstruktörer, men 

nu har konstruktionsföretag i Sverige satsat på att utveckla sig inom programvarorna. Tillsammans 

behöver de komma överens om vilket produktionsunderlag som ska levereras. För trämaterial är det 

antingen två- eller tredimensionellt underlag beroende på ifall det enbart ska kapas eller om det 

behövs mer bearbetning av träet med exempelvis en femaxlig fräs eller en industrirobot. Runberger 

berättar att de på KTH styr en CNC-fräs med hjälp av programmet Mastercam som skapar så kallade 

G-koder, vilka fungerar som fräsens instruktioner.

Parametrisk design har i Sverige använts av White Arkitekter först för fasaderna till projekten Tele2 

Arena och Stockholm Waterfront Congress Centre, och har sedan utnyttjats i ett trettiotal projekt av 

olika storlek och skala. Andra exempel som parametrisk design har använts för är interiörer och 

paviljonger. Runberger och hans team på White Arkitekter arbetar uteslutande med frågor som rör 

parametrisk design. Det finns även många som arbetar med att undervisa i ämnet, Runberger 

inkluderad. Internationellt sett finns många projekt där parametrisk design använts. Runberger 
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nämner arkitekter som Zaha Hadid, UNStudio, Shigeru Ban och på ingenjörssidan nämner han 

Bollinger Grohmann Engineers, AdamsKaraTaylor, Buro Happold och ARUP. I Sverige är White 

Arkitekter ett av få företag som satsar på detta. Han berättar att ofta påbörjas projekten med en 

formidé vilken man sedan försöker göra producerbar. För just grundidén  är produktionstekniken inte 

så viktig, utan det tas i beaktning först senare. Runberger poängterar dock vikten av att koppla 

arkitektur till fabrikation och produktion. Det optimala vore att redan från projektets start veta vem 

som kommer att producera byggnaden. Då kan de ta med alla begränsningar som finns i 

produktionsledet in i sina designverktyg för att utforma något som definitivt kan produceras. 

Runberger säger att om arkitekten förstår hur något ska produceras och hur de kan monteras medan 

de skapar det, ges de möjlighet att förenkla för produktionen av komplexa former. Han säger även 

att det krävs en större integration mellan de som verkar i det tidiga designskedet och de som 

planerar slutproduktionen. Vid upphandlingar av projekt finns dock begränsningar med i vilken 

ordning olika parter involveras. Då kan partnering eller andra typer av tidiga samarbeten vara 

fördelaktigt, framförallt mellan konstruktörer eller arkitekter.   

Projekt som kommit till med parametrisk design redan innan metoderna fanns fritt tillgängliga är 

exempelvis Yokohama International Port Terminal av Foreign Office Architects, i början av 1990-talet. 

Man fick då antingen rita eller programmera formerna utan hjälp av datorprogram. Ett annat 

exempel är titanskalet på Frank Gehrys Guggenheimmuseum. Runberger berättar att utvecklingen 

och intresset för parametrisk design sker både inom forskningsvärlden och i praktiken parallellt, 

vilket han menar är viktigt, och att forskare och praktiker mötts på konferenser och symposium för 

att dela tankar. I Sverige behandlas parametrisk design i arkitektutbildningarna  vid Chalmers, KTH 

och LTH i Lund och därför är flera nyutbildade arkitekter insatta i hur det används. Han menar att 

man med parametrisk design har en annan utgångspunkt i sitt designande, men som ung arkitekt har 

man sällan den erfarenhet som behövs för att få ansvar för projekt. Snarare är det ofta de äldre som 

efterfrågar något och undrar ifall det är möjligt att skapa med hjälp av parametrisk design. Han 

menar att detta gör att designen lite förlorar sin poäng. Man måste förankra och motivera sin idé 

med sin portfolio, vilket kan vara svårt då man är nyutbildad. Runberger menar att man med digital 

modellering egentligen kan skapa i princip vad som helst, men nämner inga särskilda begrepp för nya 

utformningsmetoder annat än computational design och digital fabrikation. 

Institute for Computational Design (ICD) i Stuttgart, Architectural Association i London och Bartlett 

School of Architecture i London ges som exempel på instutitioner varvid parametrisk design 

behandlas utomlands. Både vid Architectural Association och ICD har det tillverkats paviljonger. Vid 

den senare görs en paviljong om året, varvid de inblandade utforskar nya produktionsmetoder för 

olika material, exempelvis trä, men även vävda kol- och glasfiberkonstruktioner.  Produktionen utförs 

då med hjälp av industrirobotar. Vid ETH i Zürich används industrirobotar för att mura tegel. 

Runberger kan inte komma på några privatbostäder som byggts där parametrisk design har varit 

inblandat under utformningsfasen. Han berättar att projekten kräver specialister och att det inte har 

nått ut till den breda marknaden ännu, delvis på grund av priset. Däremot tror han att interiörer 

skapade med parametrisk design kan finnas i privathem. Runberger menar att parametrisk design 

kan användas vid särskilda utmaningar och då man försöker skapa något som aldrig gjorts förut, men 

att det är onödigt när det finns mer konventionella redskap och metoder. Ritar man ett helt vanligt 

hus finns det ingen mening att bygga en parametrisk modell om man inte planerar göra ett stort 

antal varianter som ska se olika ut.  

Runberger berättar att den vanligaste metoden för att framställa invecklade former som skapats med 

parametrisk design är genom att använda en reduktiv process i form av CNC-fräsning av olika slag. 

Det negativa med detta är att det blir mycket spill, och i framtiden blir additiva tillverkningsmetoder 
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viktiga. Vidare berättar han att det görs mycket experiment med industrirobotar för att producera 

ingående komponenter. Även om de ingående delarna ibland är enkla till utformningen kan 

monteringen vara komplicerad, varför monteringen i hög grad är manuell. Den produktion som är 

mest automatiserad idag är tillverkandet av byggnadsdelar och det som är minst automatiserat är 

arbetet på byggarbetsplatsen.  

De fördelar som ses för de slutliga användarna kan ofta vara sådant som inte påtagligt märks enligt 

Runberger. Exempel på det kan vara en sänkt energiförbrukning, till följd av att analysverktyg blandas 

in under designfasen för beräkningar av dagsljus, energibehov och vindanalyser. Om designarbetet är 

utfört för att ta fram mer spektakulär eller uttrycksfull arkitektur märks det mer för användarna. 

Denna typ av utformning är attraktiv för de brukare som är ute efter någonting som inte följer 

standarden och som inte hör till det vanliga. En annan nytta som kan ges av dessa metoder är 

materialoptimering vid produktion. Genom att använda konstruktionsanalyser kan lättare 

konstruktioner som är mer hållbara användas, vilket är viktigt ur hållbarhetssynpunkt. 

De möjligheter Runberger ser med parametrisk design är flera. Han hoppas på en framtida utveckling 

med ytterligare integration mellan olika parter och förbättrade analysmöjligheter gällande 

konstruktion, fabrikationsmetoder och alternativa material. Detta kommer kräva ett samarbete 

mellan olika discipliner, vilket också kan vara en möjlighet. Det kan även leda till mindre 

materialåtgång och mer energieffektiva lösningar i form av lättare tak och former som begränsar 

energiförluster. Runberger tror att parametrisk design i framtiden kommer att bli en självklar del i 

arkitekters arbete. Vidare bygger programvaror som exempelvis Revit successivt in nya funktioner, 

vilket medför ökade utformningsmöjligheter, men de bör inte ses som utforskande verktyg i sig. Flera 

arkitekter som arbetar med parametrisk design vill pressa gränserna för vad som är möjligt att 

tillverka. Ett nytt produktionssätt som det i Sverige förekommer två forskningsprojekt om är 3D-

printning i trä. Tanken är att spill från träindustrin ska kunna användas som material till att 3D-printa 

konstruktionselement.  Det finns idag exempel på bärande delar i betong och stål som har 3D-

printats, men ännu inte i trä. Hypotesen är dock att en konstruktion som är i princip lika stark som trä 

skulle kunna tillverkas av träets beståndsdelar, där cellulosafibrer skulle fungera som armering och 

lignin som lim. Den här typen av materialinnovation kan i framtiden komma att få ett uppsving då 

stål och betong som är mycket resurskrävande material. Det finns även stor potential med metoden 

eftersom den inte medför något spill. Med hjälp av 3D-print i trä ser Runberger en möjlighet att 

kunna skapa tunna skalkonstruktioner i trä på liknande sätt som man idag gör i betong. Fogar i trä är 

en annan aspekt för att undvika metallkomponenter. Runberger menar att man exempelvis kan 

förstora upp fogar som används i möbeltillverkning och se ifall man kan anpassa dem för att montera 

ihop träkonstruktioner. Runberger tror även att det kan bli aktuellt i framtiden att analysera träd för 

att ta ut optimerade konstruktioner. Genom att skanna hur träfibrerna ligger kan man ta ut precis de 

delar man vill ha ur virket. Han menar också att man bör se mer till träets naturliga egenskaper och 

göra dem till fördelar istället för nackdelar vid produktion och att träet bör utnyttjas mer för vad det 

verkligen kan göra i form gällande böjnings- och fuktegenskaper, exempelvis kan man bygga med 

”active bending structures”. Han nämner att Blumer-Lehnmann har experimenterat med att direkt 

från en digital modell kunna skapa speciellt utformade limträelement, där träet böjs i den form som 

önskas och sedan bearbetas med CNC-fräsar. Flera byggnadsprojekt, bland annat ritade av Shigeru 

Ban, har genomförts.  

Då takstolar är en avgränsad produkt finns det ett standardsätt att tillverka dessa på, vilket också 

bidrar till att mer automation istället för manuella arbeten kan användas. Runberger säger dock att 

det finns en mängd andra sätt att producera tak på. Det finns en metod som kallas reciprok 

konstruktion där mindre element sammanfogas till en större strukturellt bärande konstruktion. Det 
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finns även många projekt där man inte gör skillnad på fasad och tak, där det blir ett och samma skal. 

Med hjälp av digitala analysmetoder kan man simulera optimala former på exempelvis tak med hjälp 

av parametriska system. I dessa system kan man analysera hur träet reagerar vid böjning och skapa 

en konstruktion som vid böjning blir stark, men det kan även gälla att hitta en form utan att böja 

träet där konstruktionen fungerar som bäst. Dessa konstruktioner verkar dock fungera bättre i 

mildare klimat där de främst ska fungera som solskydd, snarare än för det klimat som råder i Sverige 

då de behöver dimensioneras för snölaster och vindlaster samt kräver isolering.  

De begränsningar Runberger nämner är dels att projekt av denna typ tar längre tid om man ska skapa 

någonting som aldrig har gjorts tidigare. Tid och budget gör att vissa projekt inte lämpar sig för denna 

typ av utformningsmetod. Det finns även begränsningar med vilka som kan tillverka de delar som 

söks för projekt där nya icke-standardiserade komponenter används. Han nämner dessutom att även 

om arkitekten har funderat över produktionstekniken är det ändå inte helt säkert att det är 

genomförbart.   

Runberger har visats bilder av projektet Ormhuset och säger att om man vill behålla den yttre formen 

så mycket som möjligt men vill göra produktionen lättare, så bör man rationalisera konstruktionen. 

Kanske kan man finna repetitiva element, minska materialkostnaderna eller se över en annan typ av 

konstruktion. Vidare nämner han återigen vikten av att i designskedet hålla en dialog med de som 

ska producera takstolarna för att få veta så mycket som möjligt om slutproduktionen och 

konstruktionen. 
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FULLY AUTOMATED PRODUCTION 

LINES FOR THE ROOF TRUSS 

INDUSTRY 

 Fully automatic CAD / CAM driven production lines 

 Total efficiency and profitability of truss production 

 A single assembly line for producing roof trusses, floor trusses and wall panels 

 Just one operator is required to run the entire assembly line 

 Thanks to our modular structure, the line can be customized to meet customer requirements: 

in either I, U or L shaped configurations 

 The floorspace required is remarkably minimal in relation to the capacity output 

 The assembly process can be integrated into: 

1. Automatic sawing and production control systems 

2. Existing finish roller(s) and / or stacker(s) 
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