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Lindab Systemlösningar – tak
Dimensionering med 
monteringsanvisningar

Lindab Construline TM
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Innan du börjar
Dessa monteringsanvisningar är 
avsedda som ett stöd vid montering 
av olika taklösningar. Lindabs 
komponenter kan användas för 
prefabricerade takstolar, uppstolpning 
av platta tak, sandwichkonstruktioner 
och många andra tillämpningar. Var 
noga med att designa och dimensio-
nera taket i enlighet med lokala regler 
och förordningar. 

Profilerna
Man kan skapa avancerade konstruk-
tioner med enkla profiler – takstolarna 
byggs med förstärkta reglar och 
skenor, samma profiler används för 
att skapa stolpar vid uppstolpning av 
platta tak och tillsammans med Z-bal-
kar och byggplåt för att bygga ett nytt 
tak. Slitsade Z-balkar och hattprofiler 
används i takkonstruktioner med 
dubbla sandwich-paneler – termotak. 

Förvaring
Profilerna levereras i buntar som skall 
förvaras torrt och rent. Om de 
förvaras utomhus bör de placeras så 
att regnvatten kan rinna av dem. 
Profilerna bör skyddas från smuts 
och damm eller borstas av före 
användning. Smuts och damm kan 
påverka profilerna genom försämrad 
värmeledningsförmåga och kan även 
ge upphov till mögeltillväxt.

Buntarna kan förvaras staplade på 
varandra.

Tillskärning
Tanken är att det här skall vara ett 
färdigt system och att det inte skall 
behöva göras någon kapning på 
plats. Om det skulle behöva göras 
justeringar under arbetets gång bör 
man använda en nibblingsmaskin.

Infästningar
Det är viktigt att använda rätt 
infästningar för alla stålkonstruktioner. 
När du använder infästningar från 
Lindab kan du vara säker på att de är 
avsedda för ändamålet och säkra att 
använda. För Lindabs lättbyggnads-
konstruktioner upp till 2 × 1,5 mm har 
det dock tagits fram en universal-
skruv, BPSK, som kan användas för 
att fästa profiler inom de flesta 
användningsområden. Detta är en 
standardskruv som används med en 
PH2-bits (samma som för gipsplat-
tor), men som har en slät skalle för att 
undvika att plattorna spricker. För 
kraftigare konstruktioner eller tung 
last finns det skruvar med högre 
kapacitet – kontakta en lokal återför-
säljare för mer information om 
infästningar för ditt arbete.

Statisk konstruktion
Lindab har ett brett sortiment av 
program för design och statiska 
beräkningar för lättbyggnadskon-
struktioner. Nedan presenteras 
programmen i korthet, besök 
hemsidan för Byggteknik om du vill 
ha mer information och de senaste 
uppdateringarna: www.lindab.se/
byggteknik.

Förberedelser



Elektrisk  
skruvdragare

Tumstock Penna

Stålsax

Vattenpass
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Förberedelser

Verktyg

DIMroof
DIMroof är ett dimensioneringspro-
gram för beräkning av lättbalk Z, 
tak- och väggplåt. Samtliga Lindabs 
profiler i dessa produktgrupper ingår. 
Programmet ger beräkningsresultat i 
både brott- och bruksgräns och kan 
även användas för att optimera 
centrumavstånd och delarnas 
tjocklek för att få den bästa lösningen 
för varje design. Det har även en 
särskild modul för analys av snöfickor.

DIMstud
DIMstud är ett dimensioneringspro-
gram för Lindabs sortiment av 
lättbalk C, reglar och skenor för 
väggar, bjälklag och tak. Det inklude-
rar beräkningar för slitsade reglar och 
skenor. Programmet ger beräknings-
resultat i brott- och bruksgräns.

WALLanalyzer
Om du tänker på energiförbrukningen 
måste du känna till ytterväggens 
U-värde. I WALLanalyzer kan du mata 
in olika väggkonstruktioner och räkna 
ut U-värdet. Beräkningen bygger på 
finita element-metoden i två dimen-
sioner och är kalibrerad mot praktiska 
mätningar och teoretiska modeller 
som är framtagna i samarbete med 
Lunds Tekniska Högskola. Program-
met kan även analysera fukthalten i 
konstruktionen under givna förutsätt-
ningar.

Lindab ADT Tools
Lindab ADT Tools är en tilläggsappli-
kation till Autodesk Architechtural 
Desktop som avsevärt förenklar 
arbetet med 3D-modeller av bygg-
projekt. Det spelar ingen roll om det 

gäller kompletta lättbyggnadssystem 
eller lättbyggnadselement som skall 
integreras i någon annan form av 
stomme. Programmet innehåller 
makron för ytter- och innerväggar, 
bjälklag och takstolar. Programmet 
genererar automatiskt 2D-ritningar 
och materialspecifikationer utifrån den 
3D-modell du bygger upp.
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Komponenter

Sortimentsöversikt

FR
Förstärkningsregel för innerväggar 
som även kan användas som stolpe 
vid uppstolpning av platta tak och 
som diagonal balk i takstolar. Gör 
dimensioneringsberäkningarna i 
DIMstud eller med hjälp av makron i 

Lindab ADT Tools. Den här regeln 
används även som stag vid uppstolp-
ning av platta tak.
De vanligaste profilerna är 70 och 
95 mm. Se kapitlet om innerväggar 
för ett komplett sortiment.

FSK60
Förstärkningsskena för innerväggar 
som även kan användas som "sko" 
vid uppstolpning av platta tak och 
som topp- och bottenskena i 

takstolar. Samma dimensioner som 
för FR. Se kapitlet om innerväggar för 
ett komplett sortiment.

S7 45 
Hattprofil som bär upp byggplåt i 
termotak eller som fungerar som 
bärande läkt mellan takstolarna.
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Komponenter

Sortimentsöversikt

Tvärsnittsdata för Z-lättbalkar, båda flänsarna stagade.
Obs! Alla värden är beräknade enligt Svensk standard och STBK-N5.

Typ Tjocklek
mm

a  b h Ieff
[104 mm4]

Ibr  
[104 mm4]

Weff 
[103 mm³]

VRd 
[kN]

 Tillåten upplags-
reaktion 

(L=55 mm) 

Md
[kNm]

 Mitt-
upplag 

 Änd-
upplag 

Z100

1,00    47  41     100    28,7 31,7 5,28 9,50 5,10 2,60 1,85

1,20 47  41     100    37,6 38,2 7,36 15,3 7,20 3,60 2,58

1,50 47  41     100    48,4 48,4 9,61 24,2 10,7 5,40 3,36

2,00 47  41     100    63,7 63,7 12,7 43,8 18,0 9,00 4,45

Z120

1,00 47  41     120    42,7 48,5 6,41 7,90 5,10 2,60 2,24

1,20 47  41     120    56,3 58,5 9,00 14,1 7,20 3,60 3,15

1,50 47  41     120    74,2 74,2 12,3 24,2 10,7 5,40 4,30

2,00 47  41     120    98,0 98,0 16,3 43,8 18,0 9,00 5,70

Z150

1,00 47  41     150    69,5 82,1 8,13 6,30 5,10 2,60 2,85

1,20 47  41     150    91,9 99,1 11,4 11,3 7,20 3,60 3,99

1,50 47  41     150    123 126 15,9 22,4 10,7 5,40 5,58

2,00 47  41     150    166 166 22,1 43,8 18,0 9,00 7,74

2,50 47  41     150    212 212 28,1 69,1 26,3 13,1 9,83

Z200

1,00 47  41     200    130 163 11,0 4,70 5,10 2,60 3,86

1,20 47  41     200    173 197 15,5 8,50 7,20 3,60 5,41

1,50 47  41     200    232 251 21,6 16,8 10,7 5,40 7,55

2,00 47  41     200    325 333 31,6 41,0 18,0 9,00 11,1

Z250

1,50 74  66     250    470 566 32,5 13,5 10,4 5,20 11,4

2,00 74  66     250    709 760 52,9 32,8 17,5 8,70 18,5

2,50 74  66     250    933 953 72,6 65,0 26,3 13,1 25,4

3,00 74  66     250    1149 1149 91,3 101 36,8 18,4 32,0

Z300

1,50 90  82     300    745 994 40,8 11,2 10,4 5,20 14,3

2,00 90  82     300    1162 1340 69,1 27,3 17,5 8,70 24,2

2,50 90  82     300    1581 1680 99,4 54,2 26,3 13,1 34,8

3,00 90  82     300    1984 2020 129 95,6 36,8 18,4 45,2

Z-balk
Z-balkarna används som bärande 
stomme för takplåten vid uppstolp-
ning av platta tak. 
Använd DIMroof för dimensionering 
av statisk vind- och snölast.
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Tvärsnittsdata för slitsade Z-lättbalkar
ZS, är icke-linjära och kan inte visas här.  
Använd DIMroof för statiska beräkningar.

Typ Tjocklek
mm

a  b h

Z100

1,00 47  41     100    

1,20 47  41     100    

1,50 47  41     100    

Z120

1,00 47  41     120    

1,20 47  41     120    

1,50 47  41     120    

Z150

1,00 47  41     150    

1,20 47  41     150    

1,50 47  41     150    

Z200

1,00 47  41     200    

1,20 47  41     200    

1,50 47  41     200    

ZS-balk
Slitsade Z-balkar kan användas som 
sekundära bärande stommar eller 
som distanser i tak tillsammans med 
mjuk isolering.  

Sortimentsöversikt

DIMroof kan användas för att 
analysera statiska beräkningar av 
olika system med lättbalkar. Där kan 
du analysera överlappande system, 
system med enkla stöd och mer 
avancerade varianter. 
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Montering – Lösningar  
för taksystem

De profiler som används i en takstol 
är FR som diagonaler och FSK60 
som topp- och bottenbjälkar i 
dimension 70. Det finns ingen övre 
gräns för den fria spännvidden för en 
takstol, men de vanligaste spännvid-
derna är på 3–12 meter. Med 
inbyggda stöd kan den totala 
spännvidden öka upp till 16–20 
meter. Takstolarna kan designas och 
kontrolleras i programmet Lindab 
ADT Tools, där det även skapas en 
ritning och kapningslista för materia-
let. Det är även möjligt att designa 
häftiga takmodeller i programmet. 
Alla profiler beställs i färdigkapade 
längder och det är lätt att prefabricera 
takstolarna innan de monteras på 
plats.

Takstol

I Lindab ADT Tools kan man designa takstolar med beräkningar som utgår från 
finita element-metoden (FEM). Det skapas ett 3D-objekt från 2D-vyn i makrot 
– och 3D-objektet innehåller en fullständig materialspecifikation. 
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Montering – Lösningar för taksystem

Stommen

Diagonalerna

Placera bottenskenorna på ett jämnt underlag. 

Fäst kortändarna av FR-reglarna i takstolarnas 
kanter.

Montera de övre skenorna för att stänga ramen.

Placera den första vinkelräta FR-regeln en bit 
från gaveln enligt ritningen.

För större spännvidder delas skenorna på 
mitten. Fogen görs med hjälp av en kort regel 
som passar i skenorna. Sätt ihop dem med 
skruvar enligt ritningen.

Använd skruvar i alla anslutningar enligt 
ritningen.

Se till att de ligger vinkelrätt mot skenan.

Montera diagonalerna så att ramen fylls. Se till 
att profilerna monteras med det öppna livet 
uppåt (profilernas baksida skall alltså vara riktad 
nedåt).
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Montering – Lösningar för taksystem

Förberedelse av läkter

Markera läkten innan du sätter takstolen på 
plats.

Diagonalerna skall mötas i fogarna. Använd så 
många skruvar som anges på ritningen.

Den översta diagonalen skall vara placerad max 
100 mm från huvudbjälkens mitt. 

På gaveltakstolarna kan läkten monteras på 
ramen innan den sätts på plats.

Läkten skall placeras nära fogarna för att 
överföra lasterna på bästa sätt.
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Lindab erbjuder två typer av upp-
stolpning på platta tak. Båda fungerar 
på samma sätt men har olika fördelar. 

Det första systemet använder sig av 
vanliga Z-lättbalkar och reglar som 
placeras vinkelrätt mot det nya taket. 
Det här är den tekniskt bästa 
lösningen, men ger mindre användbar 
yta mellan raderna med reglar. 

Det andra systemet bygger på 
anpassade Z-lättbalkar (ZL) och 
vertikala reglar. Den här lösningen ger 
mer utrymme under det nya taket 
men är inte optimalt för reglar, och är 
dessutom dyrare eftersom de 
anpassade Z-balkarna kostar ungefär 
dubbelt så mycket som det första 
alternativet.
Det lutande taket och dess bestånds-
delar beskrivs i följande bilder.

Montering – Lösningar  
för taksystem

Uppstolpning på platt tak

1. Kontrollera den befintliga konstruk-
tionen! Kan den nya designen 
överföra lasterna till den befintliga 
konstruktionen? Det är särskilt 
viktigt att även kontrollera under-
lagstaket. Många entreprenörer har 
dåliga erfarenheter av gamla 
material som inte längre har 
samma egenskaper för infästningar 
som i de tidigare specifikationerna. 

2. Kontrollera om det finns ventiler 
och andra genomföringar.

3. Kontrollera att det nya takets 
lutning är tillräcklig för att vatten 
skall rinna av det.

4. Dimensionera byggplåtarna, 
reglarna och Z-balkarna.

5. Kontrollera infästningarna och 
anslutningarna till den gamla 
konstruktionen.

6. Dimensionera tvärreglarna.

Design med vertikala reglar, system tvåDesign med lutande reglar, system ett
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Design med vertikala reglar

Montera Lindab FSK60 skenor med infästningar 
som är godkända för underlaget. Placera dem 
enligt ritningen.

Fäst Lindab FR reglar i vertikal position i 
stolpfötterna.

Montering – Lösningar för taksystem

Montera de anpassade Z-balkarna på reglarna. Stabilisera konstruktionen med stag.

Täck över konstruktionen med Lindab LTP20 
eller LTP45 takplåt. 

Den anpassade 
Z-balken har en fläns 
som överensstämmer 
med takets lutning. 

Sätt minst två skruvar 
på varje sida.
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Design med lutande reglar

Montering – Lösningar för taksystem

Montera Lindab FSK60 skenor med infästningar 
som är godkända för underlaget. Placera dem 
enligt ritningen.

Fäst Lindab FR reglar i lutande position i 
stolpfötterna.

Montera Z-balkarna på reglarna. Stabilisera konstruktionen med tvärslåar. 

Täck över konstruktionen med Lindab LTP20 
eller LTP45 takplåt. 

Tack vare att reglarna 
lutar kan man använda 
vanliga Z-balkar. 
Flänsen kommer att 
vara vinkelrät mot taket.

Sätt minst två skruvar 
på varje sida.
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Lindabs termotak är ett dubbelt 
plåttak där mjuk isolering kan 
användas. Taket består av en takplåt 
(LTP115 eller LTP150) i botten, en 
ångspärr, ZS 150 eller 200 mm 
slitsad Z-profil, isolering och ovanpå 
det ett genomblåsningsskydd som 
hålls på plats av ett sekundärsystem 
(S7 45) och byggplåt LTP20, eller 
annan takplåt. Dimensionera takplå-
ten i DIMroof. Eftersom ZS-profilen 
bara är en distans behövs det inte 
göras någon statisk dimensionering 

av den. ZS-profilen monteras från 
takåsen till takfoten för att stödja 
hattprofilen, S7 45. 

Det här systemet gör det möjligt att 
bygga arkitektoniska överhäng med 
byggplåt även på industribyggnader.

Design
Taket byggs med takplåt. Ovanpå 
plåten placeras en ångspärr. Det är 
viktigt att det inte finns några revor 
eller hål i ångspärren. Ovanpå 

Montering – Lösningar  
för taksystem

Termotak

ångspärren monteras ZS-profilerna 
med 1200 mm centrumavstånd (eller 
på ett centrumavstånd som passar 
isoleringsmaterialet). Fyll på med 
isolering mellan profilerna (200 mm 
ZS måste ha 200 mm isolering). Täck 
över med vindskydd och montera 
sekundärerna med ett centrumav-
stånd som är anpassat efter den 
valda takplåten. Montera det valda 
taket.
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Monteringsordning

Termotakets underlag är en takplåt. Lägg en ångspärr på takplåten.

Montering – Lösningar för taksystem

Bygg upp ramen med Lindabs slitsade 
ZS-reglar. Det går även att bygga ett tak med 
överhäng, som på bilden.

Fyll på med isolering i mellanrummen. Du måste 
använda samma höjd på isoleringen som på 
reglarna.

Placera ett vindskydd ovanpå isoleringen. Använd Lindab bärläkt S7 45 som sekundärer 
för den valda takprofilen.

Montera takplåten ovanpå och täck den med 
beslag. 
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Lindab är en internationell koncern som utvecklar, 

tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter 

och systemlösningar för förenklat byggande 

och bättre inomhusklimat.

Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montage-

vänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras 

med en hög servicegrad.

Vårt sortiment innefattar allt från kompletta bygg-

system till  enskilda komponenter för bostäder,

kommersiella byggnader och industrifastigheter.

Lindab-koncernen har ca 4 400 medarbetare i

31 länder. Huvudkontoret ligger i Grevie utanför

Båstad i nordvästra Skåne.


