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18 METER SPÄNNVIDD 
OCH SNABB MONTERING

MARKNADENS 
BÄSTA TAKSYSTEM
Byggtiden är upp till 1.200 m² färdigt tak/dag.

SIDAN 7

LETT-TAK PÅ JAKT EFTER 
LÅGT CO2 UTSLÄPP  
Skräddarsydda taksystem för alla typer 
av byggprojekt. 

SIDAN 8

SKANSKA VALDE LETT-TAK 
PÅ PARTILLE ARENA
Lett-Tak kan tak efter 30 år i branschen. 
Se varför Lett-Tak har så nöjda kunder.

SIDAN 5

Lett-Tak på Telenor Arena, Oslo Flygplats Gardermoen, 
Friends Arena, Partille Arena, Vikinghallen, Møller Bil. 
Se våra utvalda projekt.  
SIDAN 3

LETT-TAK SYSTEMER
KUNDTIDNING
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LÄNGRE FRÅN LETT-TAK
EN NY PRODUKTIONSLINJE PÅ LETT-TAKS FABRIK UTANFÖR LARVIK GÖR ATT FÖRETAGET NU KAN 

PRODUCERA LÄNGRE TAKELEMENT ÄN NÅGONSIN FÖRUT. – MARKNADEN VILL HELA TIDEN HA LÄNGRE 

OCH LÄNGRE ELEMENT, SÄGER ADMINISTRATIVA DIREKTÖREN ROLF DØVLE PÅ LETT-TAK.

Den nya 
produktions-
linjen gör att 
byggvarup-
roducenten 
nu kan öka 
takelemen-

tens maximala längd från 16,4 till över 
18 meter. Dessutom hoppas man att 
investeringen ska leda till rationellare 
drift och ge bättre möjligheter att leve-
rera billigare standardelement. 

35 MILJONER NORSKA KRONOR
Lett-Tak har investerat 35 miljoner 
norska kronor i den nya anläggningen 
som öppnades i början av september. 
Man har byggt en ny produktions- och 
lagerbyggnad på 4.200 kvadratmeter 
(2.200 kvm lager och 2.000 produkti-
on). Dessutom har man rivit en gam-
mal, uthyrd byggnad som fanns på 
den 20.000 kvm stora fabrikstomten 
som nu blivit utomhuslager.  

– Vår försäljning har ökat under de 
senaste åren och vi hade behov av 
mera produktion.  Vi har kört med ett 

material, berättar fabrikschef Thor-Inge 
Karlsen. Både lim- och spikmaskinen 
är skräddarsydda för och utvecklade 
av Lett-Tak tillsammans med externa 
leverantörer.  

Förutom de inbesparingar detta för 
med sig har också uppvärmningen av 
byggnaderna blivit mera miljövänlig. 
Man har nämligt gått från att elda med 
olja till att använda gas. Denna ändring 
har man också gjort i de gamla bygg-
naderna. 

TRO PÅ MARKNADEN
– Den nya linjen gör att vi ökar vår 
produktionskapacitet med mellan 20 
och 25 procent.  Vi har en stark tro 
på marknaden för våra element, säger 
Døvle.

Lett-Taks största och mest komplice-
rade projekt just nu är tillbyggnaden 
av terminalbyggnaden och den nya 
piren på Oslo flygplats. De berättar att 
elementen som levereras dit har stor 
vridning och att geometrin har varit en 
utmaning.  

– Det är den stora ingenjörskompe-
tensen som vi har här i huset som har 
gjort att vi har fått många av de här 
kontrakten. Hallen i Partille inhyser 
världens största handbollsturnering 
och ligger invid motorvägen. Därmed 
blev det stränga krav på att elementen 
skulle tåla enorma explosionslaster 
och tester visar att vår produkt är bra 
i byggnader där det finns utmaningar 
kopplade till jordbävningar, förklarar 
Karlsen och försäljningschef Gard 
Brunsell. 

skiftschema med 10-skift länge och nu 
ökar vi antalet projuktionslinjer från fyra 
till fem, berättar chefen på Lett-Tak.

– Samtidigt har behovet av lagerplats 
ökat de senaste åren i takt med att 
elementen blivit tjockare på grund av 
nya isoleringskrav. Det krävs mera och 
mera lagerplats. De investeringar som 
vi gör nu innebär att vi får en mycket 
mera rationell lagerhantering, tillägger 
han. 

RATIONELL DRIFT
Den nya produktionslinjen minskar 
också behovet av skiftesarbete och 
ledningen på Lett-Tak säger att detta 
har tagits väl emot bland de anställda. 
Dessutom tillkommer stora produkti-
onsmässiga fördelar.

– Nu får vi en helt annan möjlighet att 
rationalisera driften. Den nya linjen 
består bland annat av en ny limmaskin 
och en spikmaskin med automatisk 
matning. Det leder till en rationell 
och snabb produktion och att vi kan 
använda mindre lim och spara på 
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18 METER SPÄNNVIDD OCH SNABB MONTERING
  NYHET: ELEMENTPROFIL 44 

LETT-TAK LANSERAR EN NY PROFILTYP SOM VID LÅNG SPÄNNVIDD KAN TA STÖRRE LASTER ÄN 

TIDIGARE. VI TÄCKER NU BEHOVET AV 18 M SPÄNNVIDD MED SNÖLAST PÅ T.O.M 5,0 KN/M².

POSITIV FEEDBACK 
Vi har fått positiv feedback från våra kunder och de första 
beställningarna med denna profil monteras i loppet av septem-
ber/oktober 2015. 

SKRÄDDARSYDDA TAKSYSTEM 
Lett-tak är ett företag som konstruerar och installerar taksys-
tem som är skräddarsydda enligt kundens önskemål i hela 
Norden. 30 års erfarenhet av takleveranser med marknadens 
bästa taksystem.  

STORA BESPARINGAR VAD GÄLLER MATERIAL OCH TID 
Bärkonstruktion av varmförzinkad tunnprofil av plåt, där nedre 
fläns upptar dragpåkänning i snittet. Stora inbesparingar vad 
gäller material och tid från fundament till innertak. 

Marknadens snabbaste taksystem minimerar risken för fukt-
skador då väldigt lite fukt hinner tillföras under byggperioden.

30 ÅRS ERFARENHET 
Långa spännvidder och lätta moduler bidrar till att den invändiga 
arealen kan utnyttjas bättre. Intern spetskompetens med över 
30 års erfarenhet av takleveranser i Norden. Vi levererar alltid 
med egna, specialutbildade montörer. Takssystemet är markna-
dens bäst testade.

LETT-TAKLETT-TAK
Spännvidd: max 18 m

Termiska egenskaper: U-värde från 0,08W/m² K
Brandkrav: REI-90

Byggtid: t.o.m. 1200 m² färdiglagt tak/dag
Produktionskapacitet: 300 000 m²/år
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PARTILLE ARENA TAR FORM
SKANSKA VALDE LETT-TAK PÅ PARTILLE ARENA

EN KARAKTERISTISKT 
UTFORMAD «HANGAR» 
Industritomten i Partille omvandlas till 
en samlingsplats för 4000 åskåda-
re, i en multiarena som består av 1 
hanbollbana/conserthall- ytterligare en  
treningsbana för handboll, och andra 
aktivitetsrum som gym och bowling-
hall. Resultatet är en karakteristiskt 
utformad «hangar», och et blickfång 
för alla som passerar denna byggna-
den på E20.

Just närheten till E20, medförde 
at taket måste dimensioneras för 
spränglaster på hela 42 Kn/m2 , och 
även om Lett-Tak har levererad över 
5 mill. kvm tak på snart 35 år, så har 
vi aldrig måtte ta hänsyn till denna typ 
av laster tidigare.

STORA KRAV TILL BÄRKON-
STRUKTION OCH KOMPETENS
Detta ställer stora krav till våran 
bärkonstruktion och kompetens. Vår 
egen Doktoringenjör Katrine van Raaji 
har tidigare erfarenhät från denna typ 
av lastpåvärkan, och i samarbete med 
Skanskas prosjecteringsgrupp, hitta-
de vi lösningar som tilfredställade  den 
enorma påkänningen taket skulle tåla.

Yttertaket är nu monterad, och sam-
arbetet med beställaren och andra 
under entreprenörer har gått på rälls.
 Det 7 700 m2 stora takskivan skal 
kläs med plåt av lokala aktörer, och 
Lett-Taks ytskickt avslutas därför med 
underlags papp från Isola. Innertaket 
er levererad med svart perforerad TRP 
plåt fran RUUKKI. Perforeringsgraden 

på 15% ivaretar dom stränga kraven 
på akustik som beställaren kräver, 
och vill medvärka til goda konsert 
upplävelser för 4000 åskådare på 
läktarna.
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Dette er mer enn en stein
Det er en potensiell livredder
ROCKWOOL isolasjon er laget av stein. 
Stein brenner ikke. Valg av brannsikre 
materialer i et bygg gir ekstra tid for 
brukere eller beboere til å evakuere ved en 
eventuell brann.  Tro meg, jeg har sett og 
følt forskjellen.

PEFC/02-31-112

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Sustainable WISA®-Spruce
– Certified structural plywood  
with technical support and reliability

www.wisaplywood.com/wisa-spruceSupply partner to Lett-Tak Systemer AS
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ROCKWOOL isolasjon er laget av stein. 
Stein brenner ikke. Valg av brannsikre 
materialer i et bygg gir ekstra tid for 
brukere eller beboere til å evakuere ved en 
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TAKELEMENT MED 18 METER 
SPÄNNVIDD I HELA NORDEN
VI MONTERAR CA 1.200 KVADRATMETER TAK PER 

DAG. VÅRA TAKELEMENT MONTERAS ALLTID AV EGNA 

SPECIALUTBILDADE MONTÖRER.

OPPSTART/TILKOMST
Säkerhetsrisken för montörer på 
Lett-Tak är allmänt taget större un-
der montering på byggplatser. Där-
för finns särskilda säkerhetsregler 
utarbetade för dylika montering. De 
mest uppenbara risksituationerna 
uppstår i samband med fall från hög 
höjd och risk för klämskador under 
resning och placering av element 
med lyftkran.

SÄKERHET
Arbetsledaren ansvarar för att 
alla känner till säkerhetsrutinerna. 
Montörer ska alltid informeras om 
ytterligare säkerhetsbestämmelser 
som entreprenören/uppdragsgiva-
ren kräver att iakttas. Det här ska 
i så fall helst ske under ett arbets-
platsmöte om risk och säkerhet på 
morgonen före montering inleds. 
Den enskilda arbetstagaren hittar 
sedan egna, goda rutiner för att 
lösa den praktiska hanteringen av 
säkerhetsutrustningen, inom ramen 
för säkerhetsbestämmelserna, så 

att säkerheten bevaras och arbetet 
kan utföras effektivt. Lett-Tak har 
utarbetat en handlingsplan för brott 
mot säkerhetsbestämmelserna.

TAKETS KONSTRUKTION
Lett-taket är uppbyggt av flera sta-
tiskt samverkande material.

• Optimering vid valet av material.
• Beaktar statiska och funktionella 
 krav.
• Varmförzinkade tunnprofiler i plåt, 
 nedre flänsen upptar dragpåkän
 ningar i snittet.
• På övre fläns används plywood-
platta som tillsammans med reglar 
av trä fungerar som köldbrygga.

Elementets övre yta av faner utgör 
en bra grund för takläggningen. I 
våra leveranser ingår underlagspapp 
eller Protan PVC takbeläggning. Iso-
lering av stenull läggs i och mellan 
profilerna och bygghöjden utnyttjas 
maximalt. Innertaket kan levereras 
med färdigt profilerade TRP-skivor. 

N Y H E T E R

FLERBOSTADHUS PÅ 
HISINGEN
Betonmast valde Lett-Tak till Vir-

veltorget/Skålpundet på Hisingen, 

Göteborg. Veldigt stor andel av våra 

leveranser går til lägenhetsprojekt.

Stora besparingar vad gäller mate-

rial och tid. Marknadens snabbaste 

taksystem minimerar risken för 

fuktskador då väldigt lite fukt hinner 

tillföras under byggperioden.

Samt at vi kan transportera med 

returlaster från Norge till mycket 

låga priser, är orsaken till at fler och 

fler ser fördelerna i at använda vår 

prefab element i bostads projekt 

även i Sverige.

BRANDKLASS REI-90
Lett-Tak är det bäst testade ta-

kelementet i Europa och nu har vi 

uppgraderat oss för att klara brand-

klass REI 90. Tester har gjorts på 

SINTEF och finns under fliken doku-

mentation på vår hemsida.  Testerna 

kommer att ge oss fördelar vid leve-

ranser på mer än 5 våningsplan då 

klassificeringen av det huvudsakliga 

bärsystemet måste klara REI 90.

PEFC/02-31-112

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Sustainable WISA®-Spruce
– Certified structural plywood  
with technical support and reliability

www.wisaplywood.com/wisa-spruceSupply partner to Lett-Tak Systemer AS
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MILJÖ- OCH ENERGIKLASSIFICERING
LETT-TAK ÄR MEDVETET OM SITT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH ANVÄNDER SIG UTESLUTAN-

DE AV HÅLLBART PRODUCERADE DELKOMPONENTER FRÅN ERKÄNDA LEVERANTÖRER. 

Lett-Tak är en sammansatt produkt. 
Vi är medvetna om vårt ansvar för 
miljön och använder oss uteslutan-
de av hållbart producerade delkom-
ponenter från erkända leverantörer. 
Lett-Tak har Sintefs Tekniska 
Godkännande utfärdat efter den 1 
januari 2010 som dokumenterar att 
inga hälso- och miljöfarliga material 
som finns upptagna på BREEAM 
NOR checklista A20 förekommer 
hos oss.
  
Lett-Tak har för närvarande ingen 
EPD eller miljöcertifiering. Som 
miljödokumentation, utöver Teknisk 
Godkjenning, har vi samlat in EPD 
och miljöcertifieringar av alla våra 
leverantörer.  Mera information om 
detta kan fås från Lett-Tak.  Lett-Tak 
finns registrerat i ProductXchange 
där säkerhetsinformation om alla 
komponenter som används i våra 

takelement kan länkas till varje 
enskilt projekt.  

LEVERANTÖRER OCH 
CERTIFIERINGAR

”  Vi er det beste valget for 
miljøbevisste bestillere

Flera av våra leverantörer 
(Rockwool, Protan och Ruukki) 
har utarbetat en miljövarudekla-
ration, EPD som dokumenterar 
miljömässiga förhållanden gällande 
sina produkter. Flera leverantörer 
(Rockwool, Protan, Ruukki och 
Sika) har också miljöcertifierade 
styrsystem som följer ISO – stan-
darden, ISO 14001. Limproducen-
ten Akzo Nobel Coatings AS har 
certifiering som Miljøfyrtårn. Träleve-
rantören Bergene Holm och leve-
rantören av konstruktionsplywood 

Metsaliitto Cooperative är båda 
PEFC-certifierade. 
Vid leveranser till våra grannländer 
använder vi returbilar som annars 
kör utan last från Norge. Därmed 
utnyttjar vi redan existerande mil-
jöpåverkan och sparar totalt sett 
miljön från ytterligare påverkan.

KLIMATREDOVISNING
En vägledande uppskattning 
av utsläpp av växthusgaser har 
utarbetats för element från Lett-
Tak. Redovisningen baserar sig på 
material som används i elementen 
och beaktar inte utsläpp från egen 
produktion eller transport/monte-
ring.  Utsläppsvärdena är hämtade 
från Klimagassregnskap.no, leve-
rantörers miljövarudeklarationer och 
från egna uppskattningar då exakta 
värden inte funnits att tillgå. 
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Vi benytter
takbelegg med
norsk kvalitet!

www.isola.no

Isola - Tørre og sunne hus!

Tørre og sunne hus
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BÄRANDE KONSTRUKTIONER 
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SIKA NORGE AS
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BYGGELØSNINGER FOR 
ALLE TYPER OPPGAVER
DET ER Å BYGGE TILLIT!
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GEOMETRISKA UTMANINGAR 
PÅ PIR NORD
LETT-TAK LEVERERAR TAKELEMENT TILL DEN NYA PIREN 

VID OSLO FLYGPLATS, GARDERMOEN, PIR NORD. ETT 

VÄLDIGT UTMANANDE OCH SPÄNNANDE PROJEKT», 

SÄGER PROJEKTINGENJÖR MATTIAS HOLMBÄCK.

Lett-Tak levererar takelementen till 
den nya piren vid Oslo flygplats, 
Gardermoen, Pir Nord. Lett-Tak är 
underleverantör till Kruse Smith i 
projektet och ingår i gruppen med 
ansvar för fasaden. Projektet förvän-
tas vara klart vecka 10  2015. ”Ett 
mycket utmanande och spännan-
de projekt” säger projektingenjör 
Mattias Holmbäck. ”Vi var tvungna 
att hitta lösningar på stora trigo-
nometriska utmaningar.” Arkitek-
terna var tvungna att använda ett 
program för bildesign för att få alla 
detaljer på plats. 

”  Detta är ett av de mest 
komplicerade landbaserade 
byggprojekten som pågår i 
Norden.

Det som är speciellt med projektet 
är mängden vridna takelement pga 

byggets böjning. Vridningen av 
takelementen utfördes på byggplat-
sen av Lett-Taks egna montörer. 
Lett-Tak var först i Norge med att 
vrida sammansatta komponenter i 
3D.  

Hela vår interna spetskompetens 
har varit involverad i leveransen 
av det här bygget och vi har gjort 
ytterligare tester på elementen får 
att försäkra oss om att modulerna 
har en kvalitet som tillfredsställer be-
ställarens krav. 

N Y H E T E R

HÅLLER PÅ VÄRMEN!
Termografisk inspektionsrapport 
av Kaiskuru Skistadion där Protan 
Takservice i Finnmark har stått 
för takmonteringen åt Lett-Tak. 
Avsikten med inspektionen var att 
avslöja ställen eller områden där 
det förekom drag eller nedkylda 
ytor.  Läckagemätningar och 
termografering som gjordes under 
provtagningen visade att det inte 

förekom några tecken på drag.  

FÖREDRAGEN LEVERANTÖR 
PÅ FLYGPLATSER
Lett-Tak har gjort avtal med LAB AS 

om att leverera 17 000 kvm tak till 

Nye Flesland Flyplass. Produktionen 

inleds under första kvartalet 2015 

och pågår till efter sommaren. Våra 

erfarenheter av andra liknande pro-

jekt, först och främst från tillbyggna-

den av PIR Nord på Gardermoen, 

gör att vi är en föredragen leverantör 

på flygplatser i hela Norge och bara 

under de två senaste åren har vi 

deltagit vid tillbyggnader på 4 olika 

flygplatser med goda resultat. 
Bild: Nordic - Office of Architecture

Bild: Nordic - Office of Architecture
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Nu är vi klara med tillbyggnaden av 
över 4.000 kvm produktionslokaler 
på Hegdal Industriområde i Larvik, 
där vår produktion nu har en total 
yta på  22.000 kvm. Bygget har 
producerats i egen regi med hjälp 
av goda, lokala samarbetspartners 
i Larvik.  Vår nya produktionslinje 
kommer att medföra bättre pro-
duktivitet och större kapacitet och 
därmed kan vi erbjuda våra kunder 
kortare leveranstider jämfört med de 
2 senaste åren.  

På den här produktionslinjen har 
vi möjlighet att konstruera element 
med upp till 18 m spännvidd och vi 
ser fram emot att leverera de första 
elementen med denna elementlängd 
åt våra kunder under år 2015. Lett-
Tak har idag kapacitet att producera 
300.000 kvm tak/år.

Redan efter 6 månader se vi att pro-
duktionskostnaderna är rimligare på 
större byggen med låg komplexitet. 

NY PRODUKTIONSLINJE PÅ 
ÖVER 4.000 KVM I LARVIK
BYGGET PRODUCERADES I EGEN REGI, 

MED FINA LOKALA SAMARBETSPARTNERS I LARVIK.

VI ANVÄNDER STÅL 
MED KVALITET 
FRÅN RUUKKI
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KVALITET I VARJE LED 
OCH TUNGA SAMARBETSPARTNERS 
LETT-TAK SYSTEMER AS VÄLJER SAMARBETSPARTNERS OCH LEVERANTÖRER ENBART 

UTIFRÅN KVALITET. BARA DE BÄSTA KOMPONENTERNA FÅR ANVÄNDAS I PRODUKTIONEN 

AV VÅRA TAKELEMENT. 

DET HÄR GÖR OSS TROLIGEN TILL VÄRLDENS STARKASTE TAK 
Takelementens lastkapacitet i förhållande till vikter, bygghöjd och spännvidder 
är enastående. I jämförelse med andra lätta bärkonstruktioner är Lett-Taket i en 
klass för sig.  

PRODUKTUTVECKLING I TAKT 
MED MARKNADEN  
Vi stärker vår ledande ställning 
på marknaden genom att hela 
tiden uppdatera vår produkt enligt 
marknadens krav på: styrka, håll-
barhet, U-värde, brandklass, ljud 
och andra tekniska lösningar som 
våra kunder kan ha behov av. 

SINTEF TEST
Våra beställare ser det som en 
klar fördel att våra tester utförs av 
SINTEF eftersom de därmed får den 
dokumentation som de behöver 
från ett godkänt forskningsinstitut. 
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Innovativ membranteknologi producerad 
i Norge för nordiska förhållanden

Tål extrema påkänningar oavsett väder

Dokumenterad lång livslängd

Miljövänlig

Protan är en norsk Industrikoncern som utvecklar 
och levererar taklösningar i världsklass.
Efterfråga Protan hos Lett-tak och läs mer om oss på 
protan.se

PROTAN ÄR STOLT 
LEVERANTÖR TILL LETT-TAK

  
  

  
  

Taket med 
lång livslängd!
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Säkerhetsrisken montörer hos Lett-Tak är allmänt sett 
större under montering på byggplatsen. Därför finns 
speciella säkerhetsregler utarbetade för sådan mon-
tering.  De mest uppenbara risksituationerna uppstår i 
samband med fall från höga höjder och vid klämfaror 
under resning och placering av element med lyftkran.  
Ingen får åka till en byggplats utan att ha bekantat sig 
med följande: 

1. Säkerhetsföreskrifter, best. nr. 500 (Förordning till 
 arbetsmiljölagen, utgiven av arbetsinspektionen)
2. Taksäkerhetsutrustning – Byggforskserien – 
 A525.933 (ersatte A535.319 hösten 92)
3. Handledning gällande personlig säkerhetsutrustning

SNABB MONTERING AV TAKELEMENT
LETT-TAK HAR PRODUKTIONSKAPACITET PÅ 300.000 M²/ÅR OCH VI MONTERAR CA 

1.200 KVADRATMETER TAK PER DAG. VÅRA ELEMENT MONTERAS ALLTID AV EGNA 

SPECIALUTBILDADE MONTÖRER.

Projektledare Claude Hildrestrand på 
Lønnheim Entreprenør kan berätta 
om ett projekt som har genomförts till 
punkt och pricka, i gott samarbete, 
med hög kvalitet och goda rutiner 
för rapportering och behandling av 
oönskade händelser. Förutom att 
leverera med noll skador har totalen-
treprenören Lønnheim Entreprenør 
levererat projektet helt enligt tidsplan 
då bygget och tekniska installatio-
ner kunde färdigställas en månad 
före överlämnande för uppstart och 
inreglering gjordes före avlämning den 
2 mars. 

Foto: Sindre Sverdrup Strand/Byggeindustrien. 
Tekst fra: Byggeindustrien/Bygg.no

LETT-TAK TILL SHELL SUBSEA VESTBASE
TRE HALLAR MED KONTORSLOKALER PÅ TAKET STÅR KLARA EFTER EN EFFEKTIV OCH 

SMART BYGGPERIOD PÅ INDUSTRIBASEN VESTBASE I KRISTIANSUND.
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LETT-TAK PROJEKT FRIENDS ARENA i STOCKHOLM
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LETT-TAK PROJEKT FRIENDS ARENA i STOCKHOLM LETT-TAKLETT-TAK

LETT-TAK SYSTEMER AS

Adress:  Hegdalveien 139, 3261 Larvik
E-post: firmapost@lett-tak.no
Telefon: 33 13 28 00

www.lett-tak.se

LETT-TAK SYSTEMER
KUNDTIDNING
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