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Sammendrag 

Lett- takprodusenten Lett- tak Systemer AS i Larvik benytter 2D- verktøy i all prosjektering 

og dokumentasjon av sine takelementer. BIM og 3D- modellering er på full fart inn i 

byggebransjen og mulighetene for rasjonalisering og tidsbesparelser ved bruk av slike verktøy 

blir ansett som store. Samtidig er manuelle beregningsmetoder for Lett- takelementer og 

skivekonstruksjoner med Lett- takelementer i ferd med å nå sitt maksimalpunkt med hensyn 

til kompleksitet. En omlegging av systemet anses derfor som uunngåelig for å opprettholde 

kvalitet og sikkerhet i prosjekteringen også i fremtiden. Oppgaven skal derfor vurdere hvilken 

nytte dagens utgave av BIM og 3D- verktøy kan gjøre i prosjektering og dokumentasjon av 

Lett- takelementer.  

En parametrisert 3D- modell av Lett- takelementet ble bygget opp i BIM- programmet Tekla 

Structures. I denne modellen kan lengder, bredder, høyder og tykkelser på de ulike 

konstruksjonsdelene angis manuelt. Slik kan takelementer spesialtilpasses hvert enkelt bygg 

på plane takflater.   

Det ble samtidig utviklet en Finite Element- modell for Lett- takelementers oppførsel ved 

krumning. Modellen ble utviklet i konstruksjonsprogrammet Focus 2D og er basert på St. 

Venant`s teori om torsjon. Stålkanalene i Lett- takelementet med sine tilhørende trelekter og 

en ekvivalent bredde av kryssfinerplaten ble betraktet som et tynnvegget, lukket tverrsnitt. Fra 

denne modellen vil definerte punkters forskyvning ved krumning kunne beregnes.  

Deretter ble et krummet element bygget opp i Tekla Structures. Dette elementet kan 

representere Lett- takelementer på krummede bærekonstruksjoner og linkes til 

produksjonselementet gjennom ulike faser i Tekla. Det krummede elementet legges i 

representasjonsfasen, mens det plane produksjonselementet legges i produksjonsfasen.  

Til sammen utgjør den parametriserte modellen, Finite Element- modellen og det krummede 

elementet et system for modellering av Lett- takelementer i tredimensjonale programmer. 

Videre danner systemet grunnlaget for å kunne digitalisere beregningsmetodene av slike 

elementer.   

Den parametriserte modellen kan generere detaljtegninger og tegninger for produksjon og vil i 

tillegg utgjøre et betydelig bidrag til en virkelighetsnær og fullstendig 3D- modell.  
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Basert på oppnådde resultater og mulighetene som ligger i det tredimensjonale systemet 

konkluderes det med at dagens BIM har klare begrensninger, men kan uansett utgjøre et 

betydelig bidrag til rasjonalisering av prosjektering og dokumentasjon av Lett- takelementer.  
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Abstract 

The Lightweight roofelementproducer Lett- tak Systemer AS in Larvik uses 2D- tools in all 

design and documentation of their roofelements. BIM and 3D- modeling is now entering the 

construction industry and the opportunities for rationalization and efficiency of use of such 

tools are considered large. Simultaneously, manual calculationmethods for Lightweight 

roofelements is about to reach its maximum point with respect to complexity. A 

reorganization of the system is considered inevitable to maintain quality and safety in 

engineering in the future. This thesis should therefore consider the possible benefits of the 

current BIM and 3D- tools with respect to design and documentation of the Lightweight 

roofelements. 

 

A parametric 3D- model of Lightweight roofelements was developed in the BIM- software 

Tekla Structures. In this model, lengths, widths, heights and thicknesses of the various 

structural parts are to be given manually. Using this model, roofelements can be customized 

to each particular building with flat roofs. 

 

It was also developed a Finite Element- model for curved Lightweight roofelements based on 

St. Venant's theory of torsion. The steelchannels in Lightweight roofelements together with 

their corresponding wooden laths and an equivalent width of the plywood panel was 

considered as a thin-walled, closed cross-section. From this model, the displacement of 

predefined points due to curvature may be calculated.  

 

Subsequently, a curved element was defined in Tekla Structures. This element may represent 

Lightweight roofelements on the curved supportstructures and can be linked to the production 

element through different phases in Tekla. The curved element can be placed in the 

representationphase, while the flat Lightweight roofelement can be placed in the 

productionphase. 

 

Taken together, the parametric model, the Finite Element model and the curved element 

constitutes a system for modeling the Lightweight roofelements in three-dimensional 
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software. Furthermore, the system forms the basis for being able to digitize the calculation 

methods of such items.  

 

The parametric model can generate drawings of details and productiondrawings and will also 

be a significant contribution to a realistic and complete 3D- model. 

 

Based on achieved results and potential of the three-dimensional system it is concluded that 

the current BIM has clear limitations, but can still be a significant contribution to the 

rationalization of design and documentation of Lightweight roofelements. 
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1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING 

1.1. BAKGRUNN 

1.1.1. BIM 
 

BIM står for ”BygningsInformasjonsModell” eller ”BygningsInformasjonsModellering” og 

blir omtalt som fremtidens verktøy i byggebransjen. BIM er en virtuell modell av 

virkeligheten. Bygningen modelleres i sin helhet, kan snus rundt og opp- ned, og det kan 

gjennomføres kollisjonstester på modellen for å avdekke prosjekteringsfeil. BIM tar for seg 

hele byggeprosessen og gir nye muligheter for planlegging, bygging og vedlikehold. 

Hovedtanken bak BIM er at alle deltakende aktører i et byggeprosjekt jobber i en og samme 

3D- modell. Det vil si at arkitekt (ARK), landskapsarkitekt (LARK), rådgivende ingeniør 

bygg (RIB), rådgivende ingeniør VVS (RIV) og rådgivende ingeniør elektronikk (RIE) tegner 

og planlegger sine fagområder synkront. På denne måten vil det tidlig kunne avdekkes dersom 

bygningsdeler krasjer eller løsninger ikke lar seg gjøre i praksis. Slike feil er erfaringsmessig 

enklere å oppdage i en felles 3D- modell enn i individuelle 2D- tegninger (Hjelseth, 2009).  

2D � 3D� BIM   

Tidligere ble bygninger tegnet på papir. Så gjorde datamaskiner sin entré og revolusjonerte 

bygningsplanleggingen i sin tid. Hele tiden var det snakk om tegninger i 2 dimensjoner.  

 
Figur 1. En 2D- vegg (Hjelseth, 2009). 

 

 

Å lese 2D- tegninger (figur 1) 

er krevende og det anses derfor 

som en vanskelig oppgave å 

forutse planleggingsfeil og 

kollisjoner mellom 

bygningsdeler basert på slike 

tegninger.  

   

    



  

 

 

Figur 2. En 3D- vegg (Hjelseth, 2009)

 

Enda var det kun snakk om geometrisk informasjon. Det var først ved innføringen av BIM at 

mulighetene ved 3D-modellering eskalerte.

Figur 3.  En BIM- vegg (Hjelseth, 2009)

Fordeler med bruk av BIM: 

• Tidseffektivt fordi hver bygningsdel tegnes kun en gang og flere aktører kan jobbe i 

samme modellen.  

• Forenklet kommunikasjon med andre bedrifter som har tatt i bruk BIM.

• Tilfredsstiller nye krav til
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(Hjelseth, 2009). 

 

Enklere ble det kanskje da man gikk over 

til å tegne bygninger i tre dimensjoner. 

Dette gav romlige objekter som gir en 

virkelighetsnær oppfatning av bygninger 

og bygningers utforming

 

snakk om geometrisk informasjon. Det var først ved innføringen av BIM at 

modellering eskalerte. 

 
(Hjelseth, 2009). 

I tillegg til geometrisk 

informasjon kan det i en BIM

(figur 3) knyttes egenskaper til 

hvert objekt i modellen. Slike 

egenskaper kan for eksempel 

være materialer objektet er bygd 

opp av, størrelse 

de forskjellige materialene og 

priser. Denne informasjonen kan 

igjen benyttes til å gjøre 

energisimuleringer og modellen 

kan sjekkes opp mot nasjonale 

standarder og krav

2009).  

Tidseffektivt fordi hver bygningsdel tegnes kun en gang og flere aktører kan jobbe i 

Forenklet kommunikasjon med andre bedrifter som har tatt i bruk BIM.

stiller nye krav til dokumentasjon for større prosjekt. 
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Enklere ble det kanskje da man gikk over 

til å tegne bygninger i tre dimensjoner. 

objekter som gir en 

virkelighetsnær oppfatning av bygninger 

og bygningers utforming (figur 2).  

snakk om geometrisk informasjon. Det var først ved innføringen av BIM at 

til geometrisk 

informasjon kan det i en BIM 

knyttes egenskaper til 

hvert objekt i modellen. Slike 

egenskaper kan for eksempel 

være materialer objektet er bygd 

opp av, størrelse eller tykkelse på 

de forskjellige materialene og 

priser. Denne informasjonen kan 

igjen benyttes til å gjøre 

energisimuleringer og modellen 

kan sjekkes opp mot nasjonale 

standarder og krav (Hjelseth, 

Tidseffektivt fordi hver bygningsdel tegnes kun en gang og flere aktører kan jobbe i 

Forenklet kommunikasjon med andre bedrifter som har tatt i bruk BIM. 
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Utfordringen ved bruk av BIM ligger i å lage en modell som alle aktører kan håndtere. Et 

problem med dagens filformater er at det kan være vanskelig å lokalisere og hente ut kun den 

informasjonen som er nødvendig for hver aktør. Informasjonen blir ofte overveldende og 

filene blir tunge å jobbe med.  

Flere av byggebransjens aktører er skeptiske til innføringen av BIM. Betong og stålindustrien 

er kommet godt i gang, mens treindustrien henger etter. Christian Lunde har i sin 

mastergradsoppgave fra 2010 kontaktet representanter for limtreindustrien, takstolindustrien 

og ferdighusindustrien for å kartlegge deres holdninger til BIM. Lundes konklusjon er at 

skepsisen er stor til innføring av 3D- verktøy da det blir sett på som en stor utgift i forhold til 

hva det er å tjene. Tidspresset i produksjonen er stort og det anses som tidkrevende og 

unødvendig å ta i bruk ny programvare da dagens løsninger etter deres vurdering fungerer bra.  

Statsbygg, Forsvarsbygg og flere andre store byggherrer stiller allerede krav til bruk av BIM i 

prosjekterings- og byggefasen. Skal trekonstruksjoner være konkurransedyktige i forhold til 

stål og betong også i fremtiden er det avgjørende at sentrale aktører i treindustrien følger med 

på og tar del i utviklingen. Flere og flere kaster seg på BIM- bølgen og det er spådd at det i 

fremtiden vil bli stilt krav om bruk av BIM i alle større byggeprosjekter.  

BIM er et nytt og framtidsrettet verktøy og det er ingen tvil om at det er kommet for å bli. 

Samtidig bør en ha en nøktern holdning til ny og revolusjonerende programvare. Er en for 

tidlig ute med investeringer og satsning, taper en penger. Er en for sent ute kan penger og 

prosjekter gå tapt. Hver enkelt bedrift må derfor selv vurdere om og når omlegging til BIM vil 

være lønnsomt og hensiktsmessig.  

Forklaring på de mest brukte begrepene i BIM (Hjelseth, 2010): 

BIM = BygningsInformasjonsModell = Modellen. 

BIM = BygningsInformasjonsModellering = Prosessen 

BuildingSMART = organisasjon som arbeider for effektiv informasjonsflyt på tvers av 

faggrupper i henhold til de til en hver tid gjeldende standarder 

GUID = Global Unique Identifier. Et globalt, unikt identitetsnummer som blir laget for hvert 

objekt i en IFC- modell. Dette nummeret skal aldri endres. 
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IDM = Information Delivery Manual. Prosesskart som beskriver informasjonsbehovet til ulike 

aktører.  ”Rett informasjon på rett plass til rett tid”.   

IFC = Industry Foundation Classes. Et lagringsformat for informasjonsoverføring mellom 

aktører og programvarer. Kalles også ”Information for Construction”.  

IFD = International Framework for Dictionaries. Terminologien i BIM.  

Muligheter ved bruk av BIM: 

 

Figur 4. Muligheter i en BygningsInformasjonsModell. 

 

1.1.2. LETT- TAK SYSTEMER AS 

 

Lett- tak Systemer AS er Europas største produsent av takelementer og er lokalisert på Hegdal 

Industriområde i Larvik. Bedriften ble etablert i 1980 og feirer derfor 30 år i 2010. I 2009 

omsatte selskapet for 225 millioner kroner (Lett- tak Systemer AS).  

 

Sivilingeniør og amunuensis II ved UMB, Nils Ivar Bovim har siden 1990 vært konsulent for 

Lett- tak Systemer AS. Som veileder for mastergradsstudenter ved UMB har Bovim lagt en 

langsiktig plan for hovedoppgaver knyttet til deres virksomhet. Lett- tak Systemer benytter i 
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dag 2D-verktøyet AutoCAD for å tegne detaljer og lage produksjonstegninger. I noen tilfeller 

betyr det at samme del av konstruksjonen blir tegnet opptil 3 ganger. I tillegg er manuelle 

beregninger av skivekonstruksjoner i Lett- takelementer på vei til å nå sitt maksimalpunkt 

med hensyn på kompleksitet (Bovim, 2010a). En omlegging av arbeidsmetodene er derfor 

uunngåelig og det vil bli behov for en digitalisering av beregningsmetodene for å sikre 

kvalitet og trygghet i prosjekteringen også i fremtiden. 

 

Som leverandør av takelementer til store prosjekter nasjonalt og internasjonalt samarbeider 

Lett- tak Systemer til stadighet med bedrifter og konsulenter som benytter seg av 3D- 

modellering og BIM. I flere tilfeller har Lett- tak Systemer mottatt 3D- modeller fra 

samarbeidspartnere som de ikke har kunnet dra nytte av eller bidra til. En slik modell er en 

virtuell representasjon av virkeligheten (figur 5), og detaljtegninger og produksjonstegninger 

kan genereres direkte ut av modellen. Bovim (2010a) ønsker, gjennom sine 

mastergradsstudenter, å se på mulighetene for å rasjonalisere prosjektering og dokumentasjon 

av Lett- takelementer ved å gå over fra 2D- verktøyet AutoCAD til 3D- og BIM- verktøy.  

 

 

Figur 5.  Science Senter Østfold i Sarpsborg skal bygges med Lett- tak og er allerede modellert virtuelt i Tekla 

Stuctures (Illustrasjon fra Arkitektbyrået Aart AS og Teklamodell fra Rambøll). 

 

Christian Lunde har gjennom sin mastergradsoppgave våren 2010 kartlagt bruken av 

tredimensjonal programvare i treindustrien. Lunde har tatt for seg ulike konstruksjons- og 

analyseprogrammer og vurdert deres styrker og svakheter. I denne oppgaven er det, på 

bakgrunn av Lundes konklusjoner, valgt å benytte BIM- programmet Tekla Structures.  Tekla 

er finsk og distribueres i Norge av Engineering Data Resources (EDR) AS.  
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I denne oppgaven søkes det å fremstille en modell av Lett- takelementer der geometrien står i 

fokus. Våren 2011 vil to studenter ta for seg denne modellen og søke forenklet beregning og 

analyse av Lett- takelementer ved hjelp av analyseprogrammet SAP 2000. SAP 2000 er 

utviklet av det amerikanske selskapet Computers and Structures Inc. (CSI) og distribueres 

også i Norge av EDR AS.  

1.2. PROBLEMSTILLING 

 

Kan BIM og 3D- modellering benyttes til å rasjonalisere prosjektering og dokumentasjon av 

takkonstruksjoner med Lett- takelementer? 

Det er en avgjørende forutsetning at det finnes programvare som gir muligheter for å bygge 

opp virkelighetsnære modeller av Lett- takelementer i 3 dimensjoner. Lett- takelementer 

benyttes ikke bare der det er plane takflater, men også i stort omfang på haller med 

enkeltkrummede flater. Det vil også forkomme situasjoner der elementenes ender skal festes 

til bæreakser som er rotert i forhold til hverandre, som for eksempel i Telenor Arena på 

Fornebu. Oppgaven skal vurdere slike muligheter og begrensinger i den benyttede 

programvaren.  

1.3. AVGRENSNING 

 

Lett- takelementet er et relativt komplekst element og utformingene av elementet er utallige. 

Å parametrisere alle variabler og ulike løsninger ville blitt for omfattende for denne 

oppgaven. Det ble derfor valgt ut 10 parametre som blir ansett som de som varierer mest og 

som dermed anses som de viktigste med tanke på å spare tid i produksjonen.  

Disse er: 

• Lengden på elementet. 

• Antall stålkanaler pr. takelement. (1, 2 eller 3). 

• Høyde på stålprofilet. 

• Coilbredden på stålrullen. 

• Tykkelse på stålet(eks.1, 2 mm). 
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• Høyde på trelektene(eks.71, 96, 121mm). 

• Bredde på trelektene(eks.48, 73, 98mm). 

• Bredde mellom kanaler. 

• Tykkelse på tungplate/brannisolering (eks.0, 30, 50, 70, 100mm). 

• Tykkelse på kryssfinerplate. 

Lett- takelementene kan legges opp på både tre, stål og betong og de ulike oppleggene gir 

ulike avslutninger av himlingsplaten. I denne oppgaven er det valgt å illustrere elementene 

med opplegg av stål og dermed avslutning av himlingsplaten tilpasset stålprofilet som vist på 

figur 6.  

 

Figur 6. Opplegg på stålbjelke (Lett- tak Systemer AS, 2010). 

 

1.4. BENYTTET PROGRAMVARE 

 

I denne oppgaven er det benyttet Tekla Structures som 3D- modelleringsprogram. Tekla 

Structures er et eksempel på programvare for prosjektering av konstruksjoner med mulighet 

for å lage parametriske modeller. Tekla støtter de mest brukte filformatene og har derfor 
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mulighet for utveksling av kommunikasjon med andre program som har BIM- 

kommunikasjon. Tekla kan ikke gjøre beregninger av konstruksjoner, men har kobling til 

analyseprogrammet SAP 2000 som kan gjøre avanserte FEM- beregninger av for eksempel 

Lett- tak- elementer og skivekonstruksjoner med Lett- tak- elementer.    

Focus 2D Konstruksjon er benyttet som beregningsprogram.   
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2. PRODUKTBESKRIVELSE 
 

Idèen til Lett- taksystemet kom fra den tyske professoren og tynnplatespesialisten Rolf 

Baehre. Baehre var senere veileder for nordmannen Dr. Jens-Fredrik Larsson (1922-1991) da 

han tok sin doktorgrad og utviklet patenten for Lett- tak ved Kungliga Tekniska Høgskola i 

Stockholm mellom 1970 og 1975.  

Elementer fra Lett- takfabrikken i Larvik er benyttet i flere store konstruksjoner i utlandet. 

Ishockeyhallen SAP Arena i Mannheim i Tyskland og Swedbank Arena i Stockholm er 

eksempler på dette. I Norge er Lett- tak blant annet benyttet i terminalbygget på Gardermoen 

og på Telenor Arena (figur 7). 

 

 

Figur 7. Telenor Arena på Fornebu har takkonstruksjon av Lett- takelementer.  
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2.1. HVORFOR BENYTTE LETT-TAKELEMENTER? 

 

• Økonomisk gunstig på lange spenn.  

• Gir muligheter for å overføre store skivekrefter på grunn av stiv skive- effekten. Det 

trengs dermed ikke ytterligere avstivning.  

• Kan benyttes på bærekonstruksjoner av både tre, stål og betong.  

• Kort monteringstid på byggeplass. 

• Enkle å montere, men monteringsanvisningen må følges nøye. Lett- tak Systemer AS 

har egne montører som utfører montasje på byggeplass. Det totale ansvaret for taket 

ligger derfor hos Lett- tak.  

• Lett takkonstruksjon stiller begrensede krav til underliggende bæring. Egenvekt på 60 

kg/m2 på 15 meters spenn.  

• Gunstig ved påbygg på eksisterende bygninger. Fundament og bæring er her allerede 

lagt og tåler gjerne ikke store ekstra belastninger.   

• Gunstig ved jordskjelv. Lett- takelementene inneholder en duktil skive som har gode 

egenskaper ved dynamiske påkjenninger.  

• I tillegg til skivekreftene er Lett- takelementer også dimensjonert for å ta betydelige 

vertikallaster (fig.8).  

(Lett- tak Systemer AS, 2010). 

Elementet på figur 8 er bygd opp 

av 310 mm høye stålprofiler og er 

belastet med en nyttelast på 12, 21 

kN/m2. Ved beregning av 

takkonstruksjoner er det i Norge 

som oftest snølasten som er 

dimensjonerende. Egenvekten til 

våt snø er på 4 kN/m2. Den lasten 

Lett- takelementet er utsatt for på 

bildet tilsvarer altså ca. 3 m våt 

snø (Furulund/Thorrud, 2007).  
 

Figur 8. Fullskalaforsøk med Lett-takelement. (Foto: Lett-tak 
Systemer AS).  
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2.2. OPPBYGGING OG MATERIALER 

 

Standardprofilet 

 

Figur 9. Standard Lett- takelement (Teknisk Godkjenning, 2006).  

 

Lett- tak er takelementer bygd opp av kryssfinerplater, trelekter og langsgående stålprofiler 

(figur 9). Overflensen består av to plater kryssfiner eller OSB som hver er 1,20 m bred. Disse 

er koblet sammen med en lask på midten. Over denne ligger takbelegg av asfalt eller takfolie. 

I underkant av platene ligger en rekke med trelekter med dimensjon 48 x 71, dette for å hindre 

brudd i kryssfineren. Trelektene er i underkant forbundet med det langsgående stålprofilet ved 

hjelp av limsveis. Stålprofilets bunn utgjør underflensen sammen med dampsperre, isolasjon 

og stålhimlimg. I hver ende av stålprofilet er det en gavlplate av stål. Mellom flensene er det 

lagt isolasjon i form av steinull (Lett- tak Systemer, 2010).  

Kryssfinérplater- Finnforest Spruce 

Produsent: Metsäliitto Cooperativ. 

Bredde: 1200 mm 

Tykkelse: 15, 18, 21 mm 

Trekvalitet: P30 

 

Figur 10. Kryssfinérplater.  
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Kryssfinerplater produseres av 3 mm tykke finérlag av bartre og limes med fenollim. 

Finnforest Spruce produseres med tykkelser mellom 9 mm og 30 mm og kan leveres med 

upusset eller pusset overflate (figur 10 og 11)(Teknisk Godkjenning Finnforest Spruce, 2006).  

 

Figur 11. Kryssfinerplater i ulike tykkelser og kryssfiner i varemottaket hos Lett- tak Systemer AS. 

Stålprofil av valsede tynnplater 

 

Produsent: Ruukki, Finland 

Valses i Malmö 

Høyde: 130-360 mm. 

Tykkelse: 0,9-2,0 mm. 

Colibredde: maksimalt 1250 mm.   

Stålkvalitet: SIS 142 122 

 

 

Figur 12. Tverrsnitt av 360 mm høyt stålprofil modellert i 
Tekla. 
 

 

Stålprofilene valses til av varmforsinkede (G90) tynnplater (figur 12). At platene er 

varmforsinket betyr at de er belagt med 275 g sink pr. m2 pr. side.  Stålet leveres av finske 

Ruukki med en coilbredde på maksimalt 1250 mm. Coilbredden setter begrensninger for hvor 

stor høyde stålprofilet kan få.  Stålkvaliteten SIS 142 122 er en eldre svensk 

kvalitetsbetegnelse (Furulund/Thorrud, 2009).  
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Figur 13. Stålprofiler ankommer ferdig valset til Lett- tak Systemer AS.  

Gavlplate 

Gavlplater spesialproduseres til de ulike stålprofilhøydene og produseres med hull for kranløft 

ved montasje (figur 14) (Lett- tak Systemer AS, 2010).  

 

Figur 15. Gavlplatene spesialproduseres til de ulike stålprofilhøydene.  

Produsent: Ruukki, Finland 

Høyde:130-360 mm 

Bredde:500 mm i bunn, 530 mm i topp 

Stålkvalitet: S355 

 

 

Figur 14. Gavlplate modellert i Tekla.  
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Trelekter 

 

Produsent: Bergene Holm AS 

Lengder: 2, 40 m. På lange Lett- takelementer 

brukes det 4,80 m lange trelekter  i midtfeltet.  

Trekvalitet: C24 

 
 

 

Figur 16. 3” trelekter. 

 
2 mm høvles bort fra den opprinnelige dimensjonen på 48 x 73mm (figur 16) for å få en finere 

limflate. Dersom trelektene er eksponert for lys må de høvles maksimalt ett døgn før liming 

for å bevare den fine limflaten. UV- strålene i lys påvirker trevirket, hindrer molekylbinding 

mellom lim og overflate og gjør at limet blir liggende som perler på overflaten. Trelektene 

leveres derfor ferdig høvlet pakket i mørk plast som hindrer inntrenging av UV- stråler 

(Bovim, 2010a).  

  

Figur 17. Virtuelle og virkelige trelekter.  

Lasker 

Produsent: Metsäliitto Cooperativ 

Kappes av: Lett- tak Systemer AS  

Bredde:80 mm 

Tykkelse:15, 18, 21 mm 

Trekvalitet: P30 
 

Figur 18. Lasker.  
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Forbinder to og to kryssfinerplater til hverandre midt på elementet og forbinder element til 

element (figur 18 og 19). Har samme tykkelse som kryssfinerplatene de skal binde sammen, 

altså 15, 18 eller 21 mm. Laskene er 8 cm brede og blir kappet i riktig bredde hos Lett-tak 

Systemer AS (Lett- tak Systemer AS, 2010). 

 

Figur 19. Lask som binder kryssfinerplatene sammen på midten. 

TRP20- himlingsplate 

Produsent: Ruukki, Finland 

 

 

Figur 20. Trp 20 himlingsplate.  

 

Himlingsplaten består av ca.1 m brede plater samt et startstykke og et endestykke.  

Følgende alternative himlingsplater kan benyttes (figur 20 og 21): 

• hvit trapesformet (Trp 20) stålplatehimling 

•  hvit perforert, trapesformet (Trp 20) stålplatehimling 

• galvanisert, trapesformet (Trp 20) stålplatehimling 

•  galvanisert, perforert, trapesformet (Trp 20) stålplatehimling 

Alternativt kan himlingen være et 23x70mm spikerslag for videre nedforing (Lett- tak 

Systemer AS, 2010).  
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Figur 21. Galvanisert trapesformet stålplate samt start/endestykker. 

 

Rockwool  

Produsent: Rockwool 

Tykkelse:20, 50, 70, 100 mm 

 

 

Figur 22. Rockwool. 

 

Rockwool eller steinull (figur 22) er fremstilt av diabas, koks og dolomitt som smeltes ved ca. 

1500 °C. Et hurtigroterende hjul danner fibre av den flytende steinmassen og det tilsettes 

binde- og impregneringsmiddel. Disse fibrene blåses inn i et ullkammer der de legger seg som 

et sammenhengende lag og kjøres gjennom herdeovnen. Gjennom herdingen dannes et 

formstabilt isolasjonsmateriale som senere bearbeides til plater.  

Rockwool består av 90 % luft og gir dermed god varmeisolasjon. I tillegg gir steinullfibrene 

god brannisolasjon da de tåler temperaturer over 1000 °C uten å smelte (Rockwool 

Bygghåndbok, 1987 og www.rockwool.no, 2010).  
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Taktekking 

Lett- tak- elementene tekkes med PVC- takbelegg (figur 23) eller med takpapp (figur 24) 
(Lett- tak Systemer AS, 2010).  

 

PVC- takbelegg 

 

Produsent: Protan AS 

Tykkelse:1,6 mm 

 

 
 
Figur 23. PVC- takbelegg.  

 
 

Takpapp 

 

Produsent: Isola AS 

Tykkelse: 2,7 mm 

  

Figur 24. Isola takpapp.  
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Lim 

Limet som benyttes i Lett- takelementene blandes og fremstilles i Lett- tak Systemer sine 

egne lokaler (fig.25).  

Det benyttes to ulike typer lim (Lett- tak Systemer AS, 2010): 

• Mellom stål og tre: polyuretanbasert lim. Limet er det samme som benyttes i 

limtreproduksjonen. 

• Mellom tre og finer: langtidsbestandig resorcin- fenollim. 

  

Figur 25. Maskiner for blanding og fremstilling av lim. 

Fuktsperre 

0,2 mm aldringsbestandig polyetylenfolie legges på sidene og i underkant av elementet og 

utgjør fuktsperren (Lett- tak Systemer AS, 2010).   
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Forbindelser  

 

Figur 26. Plassering av skruer (Basert på Furulund/Thorrud, 2009). 

Lett- takelementene har 3 ulike typer forbindelser som vist på figur 26 (Bovim, 2010b):  

 

1. Forbindelsen mellom elementenes kryssfinerplate og randdragerne langs elementenes 

langside. Randdragerne er av stål eller tre.  

 

2. Forbindelsen mellom elementenes langsider og 

mellom kryssfinerplatene i hvert element.  

Kryssfinerplatene forbindes med en laskeplate 

som limes til det ene elementet og skrus til det 

andre. Det benyttes treskruer som vist på figur 22.  

 

 

Figur 27. Sponplateskrue (t.v) og IWF-T- skrue 
(Furulund/Thorrud, 2009). 

 

3. Forbindelsen mellom elementenes stålprofiler og oppleggsbjelkene. Oppleggsbjelkene kan 

være av stål, tre eller betong og hvert av disse materialene krever egne forbindelser til 

takelementene: 
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Opplegg av stål: skuddspiker (fig.28).  

  

Figur 28. Skuddspiker (Motek AS, 2010) 

 

Opplegg av tre og limtre: 10 mm treskruer med 

flens (fig.29). 

  

Figur 29. Fransk treskrue (Biltema AS, 2010) 

 

Opplegg av betong: ekspansjonsbolter (fig.30). 

 

Figur 30. Ekspansjonsbolt (Biltema AS, 2010) 

 

Furulund/Thorrud gjorde forsøk på forbindere i Lett- takelementer i sin mastergradsoppgave 

fra 2009. De testet plateskruer og fant at den karakteristiske skjærkapasiteten har en verdi som 

er mellom 20 og 35 % høyere enn teoretisk beregnet. Forsøkene viste at skruene hadde god 

evne til å deformere seg før brudd. 

Det ble også gjort fullskalaforsøk med Lett- takelementer for å verifisere daværende 

beregningsmetoder for Lett- takelementer. Disse forsøkene muliggjorde skiver med større 

påkjenninger enn tidligere da det viste seg at bruddstyrken til elementene var nesten 50 % 

høyere enn tidligere antatt. Det oppstod duktile brudd i laskeskjøtene etter at plateskruene ble 

dratt ut av laskene.    
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2.3. KARAKTERISTISKE EGENSKAPER 

 

Stiv skiveeffekt 

På grunn av få mekaniske skjøter har bæreverket i Lett- takelementene stor stivhet i alle 

retninger og fungerer som en skive (Lett-tak Systemer AS, 2010). Skivevirkning i 

takelementene gjør at skjærkrefter fra horisontale laster overføres til bærekonstruksjonen i 

oppleggene. I følge Lett- tak Systemer AS (2010) kreves det ikke ytterligere vindavstiving på 

konstruksjonen ved bruk av deres takelementer. Det må samtidig påpekes at Lett- 

takelementene først har avstivende effekt når de er ferdig montert på bygget. Stiv- 

skiveeffekten reduserer ikke behovet for avstivning i montasjefasen (Bovim, 2010a og 

2010b). Sandved Arena (figur 31) raste under bygging sommeren 2010. Denne hallen skulle 

bygges med Lett- takelementer og det jobbes nå med å redegjøre hvordan konstruksjonen og 

monteringen var planlagt og ble gjennomført.   

 

Figur 31. Bærekonstruksjonen i Sandved Arena raste under bygging (Foto: Aftenposten).  

Den duktile skiven i Lett- takelementene har gode egenskaper ved dynamiske påkjenninger. 

Skiven er mekanisk sammensatt og vil derfor absorbere energi (Bovim, 2010a). Dette gir 

begrensede påkjenninger på underliggende konstruksjoner. 

I tillegg har Lett- takelementene relativt lav egenvekt (60 kg/m2 på 15 meters spenn) (Lett- tak 

Systemer, 2010). I følge Newton’s 2.lov vil akselerasjonskreftene øke lineært med 

konstruksjonens masse. Store akselerasjonskrefter krever kraftige fundament og kraftige 

skiver. 
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Brannmotstand 

Lett- takelementer kan fås med brannmotstandsevne fra REI 15 til REI 60. Det er 

himlingsisolasjonen som bestemmer brannklassen. I følge Teknisk Godkjenning (2006) har 

elementer med 30 mm himlingsisolasjon en brannmotstand tilsvarende REI 30 mens 

elementer uten isolasjon i himlingen har brannmotstand tilsvarende REI 15. Ønskes det en 

ytterligere brannmotstand, tilsvarende REI 60, kan det legges inn 50 mm steinull og en 

himling av perforerte stålplater. 

Isoleringsevne/U-verdi 

Lett- takelementene kan produseres med en U-verdi ned til 0,13. Denne verdien oppnås med 

360 mm høye stålprofiler og 50 mm lydplate (jfr. tabell 1).  

Isolasjonskrav i bygninger fastsettes av staten og for å begrense energiforbruket blir disse 

stadig strengere. Dette virker også inn på høyden på Lett- takelementene. Høyden på 

stålprofilet utgjør bæreevnen til takelementet og er begrenset av den tilgjengelige coilbredden. 

I noen tilfeller vil høyden som trengs for å tilfredstille isolasjonskravene overgå kravet til 

bæreevne. Trelekter kan fås i alle dimensjoner og dagens 3”- lekter er derfor på vei oppover i 

dimensjon for å tilfredsstille isolasjonskravene.  

En annen faktor som spiller inn er hensynet til kuldebro i konstruksjonen. Coilen utgjør en 

kuldebro. En økning i dimensjonen for trevirket vil derfor være mer gunstig enn en økning av 

stålhøyden. Samtidig må det tas i betraktning at det ikke er gunstig å ha for mye organisk 

materiale inne i et kompakt tak da man på denne måten bygger inn fuktighet.  

Lydisolering 

Lydisoleringen følger i stor grad brannisoleringen. Lett- takelementer med 130 mm høye 

stålprofiler kan fås med en lydabsorpsjonsfaktor αw mellom 0,40 og 1,0 i henhold til NS-ISO 

354 og NS-EN ISO 11654 avhengig av himlingskonstruksjonen. For tykkere elementer vil 

verdiene være like høye eller bedre (Teknisk Godkjenning, 2006).  
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Tabell 1: Profiltype/høyde med tilhørende egenvekt, U-verdi og luftlydreduksjonstall 

(Teknisk Godkjenning, 2006). 

 

Spennvidder 

Lett- takelementer kan fås med spennvidder opp til 14,4 m. Lett- tak Systemer har laget en 

tabell over oppnåelig spennvidde ut fra tykkelse og høyde på stålprofilet og karakteristisk 

snølast for byggets hjemkommune. Tabellen finnes på Lett- tak Systemer AS (2010) sin 

hjemmeside. 

Ulike geometriske utforminger av Lett- takelementer  

Som nevnt tidligere er flere store konstruksjoner og haller i inn- og utland bekledd med Lett- 

takelementer. Graden av kompleksitet i de ulike takkonstruksjonene varierer fra prosjekt til 

prosjekt. SAP Arena i Mannheim er eksempel på en krummet takkonstruksjon (figur 32), 

mens Science Senter Østfold i Sarpsborg (figur 33) byr på andre geometriske utfordringer.  
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Figur 32. SAP Arena i Mannheim i Tyskland (Foto: HPP Architects). 

 

Figur 33. Science Senter Østfold i Sarpsborg (Illustrasjon:Science Senter Østfold ). 

 

2.4. MONTERING 

Lett- tak Systemer AS har egne montører som tar seg av all montasje av Lett- takelementer 

(figur 34). Montasjelaget utgjør ca. 25 mann. På den måten kan Lett- tak Systemer AS sikre 

seg at montasjen blir gjort riktig og etter anvisningene og kan dermed ta på seg fullt ansvar for 

taket på en bygning.  
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Figur 34. Montering av Lett- takelementer på Telenor Arena (Foto: Lett- tak Systemer AS).  

 

2.5. PRODUKSJON 

Hos Lett- tak Systemer AS produseres det 5000 m2 tak i uka, noe som tilsvarer omlag 250 000 

m2 på årsbasis. Fabrikken har 3 produksjonslinjer (figur 35 og 36) og utgjør sammen med 

konstruksjons- og montasjeavdelingen ca. 120 ansatte.  

 

 

Figur 35. Kart over Lett- tak Systemer AS sitt 
produksjonsområde (Lett- tak Systemer, 2010). 

 

Figur 36. Produksjonslinje hos Lett-tak Systemer AS. 

 

Under utferd til Lett- tak Systemer sin fabrikk i Larvik ble produksjonsprosessen fotografert 

og dokumentert. Dette er vist på de neste 3 sidene.   
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Produksjonen av Lett- takelementer starter 

opp- ned.  

 

 

Trelektene blir limt og spikret til 

kryssfinerplatene.  

Kryssfinerplatene skjøtes med lasker. 

 
 

Stålprofiler. 

 
 

Gavlplater. 
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Stålprofiler og gavlplater monteres på 

kryssfinerplaten med trelekter.   

Rockwool blir lagt inne i stålkanalen. 

 

Stålprofilene limes og spikres til trelektene. 

 

To stålkanaler settes så sammen til et 

element. 

 

Rockwool blir lagt inn i elementet på begge 

sider av stålkanalene. 
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De to kryssfinerplatene med sine respektive 

stålkanaler skjøtes sammen med en lask. 

Lasken limes på den ene siden og spikres på 

den andre. 

 

Eventuelle utsparinger skjæres ut fra 

isolasjonen og eventuell himlingsplate 

monteres på. 

 

Elementet snus så det ligger riktig vei. 

Takbelegg av asfalt eller takfolie legges på til 

slutt før elementet pakkes inn i plast som 

utgjør fuktsperren.  

 

 

Takelementene lagres prosjekt for prosjekt 

hos Lett- tak Systemer AS. Elementene 

produseres i en bestemt rekkefølge så de kan 

lagres, losses og fraktes til byggeplass i den 

rekkefølgen de skal bygges i. 
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2.6. BEREGNING AV LETT- TAKELEMENTER 

 

Takkonstruksjoner skal ta opp krefter fra både horisontale og vertikale laster. Vertikale krefter 

er typisk snølast, mens horisontale krefter kan være laster fra vind. Overflensen i Lett- 

takelementene bestående av kryssfinerplater og langsgående trelekter tar trykkrefter fra 

vertikale laster, mens underflensen med gavlplate og stålprofilets bunn tar strekkreftene.  

Følgende beregninger gjøres på Lett- takelementer: 

1. Beregning av vertikal last, snølast og vindlast, nedadrettet og oppadrettet på elementet 

2. Beregning av skive inkludert stabilitetsberegninger. (Kap. 3.2. Beregning av 

skivekonstruksjoner med Lett- takelementer). 
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3. TEORI OG FORUTSETNINGER 

3.1. SKIVETEORI 

 

En skive er en høy bjelke. 

Skillet mellom bjelke og skive går 

tradisjonelt på forholdet mellom lengde og 

høyde (L/H) (Sandaker, 2009):  

L ≥ 5H = bjelke 

L ≤ 5H = skive 

 

 

Figur 37. Bjelke vs. skive. 

 

Moment- og skjærkraftdiagram for en skive er det samme som for en bjelke.  

Moment- og skjærkraftdiagram for en bjelke eller en skive med jevnt fordelt last: 

 

Figur 38. Moment- og skjærkraftdiagram (Basert på Teknisk Godkjenning, 2006). 
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Bøyespenningene er ulikt fordelt for bjelke og skive:  

 
 

Figur 39. Bøyespenninger i bjelke og skive (Hals, 1990). 

Forskjellen mellom plate og skive går ikke 

på geometrien, men på belastningstypen. 

Skiver karakteriseres ved at de tar krefter i 

planet, (fig.40), i motsetning til plater som tar 

krefter normalt på planet (Sandaker, 2009). 

 

 
Figur 40. Skivekonstruksjon av tre (SINTEF 
Byggforsk, 2008). 

 

Skiven har derfor et plant sett av spenninger: 

σxx , σyy , σzz 

Forskyvningskomponentene er: 

u = u (x,y) 

v = v (x,y) 

Forskyvningen på tvers av skiveplanet er lik 

null (w i plateretningen). 

På overflaten av skiven har vi at: 

σzx = σzy = σzz = 0 

 

Figur 41. Skivekrefter ved plan spenningstilstand. 
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Vi kan derfor ikke regne med at spenningene innover i skiven heller er vesentlig forskjellig 

fra null. 

Vi kan med god nøyaktighet analysere skiveproblemet basert på plan spenningstilstand 

(Bovim, 2009a). 

Forenklet beregning av horisontal skive 

I følge EC EN 1995-1-1:2004 pkt. 9.2.3.2 kan horisontale skiver med jevnt fordelt last 

beregnes etter forenklet metode. 

Forutsetninger: 

1. 2b < l < 6b 

2. Forbindelsene er dimensjonerende, ikke platen. 

3. Konstruksjonen oppfyller kravene i EC EN 1995-1-1: 2004 pkt. 10.8.1. om 

forbindertyper og senteravstander.  

Forenklet metode (Bovim, 2009a): 

- Kantbjelker dimensjoneres for 

� = 	
��
 =  ���

�       (3.1) 

 

- Skjærkraft er jevnt fordelt over skivens bredde b 

- Antall forbindere n er 

� =  �(�)
��       (3.2) 

- Avstand s mellom forbinderne er 

� = ∗��
�(�)      (3.3) 

I følge EC EN 1995-1-1:2004 pkt.9.3 kan kapasiteten pr. forbinder langs skivekantene antas å 

være 20 % høyere enn utregnet verdi. Dette er fordi det er snakk om et stort antall forbindere 

og det er spredning i forbindelsesmidlenes bæreevne. Forbindelsenes karakteristiske bæreevne 

er oppgitt som et 5 %- fraktil, noe som betyr at det aksepteres 5 % undermålere i forhold til 

oppgitt verdi. Kapasitetsøkningen forutsetter at alle forbindere er av samme type, med samme 
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avstand, ikke mer enn 150 mm langs kantene og 300 mm inne på platen. I tillegg forutsettes 

det at alle hjørnekanter av skiven er forbundet til oppleggene (Larsen og Enjily, 2009). 

Randbjelken dimensjoneres for en spenning: 

� =  �
�       (3.4) 

Skjærkapasiteten til platematerialet finnes av: 

� !"# =  �
�$%
&       (3.5) 
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3.2. BEREGNING AV SKIVEKONSTRUKSJONER MED LETT- 

TAKELEMENTER 

 

Skiveteorien beskrevet i det foregående kapittel forutsetter massive skiver. Skivene i Lett- 

takelementer er mekanisk forbundet. I følge NS-EN 1995-1-1 pkt.9.2.3.2. skal det ved 

beregning av slike skiver forutsettes konstant skjærkraft mellom randdragerne og at platene 

ikke tar aksialkrefter. I slike konstruksjoner forutsettes det at flensene tar skivens 

momentpåkjenninger som aksialkrefter (figur 42).  

 
Figur 42. Ulik spenningsfordeling for massiv og mekanisk forbundet skive.  

 

Sivilingeniør Nils Ivar Bovim har utviklet beregningsmetodene for Lett- takelementer. Et 

sammendrag gjengis her.  

Langs Lett- takelementenes kanter går en skjærstrøm som vist på figur 43. En del av denne 

skjærstrømmen ivaretas av skjærkrefter langs elementets kanter og overføres av 

montasjeskruer i laskeskjøtene mellom kryssfinerplatene. Forbindelsenes utforming er 

nærmere beskrevet i produktbeskrivelsen i kap.2.2. Den resterende skjærstrømmen ivaretas i 

innfestninger til elementopplegg i bunnen av elementenes stålkanaler og er vist som FH- kraft 

tvers på elementlengden i figur 43. Ulike forbindelser til innfesting omtales også i kap.2.2.  

I tillegg kan det oppstå aksialkrefter parallelt med elementlengden fra vegg, vist som FV- 

krefter på figur 43 og oppadrettede aksialkrefter på innfestingsmidlene i elementopplegget 

som følge av oppadrettet sug på elementet.  
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Figur 43. Krefter som virker på Lett- takelementer (Bovim, 2010b). 

 

Skiveopplegg kan være en ren skjæroverføring mellom skive og randdrager eller skivens 

oppleggsreaksjon kan overføres som FV- og FH- krefter i elementoppleggene (fig.43).  

Det antas et felt med Lett- takelementer med avstand x fra skiveopplegg til venstre 

elementkant. Feltet er utsatt for en skjærkraft T(x) og et moment M(x). Det gir følgende 

krefter i elementenes innfestninger: 

• Skjærkraften T(x) blir jevnt fordelt over skivens høyde og overføres av montasjeskruer 

i elementskjøtene 

• Kraften FH(x) beregnes ut fra momentlikevekt. Alle innfestninger mellom element og 

opplegg får lik FH(x)- kraft for en gitt posisjon x.  

• Ytre fordelte laster, qi(x) og punktlaster Pi(x) påføres i hver akse i avstand (' + 
)) fra 

venstre opplegg.  
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Påkjenning på forbindere i elementenes endeopplegg 

 

Eksentrisitetsmoment M = H(x)*Htot gir 

en oppadrettet kraft D1 i ytterste forbinder 

(fig.44 og 45).  

 
 

Figur 44. Eksentrisitetsmoment gir kraft D1. Bovim, 2010b) 

 

Generell formel for D1: 

 

*+ = ,(�)∗,-.-∗(/0+)
12∗/∗()∗/0+)               (3.6) 

 
Figur 45. Kraft D1 oppstår i ytterste forbinder (Bovim, 
2010b) 

Kirchhoffeffekt 

Forsøk gjort av Furulund/Thorrud i 2009 

viser at stålkanalene i Lett- takelementer har 

en tendens til å løfte seg ved pålastning pga 

torsjonsmoment (figur 46). Torsjonsmoment 

i hver kanal samler seg opp bortover skiven 

og gir et løft i hjørnet. Denne 

Kirchofflignende effekten kan av og til bli så 

stor at man må ta hensyn til den ved 

beregninger av skivekonstruksjoner med 

Lett- takelementer (Bovim, 2010a). 

 

Figur 46. Stålkanalene får oppløft ved pålastning 

(Furulund/Thorrud, 2009).  

 

Stål- 

profil 

Element- 

opplegg 
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Stabilitet 

Ved beregning av stabilitet skilles det mellom to typer forhåndsutbøyning: 

• Utknekning av stag.  

• Utbøyning som gir bananform (figur 47).  

 

 

Figur 47. Det skilles mellom to typer forhåndsutbøyning (Bovim, 2010b).  

 

Utknekning av stag foregår i motsatt retning for annen hvert stag og utbøyningskreftene vil 

derfor oppheve hverandre. Det skal i følge Eurocode 5 pkt.9.3.5.2. dimensjoneres for en kraft 

lik 1-2 % av normalkraften.  

For massivtre: 

34 = ��
"5,7

       (3.7) 
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For limtre: 

34 = ��
"5,�

       (3.8) 

Tabell 9.2 i Eurocode gir akseptable og anbefalte verdier for modifikasjonsfaktor kf,1 

(massivtre) og for kf,2 (limtre): 

k f,1 skal i følge Eurocode være mellom 50 og 80. Settes denne lik 50 vil det si 2 % av kraften 

Nd.  

Last pr. lengdeenhet fra n stk konstruksjoner som skal stabiliseres mot sideveis knekning 

beregnes etter formel (9.37) fra NS-EN 1995-1-1: 

 

Figur 48. Last pr. lengdeenhet ved stabilisering mot sideveis knekning. (NS-EN 1995-1-1) 

 

Eurocode anbefaler at kf,3 settes lik 30. Ved spesielt stive konstruksjoner kan kf,3 settes lik 40 

(Bovim, 2010a).  

• Vind 

Takskiver dimensjoneres for ytre belastninger. I hovedsak gjelder dette vind mot vegger. 

Dette kan være innvendig vindtrykk/sug eller utvendig vindlast. Dersom skiven tar opp ytre 

last fra både le- og lo- side av bygget, vil det innvendige vindtrykket for disse veggene 

oppheve hverandre. Formfaktorer for vind mot vegger finnes i NS-EN 1991-1-4.  
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• Skjevstilling 

Skjevstillingslaster beregnes for de aktuelle lastkombinasjoner ut fra summen av vertikale 

laster. Vertikale laster omfatter tak- og bærekonstruksjonens egenlast i tillegg til snølast, 

innvendig undertrykk og sug på takflaten. Disse defineres som nedadrettede eller 

oppadrettede og gir en totallast som utgjør grunnlaget for beregning av skjevstillingslasten. I 

et bygg med fagverk som bærekonstruksjon vil denne totallasten utgjøre last pr. meter 

fagverk. For å beregne skjevstillingslast pr. fagverk, multipliseres totallasten med fagverkets 

spenn og med en skjevstillingsfaktor.  

(Bovim, 2010b). 
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3.2. TORSJON I TYNNVEGGEDE LUKKEDE TVERRSNITT  

 

Stålkanalene i Lett- tak kan, sammen med de tilhørende trelektene og en ekvivalent del av 

kryssfinerplaten, betraktes som et tynnvegget rør med rektangulært lukket tverrsnitt (figur 49). 

Dette anses som en akseptabel tilnærming for å forklare torsjon i kanalene. 

 

Figur 49. Tynnvegget rør (Hibbeler, 2005) og kanal modellert i Tekla.  

 

Den benyttede teorien er basert på Saint Venants torsjon. 

Barrè de Saint- Venant var en fransk vitenskapsmann som 

levde på 1800-tallet.  

Saint- Venant`s torsjonsteori er basert på skjærstrømmens 

deformasjon i lukkede tverrsnitt og forutsetter at 

endetverrsnittet forblir plant ved torsjon (Lagace, 2002). 

  

Figur 50. Saint Venants torsjon 
(Lagace, 2002).  

 

I åpne tverrsnitt vil det ved samme påkjenning oppstå hvelvning. I slike tverrsnitt vil flensene 

få sideveis utbøyning når elementet utsettes for torsjon og endetverrsnittet vil ikke forbli 

plant. Her blir det en kombinasjon av bøying og skjærdeformasjon i forbindelse med torsjon.  

Hibbelers teori om tynnveggede, lukkede tverrsnitt basert på Saint Venant`s torsjon er gjengitt 

på side 49- 52.   
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Det antas et konstant, men vilkårlig tverrsnitt med variabel tykkelse t. Ettersom veggene er 

tynne antas jevnt fordelt spenning over tverrsnittets tykkelse og det kan utledes en tilnærmet 

løsning på skjærpenningene. Med andre ord vil den midlere skjærspenningen kunne 

bestemmes i et hvert punkt i røret.  

3.2.1. SKJÆRSTRØM 
 

Det tas utgangspunkt i et element av røret med 

lengde s og varierende bredde dx. I den ene enden 

har elementet tykkelsen tA og i den andre enden 

tykkelsen tB. På grunn av det påførte 

torsjonsmomentet T oppstår det skjærkrefter på 

fremsiden av elementet. Ende A får skjærkraften τA 

og ende B får skjærkraften τB. Da vil det også virke 

skjærkrefter lik τA og τB på langsidene av elementet 

som vist på figur 51.  

 
Figur 51. Skjærekrefter i element med lengde s 

og varierende bredde dx (Hibbeler, 2005). 

 

Ettersom disse sidene har konstant tykkelse tA og tB blir kreftene som virker på dem lik: 

43� = ��(8�4')      (3.9) 

439 = �9(894')      (3.10) 

Kraftlikevekt krever at disse kreftene er like store og motsatt rettet. Det gir: 

��8� = �989      (3.11) 

Formelen viser at produktet av den midlere langsgående skjærfastheten og tykkelsen på røret 

er det samme ved ethvert punkt på rørets tverrsnittsareal. Dette produktet kalles skjærstrøm og 

kan uttrykkes ved følgende formel: 

: = �!;<8      (3.12) 

Siden q er konstant over hele tverrsnittet vil den største midlere skjærspenningen oppstå der 

røret er smalest.  
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Et element med tykkelse t, lengde ds og bredde dx 

tas ut fra røret. Det fargede område på figur 52 hvor 

den midlere skjærspenningen virker blir da: 

4= = 84�                         (3.13) 

Da blir: 

43 = �!;<8 4� = :4�             (3.14) 

eller 

: = >?
>#                            (3.15)  

Figur 52. Element med tykkelse t, lengde ds og 
bredde dx (Hibbeler, 2005). 

 

Dette betyr at skjærstrømmen, som er konstant over hele tverrsnittsarealet, er lik kraft per 

lengdeenhet langs rørets tverrsnittsareal.  

Over- og undersiden til elementet er de indre og 

ytre veggene på røret, og disse må være fri for 

spenninger. I stedet vil det påførte 

torsjonsmomentet gjøre at skjærstrømmen og den 

midlere spenningen alltid er orientert langs 

tangenten til rørveggen, og medvirker til det 

resulterende torsjonsmomentet T. Det er derfor 

bare skjærspenningskomponentene vist i figur 52 

som vil oppstå. Spenninger som vist på figur 53 

vil aldri oppstå.  

 
Figur 53. Spenningskomponenter som ikke vil 
oppstå (Hibbeler, 2005). 

3.2.2. MIDLERE SKJÆRSPENNING 
 

Det betraktes et valgt punkt O langs rørets rand. 

Den midlere skjærspenning �!;<  som virker på 

det fargede området 4= = 84� kan da relateres til 

torsjonsmomentet T ved å se på torsjonsmomentet 

forårsaket av skjærspenninger rundt punkt O.  

 
 

Figur 54. Skjærspenninger rundt punkt O gir 
torsjonsmoment (Hibbeler, 2005). 
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Som vist tidligere vil skjærspenningen forårsake en kraft på elementet lik: 

43 = �!;<4= = �!;<(84�)      (3.16) 

Denne kraften virker tangentielt på senterlinjen til rørveggen og gir et torsjonsmoment lik: 

4@ = ℎ(43) = ℎ(�!;<84�)      (3.17) 

For hele tverrsnittet trengs det: 

@ = ∮ ℎ�!;<84�      (3.18) 

Linjeintegral indikerer at integrasjonen skal gjøres rundt hele randen av arealet. Ettersom 

skjærstrømmen : = �!;<8 er konstant kan denne settes foran integraltegnet: 

@ = �!;<8 ∮ ℎ4�      (3.19) 

En grafisk forenkling kan gjøres ettersom det midlere areal, illustrert som en blåfarget trekant 

i figur 54 er lik: 

4= = C+
)D ℎ4�      (3.20) 

 

Det midlere areal innenfor rørtykkelsens 

senterlinje (Am) er vist som den lyse flaten på 

figur 55.  

 

 

 
Figur 55. Det midlere areal innenfor rør tykkelsens 
senterlinje (Hibbeler, 2005). 

 

Det gir: 

@ = 2�!;<8 F 4= = 2�!;<8=      (3.21) 
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Ligningen løses med hensyn på �!;< og gir: 

�!;< = G
)&�


      (3.22) 

�!;< = HI4JKLK �MNæL�OK��I�P �QH RILMKL QRKL LøLK8� 8SMMKJ�K. 
@ = I�4LK 8QL�NQ���OK��I�P�LK�UJ8V�8 I 8RKLL��I88K8. 

8 = 8RKLL��I�88K8� 8SMMKJ�K. 

= = HI4JKLK VLKVJ I��K�WQL �K�8KLJI�NK� 8IJ LøLK8� 8SMMKJ�K. 

Ettersom : = �!;<8 kan skjærstrømmen i tverrsnittet finnes ved hjelp av følgende ligning: 

: = G
)�


      (3.23) 

3.2.3. TORSJONSVINKEL 

Det antas et materiale som deformeres lineær- elastisk og har skjærmodulen G. 

Torsjonsvinkelen ϕ kan da uttrykkes ved: 

X = GY
Z�
� [ ∮ >#

&       (3.24) 

(Hibbeler, 2005).  

 

3.2.4. TORSJONSSTIVHET 

Torsjonsstivheten til et legeme er en konstant som definerer legemets evne til å motstå 

deformasjoner forårsaket av vridning. Torsjonsstivheten er avhengig av geometrien til 

legemet og materialet legemet er bygget opp av. (Strandberg, 2007).  

Torsjonsstivhet: 

* = \]      (3.25) 
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3.3. ANALYSETEORI- FINITE ELEMENT METHOD 

 

En konstruksjonsanalyse er en prosedyre eller algoritme for å bestemme lastvirkningene i 

hvert punkt på konstruksjonen (NS- EN 1990). En anvendt analysemetode er elementmetoden 

Finite Element Method eller FEM.  

Finite Element Method er en analysemetode som går ut på å dele opp en konstruksjon i flere 

elementer. Stivheten til hvert av elementene kan bestemmes ved hjelp av enhetslastmetoden. 

Deretter settes systemet sammen slik at elementene forbindes med hverandre i nodepunkter. 

Summen av de enkelte nodenes stivhet er da systemets stivhet. Ved å sette opp 

likevektsligninger i hvert nodepunkt dannes et ligningssett med nodeforskyvninger som 

ukjente. Forskyvningene av hvert element finnes ved å løse dette ligningssettet og dermed kan 

krefter og spenninger i elementet bestemmes. Elementmetoden kan benyttes på både lineære 

og ikke- lineære systemer. Ikke-lineære systemer løses iterativt, mens lineære systemer løses 

ved å løse likningssettet kun en gang. Å finne løsningen iterativt betyr at man løser lineære 

ligningssystemer flere ganger og korrigerer løsningen mot den riktige (Waløen, 1993). 

En konstruksjons stivhetsmatrise uttrykker stivheten i konstruksjonen. Stivhetsmatrisen er 

symmetrisk og alle elementer på hoveddiagonalen er positive (Waløen, 1993).  

Sammenhengen mellom lastvektor og forskyvningsvektor: 

Kr = R 

der 

K er systemets stivhetsmatrise. 

r er lastvektoren. 

R er forskyvningsvektoren. 

Sammenhengen mellom stavendekrefter og stavendeforskyvninger: 

S = kv 

der 
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S er stavendekreftene. 

v er forskyvningsvektor. 

k er elementets stivhetsmatrise. 

FEM- metode kan benyttes til å finne en konstruksjons forskyvnings- og spenningsfordeling, 

egenfrekvens, svingeformer og knekkformer. Slike analyser kan være tidsuavhengige eller 

avhengige av tid, statiske eller dynamiske (Huebner, 2001).  

3.3.1. STATISKE ANALYSER 

Statisk analyse er basert på likevektsligninger og forutsetter kvasistatiske laster. Kvasistatiske 

laster er laster som påføres så sakte at de ikke gir konstruksjonen fart eller akselerasjon (NS-

EN 1990). Statiske analyser kan være lineære eller ikke- lineære. 

Lineær analyse 

Forutsetninger for å kjøre lineære analyser er (Sandaker, 2009): 

• Hooke’s lov: � = Ε ∗ _ 

• Navier’s hypotese:  

I: Plane tverrsnitt forblir plane under utvikling av bøying 

II: Forutsetter at spenningen som virker ut av planet σzz << σxx, σyy ~ 0 

III: Forskyvningene w = w (x,y), dvs. uavhengige av ”z” 

IV: Tykkelsen h<< lx, ly (lx, ly = spennviddene til platen) 

• Små forskyvninger i forhold til konstruksjonens utstrekning 

I NS-EN 1990 skilles det mellom 7 ulike typer lineære analyser: 

• 1.ordens lineær- elastisk analyse uten omfordeling: ”Konstruksjonsanalyse som er 

basert på loven om lineær spennings- tøyningsrelasjon eller lineær moment- 

krumningsrelasjon, og som er foretatt på grunnlag av opprinnelig geometri” (NS- EN 

1990). 

• 1.ordens lineær- elastisk analyse med omfordeling: ”Konstruksjonsanalyse der indre 

momenter og krefter er modifisert for dimensjonering av konstruksjonen, de er i 
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overensstemmelse med de gitte påvirkninger, men uten at nærmere påvisning av 

rotasjonskapasiteten er foretatt” (NS- EN 1990). 

• 2.ordens lineær- elastisk analyse: ”Konstruksjonsanalyse basert på loven om lineær 

spennings- tøyningsrelasjon der konstruksjonens geometri inkluderer konstruksjonens 

forskyvninger” (NS- EN 1990). 

• 1.ordens elastisk fullstendig plastisk analyse: ”Konstruksjonsanalyse basert på et 

forhold mellom moment og krumning, som består av en lineær elastisk del etterfulgt 

av en plastisk del uten fastholding, foretatt på grunnlag av konstruksjonens 

opprinnelige geometri” (NS- EN 1990). 

• 2.ordens elastisk fullstendig plastisk analyse: ”Konstruksjonsanalyse basert på et 

forhold mellom moment og krumning, som består av en lineær elastisk del etterfulgt 

av en plastisk del uten fastning, og der geometrien inkluderer konstruksjonens 

forskyvninger” (NS- EN 1990). 

• (1.eller 2.ordens) elastoplastisk analyse: ”Konstruksjonsanalyse der forhold mellom 

spenning- tøyning eller momentkrumning benyttes, som består av en lineær elastisk 

del etterfulgt av en plastisk del med eller uten fastning” (NS- EN 1990). 

• Stiv plastisk analyse: ”Analyse som foretas på grunnlag av konstruksjonens 

opprinnelige geometri, der grenseverdibetraktninger for direkte fastsettelse av 

bruddlast benyttes” (NS- EN 1990). 

Lineære analyser inkluderer ikke stabilitetsproblemer.  

Ikke- lineær analyse 

I en ikke- lineær analyse tas det hensyn til ikke- lineære materialegenskaper i tillegg til store 

forskyvninger som gir formendring eller formfeil. 

Formfeil defineres som avviket fra ideell, 

udeformert geometri og kan angis i 

beregningsprogrammer (Focus 2D, 2010).  Et 

eksempel på formfeil er ”klessnora” (figur 56).  
 

Figur 56. Klessnora er et eksempel på formfeil. 
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En endring i geometri gjør at kreftene i konstruksjonen endres dramatisk og da kan det være 

hensiktsmessig å kjøre en ikke- lineær analyse. Endring i geometri kan føre til sammenbrudd 

og knekning (Bovim, 2009a).  

Det skilles mellom 1. og 2.ordens ikke-lineær analyse: 

• 1.ordens ikke- lineær analyse: ”Konstruksjonsanalyse som foretas på grunnlag av 

opprinnelig geometri, der det ikke tas hensyn til materialenes ikke- lineære 

deformasjonsegenskaper” (NS- EN 1990). 

• 2.ordens ikke- lineær analyse: ”Konstruksjonsanalyse der konstruksjonens geometri 

inkluderer konstruksjonens forskyvninger, og tar hensyn til materialenes ikke- lineære 

deformasjonsegenskaper” (NS- EN 1990). 

 

3.3.2. DYNAMISKE ANALYSER 

Dynamiske analyser tar hensyn til at konstruksjonen kan få fart eller akselerasjon ved 

pålasting (NS-EN 1990), og denne typen analyser gjøres for å analysere om et bygg tåler 

påkjenningene fra bevegelse i bygget.  

Dynamiske analyser bygger på Newton’s 2.lov: 

3 =  H ∗ V      (3.26) 

Et eksempel på anvendelsesområde for dynamiske analyser er ved dimensjonering for 

jordskjelv.   
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4. METODE 

4.1. PARAMETRISERING AV LETT- TAKELEMENT 

 

BIM- verktøyet Tekla Structures ble benyttet for å utarbeide en parametrisk modell av Lett-

takelementer. Parametrisering er ikke avhengig av Tekla som programvare, men er en metode 

som kan benyttes i ethvert BIM- program. Parametrisering i Tekla foregår ved at de ulike 

delene av komponenten knyttes til definerte plan. Planene kan plasseres i topp, bunn, senter 

eller side av komponenten eller av de enkelte komponentdeler.  

At en modell er parametrisk betyr at: 

1. Dimensjoner, vinkler og retninger på objektene i modellen endres og tilpasses de 

objekter de skal kobles sammen med. 

2. Objektene i modellen har egenskaper og relasjoner knyttet til seg for generering av 

tegninger, detaljer mm. Dvs. modellen er en BIM- modell.  

Detaljtegninger og produksjonstegninger skal kunne genereres direkte ut fra den 

parametriserte modellen. Det er derfor avgjørende at Lett- takelementet bygges opp med en 

stor grad av nøyaktighet og dette krever kjennskap til elementenes oppbygging på detaljnivå.  

Parametrisering er en nyttig metode for å automatisere konstruksjonstilfeller som forekommer 

relativt ofte. Å parametrisere tar tid og nytten bør derfor vurderes opp mot tidsbruken. For 

geometriske utforminger av elementet som forekommer relativt sjelden, kan det være 

hensiktsmessig og tidsbesparende å modellere det aktuelle elementet spesielt, i stedet for å 

utvikle en parametrisert modell som fanger opp alle mulige tilfeller.  

Definisjoner: 

Komponentens variabelboks: Der koblinger av variabler og profil i Lett- takkomponenten 

gjøres. Her bestemmes hvilke parametre som skal være synlige i Lett- takelementets 

modelleringsboks. 

Lett- takelementets modelleringsboks: Boksen som presenteres ved modellering av Lett- 

takelementer. Her gjøres endringer i elementenes mål og verdier.  
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4.2. MODELLUTVIKLING- KRUMNING AV LETT- TAKELEMENTER 

 

Hvordan kan endringen i elementenes geometri bestemmes ved montasje på konstruksjoner 

som ikke er plane? Elementene har en kompleks oppbygging og det finnes ikke noen 

beskrivelser for utbredelse av elementenes opplegg på bærekonstruksjonene. Det ble derfor 

valgt å undersøke om en Finite elementmodell kunne gi tilfredsstillende informasjon om 

elementenes endrede geometri ved rotasjon og krumning av oppleggene. 

Konstruksjonsprogrammet Focus 2D ble benyttet for å utarbeide en modell for hvordan Lett- 

takelementene oppfører seg når de blir utsatt for torsjon og krumning på tvers av 

lengderetningen. Den matematiske modellen er basert på Finite Element Method og ble 

utviklet i samarbeid med veileder og Sivilingeniør Nils Ivar Bovim. Modellen tar 

utgangspunkt i kryssfinerets bøyestivhet samt kanalenes bøynings- og torsjonsstivhet, som 

beregnes ut fra teori om torsjon i tynnveggede, lukkede tverrsnitt.  

Følgende forutsetninger legges til grunn for modellen: 

1. Stålkanalen er så stiv at den beholder sin form, dvs. punktet i senter av stålkanalen vil 

følge punktene i toppen slavisk. 

2. Torsjonen foregår i stålets elastiske område, det vil derfor ikke oppstå bukling i 

stålkanalene i montasjefasen.  

 

4.3. MODELLERING AV KRUMMEDE LETT- TAKELEMENTER 

 

”Variable Cross Section”- funksjonen i Tekla Structures ble benyttet for å definere et objekt 

som kan representere Lett- takelementer på krummede bærekonstruksjoner. Funksjonen gir 

muligheter for å definere ulik krumning i elementenes to ender samtidig som overflaten 

forblir sammenhengende.  

Metoden forutsetter manuell utregning av den krummede elementets koordinater og kan 

derfor kun fungere sammen med den matematiske modellen beskrevet i kapittel 4.2.  
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5. GJENNOMFØRING OG RESULTATER 

5.1. PARAMETRISERING AV LETT- TAKELEMENTER 

 

Det ble tatt utgangspunkt i en konstruert ”enhet” av Lett- takelementet som består av en 

stålprofil, to langsgående trelekter, en tversgående trelekt i hver ende, gavlplate i hver ende, 

kryssfinerplate, tungplate av Rockwool og isolasjon inne i stålprofilet og på alle sider av 

stålprofilet. Isolasjonen ble delt opp i bolker tilpasset stålprofilet.  

Det ble laget en skisse av elementet med dets respektive komponenter og avhengigheter innad 

i elementet ble markert (figur 57).  

 

Figur 57. Skisse av element før parametrisering. 

Lett- takelementet består av både plater og bjelker, men alle konstruksjonsdelene ble definert 

som bjelker i Tekla. Dette ble gjort med tanke på at elementet skulle parametriseres. Bjelker 

får ett startpunkt og ett sluttpunkt og er derfor enklere å håndtere enn for eksempel plater som 

vil få fire punkt i den ene enden og ingen punkt i den andre enden.  
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Parametriseringen startet med elementets stålprofil med tilhørende trelekter og gavlplater i 

tillegg til venstre og høyre isolasjonsbolk (figur 58).  

     

Figur 58. Konstruksjonsdelene som utgjorde utgangspunktet for parametriseringen. 

Stålprofilet ble modellert som et egendefinert profil i ”Sketch Editor”, mens trelektene og 

isolasjonsbolkene er varianter av allerede eksisterende profiler i Teklas profildatabase. 

Gavlplaten har relativt kompleks geometri. Denne ble bygget opp som en egen komponent og 

deretter koblet til hoveddelen av Lett- takelementet. 

De ulike delene av elementet ble gitt materialegenskaper fra Teklas materialbibliotek. 

Tekla har et innebygget system av klasser der hver klasse har sin farge. Isolasjonen i Lett- 

takelementet ble lagt inn i en egen klasse som ble gjort delvis gjennomsiktig for å gjøre 

modellen mer oversiktlig under parametriseringen. Denne klassen kan skrus av ved 

modellering og visning av elementet. De øvrige konstruksjonsdelene ble klassifisert som 

trevirke (brun) og stål (blå).  

Konstruksjonsdelene som utgjør den konstruerte enheten ble deretter definert som en egen 

komponent under navnet Hoveddel_Lett_tak. 

Stålprofilets bunn ble valgt som referanseplan og deretter ble de enkelte komponentdelene 

knyttet til dette planet (figur 59).   

 

Figur 59. Stålkanalens koblinger til definerte plan og til de øvrige komponentdelene.  
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Ved å knytte komponentdelenes punkter til definerte plan, beregnes og presenteres avstanden 

mellom punkt og plan i Teklas variabelboks for ”Custom Components” (figur 60).  Her gjøres 

også de nødvendige koblinger mellom ulike konstruksjonsdeler og profiler. Under ”Value 

type” defineres hvorvidt verdien og formelen som presenteres i formelvinduet representerer 

en lengde eller et profil. Lengder legges inn som tallverdier, mens profiler legges inn som 

profilnavn med definerte verdier. Ulike verdityper har ulike formeloppsett som det finnes 

forklaring på i Teklas hjelpemeny eller i egne kurshefter. Egendefinerte navn på parametrene 

settes i høyre kolonne og er med på å systematisere parametriseringen etter hvert som antallet 

variabler stiger (figur 60).  

 

Figur 60. Variabelboksen hvor koblinger på Lett- takkomponenten gjøres.  

De fleste komponentdeler lot seg modellere enten som egendefinerte tverrsnitt eller som 

varianter av eksisterende tverrsnitt i Teklas profildatabase. Begge disse typene tverrsnitt kan 

defineres som bjelker. Unntaket var himlingsplaten. Slike plater er definert som en makro i 

Tekla og kan dermed ikke parametriseres. Det ble derfor bygget opp et bølgetverrsnitt ved 

hjelp av ”Sketch Editor” for så å gjøre flere av denne om til en komponent. Det ble satt 
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sammen bølger til en plate på 240 mm. Deretter ble ”array”- funksjonen i Tekla benyttet for å 

sette ut et definert antall slike plater.  

Antall plater ble lagt inn i komponentens variabelboks som en formel: 

=�8VJJ OJV8KL = `JKHK�8K8� JK�P4K
240  

 

I komponentens variabelboks 

velges hvilke parametre som 

skal være synlige ved 

modellering av Lett- 

takelementer under 

”visibility”. Disse presenteres 

i Lett- takelementets 

modelleringsboks (figur 61).  

 
 
Figur 61. Lett- takelementets modelleringsboks.  

I utgangspunktet ble det valgt ut 10 parametre som skulle parametriseres. Underveis ble det 

foretatt noen endringer av den opprinnelige planen.  

Parametre som ble tatt ut: 

• Antall stålkanaler pr. element (1, 2 eller 3). 

• Tykkelse på stålet. 

Parametre som ble lagt til: 

• Utstikk stål under trelekter. 

• Total bredde på elementet. 
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Modellering 

Når komponenten som utgjør Lett- takelementet hentes opp i Teklas ”Custom Component”- 

boks er elementet definert med følgende parametre: 

• Lengde på elementet = 14 400 mm 

• Høyde stålprofil = 360 mm 

• Bredde venstre side = 374 mm 

• Bredde høyre side = 200 mm 

• Høyde trelekt = 71 mm 

• Bredde trelekt = 48 mm 

• Utstikk stål under trelekt = 48 mm 

• Tykkelse kryssfiner = 15 mm 

• Tykkelse brannisolasjon = 20 mm 

Justeringer og endringer av disse parametrene kan så gjøres ved å dobbelklikke på elementet 

og endre verdiene i Lett- takelementets modelleringsboks.   

Samtidig presenteres de to informative variablene: 

• Nødvendig coilbredde på stålrullen = 1300 mm 

• Total bredde på elementet = 1200 mm 

Modifiseringer og valgmuligheter for Lett- takkomponenten er vist her.  

 

Figur 62. To like Lett- takelementer med verdier som det definerte utgangspunktet. 
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Figur 63. Venstre element har fått endret høyden på stålprofilet til 210 mm. 

 

Figur 64. Venstre element har fått endret elementlengden til 5000 mm. 

 

Figur 65. Venstre element har fått fjernet isolasjonen på venstre side av stålkanalen. 



  

 

 

Figur 66. Venstre element har fått endret tykkelse på kryssfinerplaten til 21 mm (t.v) og endret tykkelse på 

brannisoleringen til 100 mm. 

Figur 67. Venstre element har fått endret høyde på 

98 mm. 

Figur 68. Utstikk på stålprofilet kan varieres og tilpasses trelektenes bredde

 

Eksempel og framgangsmåte for modellering av Lett

takflate finnes i vedlegg 2. I tillegg finnes e

vedlegg 3.  

  3D- modellering av Lett

 

ått endret tykkelse på kryssfinerplaten til 21 mm (t.v) og endret tykkelse på 

ått endret høyde på trelektene til 121 mm (t.v) og endret bredden på trelektene til 

Utstikk på stålprofilet kan varieres og tilpasses trelektenes bredde. 

Eksempel og framgangsmåte for modellering av Lett- takelementer på bygninger 

finnes i vedlegg 2. I tillegg finnes eksempel på tegningsproduksjon ut fra modellen i 

 

modellering av Lett- takelementer 
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ått endret tykkelse på kryssfinerplaten til 21 mm (t.v) og endret tykkelse på 

 

trelektene til 121 mm (t.v) og endret bredden på trelektene til 

 

takelementer på bygninger med plan 

sjon ut fra modellen i 
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5.2. MODELLUTVIKLING- KRUMNING AV LETT- TAKELEMENTER 

5.2.1. BEREGNING AV TORSJONSSTIVHET OG TORSJONSMOMENT 
 

Stålkanalene i Lett- takelementer kan, 

sammen med sine tilhørende trelekter og en 

ekvivalent bredde av kryssfinerplaten 

betraktes som et tynnvegget, lukket tverrsnitt 

(figur 69).  

 

Figur 69. Tynnvegget, lukket tverrsnitt modellert i 
Tekla.  

Beregner torsjonsstivheten GJ av formel (3.25): 

* = \] 

Torsjonskonstanten J beregnes av formel (3.24): 

X = @c
4= ) \ d 4�

8  

] = 4= )

∮ 4�
8

 

Linjeintegral, dvs. integreres rundt tverrsnittet: 

d 4�
8 = Σ(ℎfgh�ij

8 +  kl//,fgh�ij
8 + ℎfgh�ij

8 ) + k�i/mg
8m";i;!jm/&

 

 

Beregner tekvivalent for finer: 

8m";i;!jm/&,�i/mg = 8�i/mg ∗ \�i/mg
\#&åj

 

  



    3D- modellering av Lett- takelementer 

 

67 

  

Torsjonskonstanten J blir da: 

] =
4 ∗ (k#&åj ∗ oℎ#&åj + ℎ&gmjm"& + 8�i/mg2 p))

ℎ#&åj ∗ 2 + kl//,#&åj8#&åj + k�i/mg ∗ \#&åj\�i/mg ∗ 8�i/mg

 

 

Tabell 2: Materialdata 

Lett- takelement 

Lelement = 10 000 mm 

Stålkanal 

hstål = 360 mm 

bstål = 515 mm 

bbunn, stål =500 mm 

tstål =1 mm 

Gstål = 80000 N/mm2 

Trelekt 

htrelekt = 71 mm 

Kryssfiner 

tfiner = 15 mm 

bfiner = 600 mm 

Gfiner = 360 N/mm2 

 

 

 

Torsjonskonstanten J for det tynnveggede, lukkede tverrsnittet blir da: 

] = 4 ∗ (515 ∗ C360 + 71 + 15
2 D))

360 ∗ 2 + 500
1 + 600 ∗ 80000

360 ∗ 15
= 20 179 491, 66HHZ 

* = \] = 80000 ∗ 20 179 491, 66 = 1,61 ∗ 10+)�HH) 

 

 

Beregner nødvendig torsjonsmoment MT for å vri kanalen 1°: 

x = y zG ∗ z+
\] 4� 
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Benytter enhetslastmetode: 

 

x = 1 ∗ zG ∗ 1
\] ∗ c 

For rotasjon i radianer: 

X = zG ∗ c
\]  

For rotasjon i grader: 

zG = { ∗ \]
180 ∗ cmjm m/&

 

 

zG = { ∗ 80000 ∗ 20 179 491, 66
180 ∗ 10000 = 2 748 534 �HH 

 

Dvs. det trengs et torsjonsmoment på 2,75 kNm for å vri Lett- takkanalen 1°.  
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5.2.2.  BEREGNINGSMODELL FRA FOCUS 2D KONSTRUKSJON 
 

Det tas utgangspunkt i et 10 m langt Lett- takelement og det settes ut 4 snitt i modellen. Disse 

plasseres i elementets endepunkter samt 2,5 m inn fra hver ende. I tillegg plasseres det staver 

fra stålkanalens tyngdepunkt og opp til de horisontale stavene (figur 70 og 71).   

 

Figur 70.  

Stavene inn til kanalens tyngdepunkt tilegnes stor stivhet for at de øvre punktene skal følge 

rotasjonen i senterpunktet slavisk.  

 

Figur 71.  

Den langsgående bøyestivheten i elementet tilsvarer bøyestivheten for det konstruerte lukkede 

tverrsnittet og beregnes ut fra de gitte mål ved hjelp av et regneark utviklet for å regne på 

Lett- takelementer.  
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Den tversgående bøyestivheten tilsvarer kryssfinérets bøyestivhet. Kryssfinér finnes ikke i 

Focus. En ekvivalent bøyestivhet for finér ble derfor beregnet. 

Ekvivalent tykkelse av kryssfinér: 10,8 mm.  

Ekvivalent bredde av kryssfinér: 60,6 % av virkelig bredde.  

Disse tverrsnittsdimensjonene ble deretter gitt til et heltreelement i Focus 2D Konstruksjon.  

Torsjonsmomentet er beregnet for å vri en kanal av Lett- takelementet 1°. Dette momentet ble 

derfor påsatt et element i Focus med en utstrekning tilsvarende en kanal av Lett- takelementet.  

 Lilla representerer et Finite Element med bøye- og torsjonsstivhet i 

lengderetningen. Altså den beregnede torsjonsstivheten fra kap.5.2.1 og en 

bøyestivhet beregnet spesielt for det konstruerte lukkede tverrsnittet (figur 72).  

 

 Svart representerer et Finite Element med bøyestivhet i Lett- takelementets 

tverretning. Altså tilsvarende kryssfinérens bøyestivhet (figur 72).  

 

 

Figur 72. Beregnet torsjonsmoment påsatt halve Lett- takelementet.  
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Et tredimensjonalt system som modelleres i 2D blir seende ut som på figur 73.  Seksjoner som 

i virkeligheten ligger etter hverandre, plasseres ved siden av hverandre. Figuren viser at 

rotasjonen minker ved økende avstand fra det påførte torsjonsmomentet.  

 

Figur 73. Tredimensjonalt system modellert i Focus 2D. 

 

Utskrift fra Focus viser at torsjonsmomentet MT = 2,75 kNm gir en rotasjon i node 1 på 

1,004° (figur 74). Torsjonsmomentet MT ble beregnet som det nødvendige momentet for å vri 

kanalen 1°. Den oppbygde modellen kan dermed anses som akseptabel med hensyn til 

vridningsegenskaper. 

 

 

Figur 74. Utskrift fra beregning av halve Lett- takelementet fra Focus 2D.  

 

Deretter betraktes hele elementets bredde. En punktlast på 0,5 kN settes på i det ene opplegget 

mens de øvrige oppleggene fastholdes (figur 75). Dette skal simulere en situasjon der tre av 
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elementets hjørner legger seg ned til bærekonstruksjonen, mens det siste hjørnet må hjelpes på 

plass. Kraften på 0,5 kN skal representere de kreftene som vanligvis er tilgjengelige ved 

montasje. Dette kan være en tvinge eller manuell kraft.  

 

Figur 75. Lett- takelement påsatt punktlast i ett hjørne mens de øvrige fastholdes. 

 

Utskriften fra Focus (figur 76) viser at det i node 2 oppstår en rotasjon på 3,27° og en 

nedbøyning på 47,1 mm.  

 

 

Figur 76. Utskrift fra beregning av hele Lett- takelementet fra Focus 2D. 
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Rotasjon av elementgavlene forårsaket av den påførte punktlasten er vist i figur 77. 

 

Figur 77. Rotasjon av elementgavler i 2D- modell fra Focus.  
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5.2.3. MODELL VS. PRAKTISKE ERFARINGER 
 

For å bygge opp under resultater fra modellen ble det tatt kontakt med montør Lars Martin 

Løve hos Lett- tak Systemer AS.  

Følgende spørsmål ble stilt: 

1. Hvordan monteres Lett- takelementer på krummede bærekonstruksjoner? Først den ene 

kanalen så den neste eller festes begge samtidig? Først i den ene enden så den neste eller 

samme kanal i begge ender samtidig? 

Svar: Dersom bærekonstruksjonen har stor krumning deles elementene slik at bredden 

reduseres og elementene kan skytes på plass. Jo større krumningen er, jo smalere elementer 

kreves for å redusere kraften som må brukes i montasjefasen.  

2. Er elementet så tungt at det legger seg ned på den krummede konstruksjonen eller trengs 

det en kraft for å presse det ned? 

Svar: Dersom det er lik krumning i begge ender har montørene aldri opplevd problemer med 

at elementet ikke vil legge seg ned på bærekonstruksjonen og alt skytes på plass samtidig. 

Dersom den ene enden er horisontal og den andre har krumning, skytes den horisontale siden 

fast før den krummede siden. Det hender at det da må benyttes en tvinge for å få på plass det 

siste hjørnet. Dersom elementene skal festes med treskruer er dette ikke noe problem. Da 

skrus elementene ned som vanlig også her.  

3. Er det forskjeller i montering av korte elementer i forhold til lange elementer på krummede 

konstruksjoner der krumningsvinkelen er den samme? 

Svar: Monteringen foregår på samme måte for korte og lange elementer.  
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5.3. MODELLERING AV KRUMMEDE LETT- TAKELEMENTER 

 

Elementet ble bygget opp som et 

tverrsnittsprofil av linjer i Teklas 

Sketch Editor. Det ble satt ut 7 punkter 

på oversiden og 7 punkter på 

undersiden av profilet (figur 78). Disse 

ble gitt bredder tilpasset bunnpunktene 

i Lett- takelementets stålkanaler, i 

tillegg til sidekanter og midtpunkt på 

elementet. 

 

Figur 78. Tverrsnittsdefinisjon fra Tekla.  

 

I tillegg ble høyder mellom punkter definert. De avgjørende variablene er her høydeavstanden 

mellom nullposisjon og punktene i nederste rekke.  Disse ble gitt synlighet i dialogboksen. 

Høydeavstanden mellom punkt med samme breddeplassering i øvre og nedre rekke er 

konstant og det vil derfor bli en jevn overflate ved modifisering av elementet. Parametre som 

skal kunne endres ble gitt forklarende variabelnavn.  

 

Deretter ble dette profilet definert som 

grunnlag i en komponent med 

varierende tverrsnitt (figur 79). I slike 

komponenter defineres det automatisk 

et plan i hver ende av elementet som 

punktene knyttes til.  
 

Figur 79. Element med variabelt tverrsnitt.  

 

Elementet lagres automatisk under ”andre tverrsnitt” i profilkatalogen og kan hentes opp ved 

hjelp av bjelkeverktøyet. De ulike punktenes forskyvning settes så manuelt i elementets 

dialogboks.  
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Et plan Lett- takelement, et plant representasjonselement og et krummet 

representasjonselement er vist på figur 80.  

 

Figur 80. Krummet og plant representasjonselement samt plant Lett- takelement. 

Det krummede representasjonselementet og det plane Lett- takelementet kan legges i ulike 

faser i Tekla. Begge elementene modelleres da synkront. På den måten vil det kunne velges en 

representasjonsfase med det krummede elementet eller en produksjonsfase med det riktige, 

plane elementet.  
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6. DISKUSJON 

6.1. PARAMETRISERING AV LETT- TAKELEMENTER 

 

Parametrisering medfører i praksis systematisering av tall og krever inngående forståelse av 

det elementet som skal parametriseres. Samtidig er det en fordel å legge en plan før oppstart, 

da avstander og verdier ikke kan dobbeldefineres. Det vil si at dersom en avstand blir definert 

feil i utgangspunktet vil den overstyre en eventuell riktig definisjon som blir foretatt senere. 

Den feilaktige definisjonen må da slettes for å aktivere den riktige.  

Som nevnt i kap.5.1. ble det underveis i arbeidet foretatt noen endringer fra den opprinnelige 

planen angående hvilke parametre som skulle inngå i modellen. Disse omtales her.  

Antall stålkanaler pr. element (1, 2 eller 3): Det kan modelleres opp 3 kanaler og 

programmeres inn en ”yes/no”- kommando som angir om kanaler med tilhørende 

konstruksjonsdeler skal vises eller ikke. Denne kommandoen kan vises i variabelboksen med 

angivelse av hvor mange kanaler som skal modelleres. Da elementet i Tekla er bygd opp 

rundt én kanal og dette utgjør en enhet, anses det likevel som hensiktsmessig å modellere opp 

Lett- takelementet som slike enheter og tilpasse isolasjonsbredder manuelt (figur 81). Det vil 

da bli en tredelt kryssfinerplate sett ovenfra, men bredder, stålkanaler, trelekter og isolasjon 

vil bli riktig.  

 

Figur 81. Lett- takelement med 3 stålkanaler. 
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Tykkelse på stålet: 

 “To define a parametric thickness: 

a. In the Variables dialog box, add a new parameter variable for Length 
(for example, P1).  

b. In the Formula column, define the default value for the parameter 
variable.  

c. In the Sketch Browser, right-click Thickness and select Add Equation 
from the pop-up menu.  

d. Type the name of the parameter variable (for example, P1) after =”  

(Tekla Structures Help-menu, 2010) 

Funksjonen i Tekla som skal endre ståltykkelsen automatisk fungerer ikke som den skal, og 

dette er det gitt beskjed om til programvaredistributøren. Det virtuelle Lett- takelementet er 

modellert med 1 mm tykke stålprofiler. Lett- takelementer produseres i et begrenset utvalg 

ståltykkelser. Inntil Tekla får ordnet denne feilen kan derfor en løsning være å definere et 

takelement med hver aktuelle tykkelse.  Ståltykkelsen vil da velges først og deretter de øvrige 

parametrene.  

”Utstikk stål under trelekter” er en variabel som ikke ble tatt hensyn til i utgangspunktet, men 

som etter hvert ble tatt inn i systemet. Utstikket er med på å avgjøre nødvendig coilbredde og 

ettersom coilbredden begrenser høyden på stålprofilet er dette en betydelig variabel. Samtidig 

er utstikket under trelektene med på å avgjøre størrelsen på limflaten mellom stål og tre, noe 

som igjen er med på å avgjøre elementenes styrke.  

Total bredde på elementet ble tatt inn som en synlig verdi i modelleringsboksen da dens 

betydning er vesentlig for prosjektering av Lett- takelementer. Den er tatt med som en ren 

informativ verdi og en endring av denne i modelleringsboksen vil derfor ikke få noen 

innvirkning på de øvrige variabler.  

Modellen skal i neste mastergradsoppgave overføres til SAP 2000 for å gjennomføre analyser 

og stabilitetsberegninger. Ved overføring fra konstruksjonsmodell til analysemodell er det 

hensiktsmessig at kun den relevante informasjonen tas med, altså de lastbærende delene av 

Lett- takelementet. Dette er grunnen til at de ulike delene av elementet ble gitt 

materialegenskaper fra Teklas materialbibliotek. Tekla har relativt begrensede innebygde 

egenskaper for trevirke. Densitet er den eneste verdien som ligger lagret for den valgte 
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trekvalitet. Derimot er det mulig å legge inn egendefinerte verdier for E- modul, Poissons tall 

og varmegjennomtrengningskoeffisient.  

 

Figur 82. Teklas innebygde materialegenskaper for tre. 

For stål er det oppgitt flere egenskaper og også her kan verdiene settes manuelt.  

 

Figur 83. Teklas innebygde materialegenskaper for stål.  

Svakheter ved modellen: 

• Når bredden på trelektene økes eller minkes, følger isolasjonsbolkene med og den 

totale bredden på elementet vil derfor øke eller minke i takt med trelekten.  

• Utsettingspunkt og referanseplan er definert i bunnen av stålprofilet. Ved endring av 

elementenes høyde etter at de er plassert på modell, vil elementene derfor havne over 

eller nede i bærekonstruksjonen og må heves eller senkes manuelt.  

• Coilbredde og total bredde på elementet gir riktige verdier kun ved utsetting av 

elementet og endrer seg ikke ved modifiseringer, altså er de kun informative verdier. 
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• Utsettingspunkt er definert midt i stålkanalen. Det kan til tider være ugunstig da 

modellering på en takflate som oftest starter fra en kantside. Elementet må da flyttes 

inn til riktig posisjon etter utsetting.  

 

6.2. MODELLUTVIKLING- KRUMNING AV LETT- TAKELEMENTER 

 

Beregninger viser at det trengs et torsjonsmoment på 2,75 kNm for å vri Lett- takkanalen 1°. 

Det betyr at kanalen har relativt stor stivhet og at det skal relativt store krefter til for å rotere 

en kanal som er fastholdt i motsatt ende. Antagelsen som er gjort om at stålkanalen kun får 

St.Venant- torsjon og ikke hvelvning, kan derfor anses som akseptabel.  

Til tross for kanalens stivhet erfarer Lars Martin Løve at Lett- takelementene lar seg forme 

relativt lett ved montasje. Bøyning langs elementenes langsgående akse og bidrag fra 

elementets egenvekt kan være forklaringen på dette.   

Modellen er et skritt på veien for å beskrive krumning i elementene. I prinsippet kan definerte 

punkters forskyvning hentes ut fra den beregnede Focus- modellen. Det trengs likevel videre 

bearbeiding før punktene har en reell nytteverdi. Modifikasjoner bør gjøres og det bør 

defineres en makro for uthenting av punkter som kan plottes i representasjonselementet i 

Tekla.  

Det knytter seg usikkerheter til beregning av torsjonsstivheten til stålkanalene: 

bfiner = 600 mm er en tilnærmet verdi av den finérbredden som faktisk inngår i det lukkede 

tverrsnittet. Det er usikkerheter rundt hvor stor del av trelektene som bør regnes med.  

Øvre bredde på stålkanalen = 530 mm. Dersom halve trelektenes bredde tas med blir det: 530 

+ 24+ 24= 578 mm. Dersom hele trelektenes bredde tas med blir det: 530 + 48 + 48 = 626 

mm 

I tillegg er deformasjoner og vridninger av trelektene neglisjert, men det kan ikke utelukkes at 

disse kan ha betydning for torsjonsstivheten. 
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Usikkerheter i Finite Element- modellen fra Focus: 

Tynnplater vil kunne bukle når de utsettes for skjærpåkjenninger fra torsjon. Dette vil i så fall 

redusere torsjonsstivheten til en stålkanal. Det anses likevel som en akseptabel tilnærming da 

produsent og montører så langt ikke har observert skjærbukling i Lett- takelementenes 

stålkanaler før ved et relativt høyt spenningsnivå.  

En annen usikkerhet i modellen ligger i hvorvidt det vil oppstå lokal deformasjon i nedre del 

av stålkanal og gavlplate der de festes til bærebjelken i elementenes opplegg. Dette er noe 

som bør studeres nærmere ved montasje av Lett-takelementer som må vris eller krummes i 

montasjen. Dersom det viser seg at dette er en betydelig effekt bør det vurderes å benytte 

fjærkoblinger mellom stålprofilenes bunn og opplegg for å simulere denne effekten. 

Modellen tar heller ikke hensyn til stivhet i himlingen som elementet skal låses til.  

  

6.3. MODELLERING AV KRUMMEDE LETT- TAKELEMENTER 
 

Problemstillingen med å kunne modellere krummede Lett- takelementer direkte på 

eksisterende Tekla- modeller ble tatt opp til diskusjon med de ansatte hos EDR AS som 

distribuerer Tekla i Norge. Å parametrisere det allerede parametriserte Lett- takelementet for 

å håndtere alle mulige krumninger vil bli komplisert og kreve mye tid. EDRs oppfatning var 

at tidsbruken for å få til slike egenskaper ikke samsvarer med nytten av det. Lett- 

takelementer vil alltid bli produsert som rette elementer og ikke med krumning og Tekla som 

produksjonsverktøy vil med krummede elementer ikke kunne generere riktige tegninger til 

produksjon.  

Samtidig løser ikke det plane elementet de nødvendige utfordringene ved prosjektering av 

Lett- takelementer. Hovedpoenget med å modellere elementene på den krummede takflaten er 

å konstatere hvor stor plass elementet faktisk vil ta når det er ferdig montert på bygningen. 

Uten et krummet element vil det derfor uansett måtte lages todimensjonale tegninger for å 

løse ethvert krumningsproblem. Da ville en modellering i Tekla komme som et supplement til 

2D- tegningene i stedet for at 2D- tegninger supplerer Tekla der BIM- en ikke er 

ferdigutviklet.  
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Det ble derfor bestemt å modellere et forenklet element som kan krummes, få oppløft i 

hjørnene og tilpasses krummede bærekonstruksjoner og som vil kunne representere Lett- 

takelementer i en 3D- modell. Dette elementet kan kobles til det riktige produserte Lett- 

takelementet i tegningssettet. Representasjonselementet og det riktige elementet kan legges i 

forskjellige faser i Tekla. Ved modellering vil det da kunne velges en produksjonsfase der 

elementene er plane og produksjonsriktige eller en representasjonsfase der krumningen blir 

riktig.  

Flere fremgangsmåter og oppbygginger av representasjonselementet ble forsøkt, med både 

bjelke og plateverktøyet (figur 72). De to verktøyene hadde ulike begrensninger, men felles 

for de to var at verken bjelker eller plater kunne utføre alle typer krumninger. Dette er: 

• Vridning. 

• Krumning. 

• Oppløft/nedtrykk av hjørner. 

• Knekkpunkt. 

I tillegg viste det seg å være vanskelig å parametrisere krumninger. Spesielt i tilfeller der 

elementet får ulik krumning i hver ende. Da blir det få faste punkter å forholde seg til og det 

kan dermed ikke defineres et tilstrekkelig antall plan som de ulike konstruksjonsdelene kan 

knyttes til.  

 

Figur 84. Ulike krummede elementer. 

Løsningen med et variabelt tverrsnitt bygget opp i Teklas Sketch Editor ble valgt fordi den 

kan defineres med ulik krumning i elementets to ender. Samtidig viste den seg å imøtekomme 

alle de ulike krumningsmulighetene for Lett- takelementet.  
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Svakheter ved representasjonselementet: 

• Krever manuell inntasting av punktplassering for hvert element.  

• Ligner lite på Lett- takelementer, er kun en enkel brun flate.  

 

6.4. OVERORDNET DISKUSJON 

 

I denne oppgaven er det utviklet et spesialtilpasset system for 3D- modellering av Lett- 

takelementer. Systemet består av 3 deler: 

• Parametrisert, plant Lett- takelement. 

• Finite Element- modell for krumning av Lett- takelementer. 

• Krummet representasjonselement. 

Lett- tak Systemer vil med dette modelleringssystemet kunne dra nytte av de mange 3D- 

modellene de mottar fra samarbeidspartnere i inn- og utland. Lett- takelementer kan 

modelleres rett på bærekonstruksjon og det kan dermed tidlig anslås hvor mange elementer 

som trengs på en gitt takflate, enten takflaten er plan eller krummet. Problemområder i 

takflaten kan avdekkes tidlig og spesielle utforminger og utfordringer kan tas hånd om. 

Samtidig vil det faktum at takelementene modelleres virtuelt utgjøre et betydelig bidrag til en 

virkelighetsnær og fullstendig 3D- modell.  

Det plane Lett- takelementets mest sentrale parametre lot seg parametrisere og gevinsten av 

en slik modell anses derfor som betydelig. Detaljeringsgraden i modellen er relativt stor og 

detaljtegninger og produksjonstegninger vil derfor kunne genereres direkte fra modell. 

Eksempel på dette er vist i vedlegg 3.  

Ved å legge om til tredimensjonal programvare vil Lett- tak Systemer AS fremstå som en 

moderne og innovativ bedrift og på denne måten styrke sitt allerede gode omdømme. 

Ettersom det er spådd at det etter hvert vil bli stilt krav om bruk av BIM i alle større 

byggeprosjekter, kan den slutningen trekkes at spørsmålet ikke er om omleggingen skal 
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komme, men snarere når. Lett- tak Systemer kan bli banebrytende på 3D- modellering innen 

prefab- industrien og vise vei for andre aktører. 

En innføringsperiode med opplæring og kursing på det nye systemet vil være nødvendig og 

som med de fleste nye systemer vil det sannsynligvis oppstå hindringer og utfordringer i 

oppstartsfasen. Samtidig er Tekla et systematisk og logisk oppbygd program som anses som 

relativt enkelt å lære.    

3D- modelleringssystemet utviklet i denne oppgaven er første steg på vei mot 

programvarebasert analyse av Lett- takelementer og skivekonstruksjoner med Lett- 

takelementer. Begrensninger i manuelle beregninger krever en digitalisering av 

beregningsmetodene for å ivareta sikkerhet i dimensjoneringen.  

I denne oppgaven er det satt fokus på 3D- modellering av plane og krummede Lett- 

takelementer. Dette har det latt seg gjøre å utvikle akseptable løsninger for. Imidlertid kan 

Lett- takelementer ha utallige utforminger og det er derfor fremdeles mange utfordringer å ta 

tak i. I videre arbeid vil det sannsynligvis oppstå problemer og utfordringer som dagens BIM 

ikke kan løse. Arbeidet er likevel et viktig bidrag til forbedring og utvikling av programvaren. 

Ved å beskrive en bedrifts behov og avdekke begrensninger i den tilgjengelige programvaren, 

kan det oppnås utvikling og innovasjon innen teknologien.  
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7. KONKLUSJON 
 

Til sammen utgjør den parametriserte modellen, Finite Element- modellen og det krummede 

elementet et system for modellering av Lett- takelementer i tredimensjonale programmer. 

Videre danner systemet grunnlaget for å kunne digitalisere beregningsmetodene av slike 

elementer.   

Den parametriserte modellen kan generere detaljtegninger og tegninger for produksjon og vil i 

tillegg utgjøre et betydelig bidrag til en virkelighetsnær og fullstendig 3D- modell.  

Basert på oppnådde resultater og mulighetene som ligger i det tredimensjonale systemet 

konkluderes det med at dagens BIM har klare begrensninger, men kan uansett utgjøre et 

betydelig bidrag til rasjonalisering av prosjektering og dokumentasjon av Lett- takelementer.  
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8. VIDERE ARBEID 
 

Videre arbeid kan bestå av å definere en makro i Tekla for automatisk utsetting av Lett- 

takelementer. En slik makro eksisterer i dag for hulldekker.  Ved hjelp av makroen vil Lett- 

tak Systemer kunne angripe en allerede eksisterende Tekla- modell og angi 4 hjørnepunkter 

for tak. Tekla vil da automatisk sette ut Lett- takelementer i den angitte utstrekningen. Ved 

spesielle behov, for eksempel utsparinger, vil prosjektøren kunne ”eksplodere” det aktuelle 

takelementet og gjøre de nødvendige endringene. 

Det kan modelleres et takelement med hver aktuelle ståltykkelse som kan benyttes inntil 

Tekla får ordnet feilen med automatisk valg av denne parametren.  

Takbelegg eller takfolie, bolter og skuddspiker kan modelleres inn i elementet for å øke 

nøyaktighetsgraden for detaljtegninger. I tillegg kan en skrå gavlplate modelleres for å 

imøtekomme problemstillingen med skrå avslutning på Lett- takelementet.  

Finite Element- modellen for krummede Lett- takelementer krever videre bearbeidelse for å gi 

direkte nytteverdi. Basert på resultater i modellen kan det defineres forenklede matematiske 

modeller for punkters forskyvning ved krumning. Det kan også defineres en makro som 

programmeres til å hente ut de nødvendige punktene i den matematiske modellen. Disse 

punktene vil så definere det krummede elementet i Tekla.  

Modellen for krumning av Lett- takelementer ble utviklet basert på teori om torsjon i 

tynnveggede, lukkede tverrsnitt og er ikke prøvd ved forsøk. I videre arbeid anses det derfor 

som interessant å gjennomføre fullskalaforsøk på Lett- takelementer for å verifisere eller 

modifisere denne modellen. Forsøksplan for krumning av Lett- takelementer er vedlagt.  

Dersom det ved forsøk og/eller montasje erfares at det oppstår en betydelig deformasjon i 

nedre del av stålkanal og gavlplate når elementet krummes, bør modellen beregnes på nytt. Da 

bør det benyttes fjærkoblinger mellom stålprofilenes bunn og opplegg for å simulere og ta 

hensyn til denne effekten. 
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10. VEDLEGG 
Forsøksplan- krumning av Lett- takelementer. 

Eksempel på modellering av Lett- takelementer på plane takflater. 

Eksempel på generering av tegninger fra Lett- takmodellen.  



 Forsøksplan for krumning av Lett- takelementer 

I 
 

Vedlegg 1 

Forsøksplan for krumning av Lett- takelementer 

Lett- takelementer med rette linjer er ferdig modellert i 3D- modelleringsprogrammet Tekla 

Structures og neste utfordring består da av å kunne modellere virkelighetsnære Lett- 

takelementer på krumme flater.   

 

Figur 1 Telenor Arena med sin krumma bærekonstruksjon er bekledd med Lett- takelementer (Teklamodell fra 

Contiga).  

En matematisk modell for krumning i elementene basert på Saint Venant`s teori om torsjon i 

tynnveggede, lukkede tverrsnitt er utviklet. Modellen er sjekket opp mot praktisk erfaring fra 

Lett- tak Systemer sine egne montører. For ytterligere verifikasjon og eventuelle 

modifiseringer av modellen er det ønskelig å gjennomføre følgende fullskalaforsøk for 

krumning av Lett- takelementer: 

Material: 

- Forsøksrigg i stål som forklart under. 

- Lett- takelement . 

- Hvit teip. 

- Svart tusj med maksimal diameter på 2 mm eller svarte sirkulære klistremerker med 

tilsvarende diameter. 

- 2 stk målbånd. 

- 2 stk speilreflekskamera m/stativ. 

- 2 stk lyskilder (sterke lamper). 

- Bildebehandlingsprogrammet ImageJ (kan lastes ned gratis fra internett). 
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Metode: 

Lett- takelementet fastholdes på midten og heves og senkes på sidene for å framprovosere den 

krumning som oppstår når opprinnelig rette takelementer festes til krumme 

bærekonstruksjoner. Under krumning fotograferes tøyninger og sammentrekninger som 

oppstår i elementet. Samtidig måles kreftene som trengs for å krumme elementet til en vinkel 

på 1°.  

Forsøksriggen bygges opp av en innretning i hver ende av Lett- takelementet.  

 

Figur 2 Forsøksrigg. 

 

En HUP 120*120(eventuelt 120*100) kobles 

sammen med to stk HUP 100*100 på midten som 

vist på figur 2 og 3. 

 

Figur 3 Kobling på midten. 

I enden av den ene HUP 100*100 lages det et 

innhakk så denne kan boltes til den underliggende 

HUP ved krumning (figur 4). 

 

Figur 4 Innhakk for bolt. 
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Lett- takelementet heises så på plass på forsøksriggen og boltes fast i hulprofilene. På 

elementet festes/tegnes sorte prikker på bestemte steder. Prikkene har en diameter på 2 mm og 

utgjør målepunktene i forsøket. Det festes et målbånd i underkant av elementet i hver ende 

som referansemål.    

Det benyttes 2 kameraer for dokumentasjon av resultater, et i hver ende av Lett- takelementet. 

Kameraene plasseres med en avstand på 2 meter til elementets ende og med 90 graders vinkel 

på et gitt senterpunkt på elementet. Kamera stilles inn så hele elementets bredde er innenfor 

kameralinsen. Elementets bredde måles nøyaktig så denne kan legges inn som skala i 

bildebehandlingsprogrammet ImageJ for avstandsmålinger i etterkant. Kameraene har 

innebygd klokke så tidspunkt for fotografering blir registrert. 

Krumningen vil oppstå ved at armene på forsøksriggen (HUP 100*100) heves og senkes til 

ulike høyder i hver ende av elementet. Når elementet fastholdes og presses ned på midten vil 

det da oppstå tøyninger og sammentrekninger i de ulike materialene i elementet. Se figur 5 og 

6.   

 

Figur 5 Forsøksrigg med Lett- takelement og representasjonselement. 

 

Figur 6 Forsøksrigg med Lett- takelement og representasjonselement. 

Foruten utgangsposisjonen der begge armene er horisontale, kan forsøksriggen ha 8 ulike 

posisjoner i hver ende av elementet (se figur 7).  Dette gir totalt 92 = 81 krumningsmuligheter 
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for Lett- takelementet. Armene kan i tillegg heves og senkes til ulike høyder og gi ytterligere 

krumningsmuligheter.  

   

1 2 3 

   

4 5 6 

   

7 8 9 

Figur 7 Ulike posisjoner for gitt forsøksrigg. 

Flere av de 81 alternativene vil i praksis aldri forekomme på byggeplass og anses derfor som 

lite interessante å teste. Det tas utgangspunkt i realistiske krumnings- og 

vridningssammensetninger og en realistisk krumningsvinkel. Det legges også vekt på de 

ekstreme krumningsvariantene. De modifiserte utgavene av samme krumning vil derfor falle 

bort og er markert med rød ramme på figur 7. Det blir likevel tatt med noen mindre ekstreme 

krumningsvarianter for å undersøke om det er linearitet i krumning av Lett- takelementer. Ved 

gjennomgang av de ulike sammensetningene ble kombinasjoner som gir lik krumning og 

vridning samt urealistiske varianter eliminert. Da gjenstår det 10 ulike krumninger og 

vridninger som blir ansett som interessante og som ønskes testet.  
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Tabell 1: Kombinasjoner som vil testes  

Ende 1 

Ende 2 
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Krumningsvinkelen utledes fra en typisk hallkonstruksjon som kan bekles med Lett- tak- 

elementer: 

En håndballhall er ca. 50 m bred med en bue 

der maksimal takhøyde er ca. 15-25 m. Det 

antas en utgangsvinkel for 

bærekonstruksjonen på 45° og takhøyde på 

15 m. Dette gir en radius på 40 m (fig.8)  

 

R= 40 000 mm 

φ= 
1,2

40
*

180

�
 = 1,72° 

φ = 1,72° 

Et standard Lett- takelement består av to 

enheter/kanaler på 1,20 m og vil derfor få en 

krumning tilsvarende 1,72°.   
 

Figur 8 Beregning av krumningsvinkel. 
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Etter krumning gis elementet 5 minutters hviletid før bildet tas, dette for å ta hensyn til 

relaksasjon i materialene. For å få brukbare bilder som kan gi nøyaktige målinger i ettertid er 

lysforholdene i forsøkslokalet en viktig faktor. Det benyttes en sterk lyskilde i hver ende av 

elementet og vinduer dekkes til for å hindre sjenerende lys.  

I etterkant måles punktenes forskyvning i forhold til referansemålet på Lett- takelementenes 

kortsider ved hjelp av bildebehandlingsprogrammet ImageJ.  

 

 

 

 

 



Eksempel på modellering av Lett- takelementer på bygninger med plan takflate 
 

I 

 

Vedlegg 2 

Eksempel på modellering av Lett- takelementer på bygninger med plan takflate 

 

En enkel bærekonstruksjon modelleres opp 

med et spenn på 14 400 mm.  

 

 
Lett- takelementet velges i 

komponentkatalogen.  

 

 
Elementet plasseres ut ved å markere 

hjørnepunktene på bygget som utgjør 

elementets start- og sluttpunkt.  

 

 
Utsettingspunktet er i elementets 

senterpunkt. Elementet flyttes i x, y eller z- 

retning ved hjelp av ”Move Linear”- 

kommandoen. Her kan verdiene settes 

manuelt eller avstanden kan markeres i 

modellen.  
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Elementet forflyttes angitt distanse ved å 

klikke på ”Move”.  

 

 
Elementet skal ha en bredde på 2, 40 m og 

enheten på 1, 20 m kopieres ved hjelp av 

kommandoen ”Copy Linear”.  

 

 
Distansen i y- retning er lik 1200 mm, som 

tilsvarer enhetens bredde. ”Number of 

copies” beholder sin forhåndsdefinerte verdi 

på 1.  

 

 
Enheten kopieres og plasseres i gitt posisjon 

ved å klikke på ”Copy”.  

 

 
Stålprofilenes høyde endres til 210 mm. 

Elementene ligger over bærekonstruksjonen.  
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Elementene senkes til bærebjelken ved hjelp 

av ”Move Linear”.  

Elementet er nå riktig utformet og riktig 

plassert. 

 

 
Samme type element skal benyttes på hele 

takflaten. ”Copy Linear”- funksjonen tas i 

bruk. Elementenes bredde på 2400 mm settes 

som dy- distanse og det antas at takflaten har 

plass til 5 elementer. 5 skrives derfor i ruta 

for ”Number of copies”.  
 

 
5 elementer var for mye. Overflødige 

elementer slettes. 

 

 
Taket er dekket med Lett- takelementer.  

Det viser seg derimot at profilhøyden er feil 

og må endres.  

  

 
Alle elementene markeres og det 

dobbelklikkes til slutt. Da presenteres 

elementenes variabelboks. Profilhøyden 

endres til 510 mm.  
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Samtlige elementer endrer profilhøyde 

samtidig.  

Elementene ligger nå nede i 

bærekonstruksjonen og må flyttes opp.   

 
Dette gjøres med ”Move Linear”.  
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Vedlegg 3 

Ekspempel på tegningsproduksjon fra Lett- takmodellen 

Tegninger av Lett- takelementet genereres 

ved hjelp av kommandoen ”Create General 

Arrangement Drawing”. I dialogboksen 

velges hvilket ”View” det skal lages 

tegning fra.   

 

Ved å klikke på ”Create” lages og 

presenteres tegningen i tegningslisten.  

 

 

Det er dannet en plantegning av Lett- 

takelementet. Ved hjelp av snittmarkøren i 

Tekla kan ønsket snitt tas ut.  

 

 

Snittet plasseres i ønsket posisjon på 

tegningen.  

 

 

Snitt- tegningen blir da seende slik ut.  
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Mål settes på og de ulike flatene gis passende skravur.  

 

Figur 1 Tverrsnitt av standard Lett- takelement modellert i Tekla.  
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