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Sammanfattning 
Takkonstruktioner i barockstil är en viktig del av vårt byggnadshistoriska kulturarv. 
För att kunna göra tidsenliga restaureringar av takkonstruktioner från barocken 
krävs dokumenterad byggnadsteknisk information. En viss sådan information finns 
om europeiska barocktakstolar, men dokumentation om svenska sådana takstolar 
saknas. Syftet med denna studie är därför att undersöka, analysera och jämföra 
svenska barocktakstolar för att bidra till en ökad kunskap om takkonstruktioner i 
barockstil. Ett av studiens mål är att presentera byggnadsteknisk information om 
barocktakstolar i Sverige, vidare är ett mål att presentera en jämförelse mellan 
svenska barocktakstolar samt en jämförelse mot europeiska barocktakstolar. Ett sista 
mål är att presentera en byggnadsteknisk dokumentation av barocktakstolen i 
Kalmar Rådhus.  

I denna studie ges en teoretisk bakgrund till barocktakstolarnas konstruktion, 
materialegenskaper och framtagningsmetoder samt hur de hålls samman och kan 
mätas upp och beräknas. De svenska objekt som studien behandlar är Skoklosters 
slott, Falu Kristine kyrka, Salnecke slott och Kalmar Rådhus. Rådhuset i Kalmar har 
dessutom undersökts i en fältstudie.  

Information om svenska och europeiska barocktakstolar har samlats in genom 
litteratur- och dokumentstudier. Takkonstruktionen i Kalmar Rådhus har i en 
fältstudie närmare undersökts, beräknats och analyserats med hjälp av de tre första 
stegen i en analysmodell för historiska takkonstruktioner. Med analysmodellens tre 
första steg har laster, materialegenskaper, upplagsförhållanden, geometriska 
förhållanden och en strukturmodell bestämts. Fältstudien i Kalmar Rådhus omfattar 
en LiDAR-skanning, traditionell uppmätning, fotografier och observationer.  

I resultatet presenteras byggnadsteknisk dokumentation som bland annat beskriver 
Skolklosters två typer av takkonstruktioner, Falu Kristine kyrkas komplexa 
takkonstruktion integrerad med interiörens valv och Salnecke slotts tydliga 
barockkonstruktion. Karaktärsdrag som kännetecknar de svenska barocktakstolarna 
är den inre liggande bockkonstruktionen samt uppdelningen av primär- och 
sekundärtakstolar. 

Den byggnadstekniska dokumentationen från fältstudien i Kalmar innehåller en 3D-
modell av rådhusets takkonstruktion. Resultatet och analysen av fältstudien visar att 
takkonstruktionen i Kalmar har typiska drag av barockstil. Med konstruktionens 
struktur som grund har de egentyngder, snö- och vindlaster som verkar på 
takkonstruktionen i Kalmar Rådhus kunnat beräknas. Detta resultat kan sedan 
användas för beräkningar i analysmodellens tre sista steg.  

Resultatet av den jämförande studien visar att barockkonstruktionen i Kalmar 
Rådhus har flera likheter med de svenska objekt som behandlats. Även de 
europeiska barockstolarnas karakteristiska drag kan kopplas till de svenska 
objekten.  

 



 

 
 

 



 

 
 

Abstract 
Arbetet behandlar takstolar från 1500-, 1600- och 1700-tal i barockstil. Syftet är att 
undersöka och analysera barocktakstolar samt bidra till en ökad kunskap inom 
området. Målet är att presentera byggnadsteknisk information om barocktakstolar i 
Sverige, att presentera en jämförelse mellan svenska barocktakstolar och att 
presentera en byggnadsteknisk dokumentation av barocktakstolen i Kalmar Rådhus. 

Undersökningens metoder bestod av litteraturstudie, dokumentstudie, en 
analysmodell för historiska takkonstruktioner, en byggnadsundersökning och 
uppmätning med laserskanning samt en framtagning av geometrimodell och 
beräkningsunderlag. 

Resultatet av arbetet visar en ökad kunskap om hur barocktakstolar i Sverige är 
konstruerade, att det finns karakteristiska drag mellan både svenska 
takkonstruktioner såväl som mellan svenska och europeiska.  

Nyckelord: Barocktakstolar, Historiska takkonstruktioner, LiDAR-skanning, 
Byggnadsundersökning, Kalmar Rådhus, Skoklosters slott, Falu Kristine kyrka, 
Salnecke slott  





 

 
 

Abstract 
This thesis treat roof trusses from the 16th, 17th and 18th centuries in Baroque style. 
The purpose is to investigate and analyze baroque roof trusses and to contribute to 
an increased knowledge in this field. The aim is to present a survey and building 
technical information of baroque roof trusses in Sweden, to present a comparison 
between Swedish baroque roof trusses and to present a building technical 
documentation of the baroque roof truss in the City Hall of Kalmar. 

The research methods consisted of a literature study, document study, an analysis 
model for historical roof constructions, a building survey and measurement with 
laser scanning as well as a development of a geometry model and calculation basis. 

The result of this work shows an increased knowledge of how baroque roof trusses 
in Sweden are designed, that there are characteristic features between both Swedish 
roof constructions as well as between Swedish and European. 

Keywords: Baroque roof trusses, Historical roof constructions, LiDAR scanning, 
Building survey, Kalmar Rådhus, Skoklosters slott, Falu Kristine kyrka, Salnecke 
slott 

 





 

 
 

Förord 
Detta arbete är utfört som en avslutande del av utbildningen Byggteknik, 
högskoleingenjör 180 högskolepoäng på Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet 
omfattar 15 högskolepoäng och har utförts och tagits fram gemensamt av 
författarna. 

Idén bakom examensarbetet om svenska barocktakstolar blev presenterat av Carl 
Thelin som forskar inom historiska konstruktioner på Linnéuniversitet, och som 
även har varit vår huvudhandledare genom arbetet. Bakgrunden till arbetet är att 
information om denna typ av takkonstruktioner saknas i Sverige, vi såg det även 
som en unik möjlighet att lära oss mer om historisk byggteknik. 

Vi vill tacka Carl för all vägledning, kunskap och material som han har bidragit med 
under arbetets gång. Carls deltagande vid vår fältstudie i Kalmar var till stor hjälp, 
även material som Carl insamlat från tidigare fältstudier har varit en oerhört viktig 
del av arbetet. 

Ett stort tack till Bengt Magnusson, som med sin kunskap och råd inom 
laserskanning, punktmolnshantering och 3D-modellering har bidragit till att vi i 
detta arbete lyckats skapa bra punktmoln och 3D-modeller över Kalmar Rådhus. 

Vi vill även tacka Kalmar Kommun för tillträde till vindsvåningen av rådhuset i 
Kalmar.  

 

 

 

 

Ossian Möller & Simon Ståhlkrantz 

Växjö, 27 maj 2019 
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1 Introduktion 
Tidsepoken barock har präglat både konst, arkitektur och byggteknik i Europa. 
Barocken, eller den franska översättningen ”Baroque vidunderlig”, sträckte sig från 
sent 1500-tal till tidigt 1800-tal. Denna konsthistoriska stilinriktning har av Toman 
(1999) beskrivits som ”en ojämnt rundad pärla”, oregelbunden, sällsam och 
besynnerlig. Barockens arkitektur och byggteknik växte sig stark i Europa från 
1500-talet och framåt. Den kännetecknas främst av stora, magnifika, palatsliknande 
kyrkor och slott, med praktexempel som Basilica di San Pietro i Vatikanstaten, 
Rom. I stora delar av Europa går barockbyggnader att finna i olika storlekar och 
byggnadstyper. Byggtekniken från denna tidsepok är av god kvalitet och flera av 
barockens komplexa konstruktioner håller därför än idag. Stilinriktningen påträffas 
även i ett antal svenska byggnadskonstruktioner, upprättade under samma 
tidsperiod.  

Historiska takkonstruktioner av trä är en dold del av byggnadshistorien. Dessa är 
komplexa, med både strukturella och estetiska värden, vilket gör dem viktiga att 
bevara i sitt ursprungliga skick. Tyvärr saknas idag mycket kunskap om historiska 
takkonstruktioner, vilket har resulterat i att historiskt värdefulla byggnader och 
arkitektur har förstörts av tillbyggnader som inte är tidsenliga (Mosoarca & Keller 
2018).  

Takstolar är en viktig del av takkonstruktioners uppbyggnad. Takstolarna utgör 
tillsammans takets ”skelett”, vars uppgift är att stabilisera och bära yttertaket. 
Takstolar utformas inte bara av byggnadstekniska skäl, utan även estetiska. Formen 
på takstolarna är en väsentlig del av byggnaden och en avgörande faktor för dess 
arkitektur (Mosoarca & Keller 2018). Barocktakstolars historiska värde är av vikt på 
grund av deras uppbyggnad med fackverksliknande konstruktionsdelar, längsgående 
stabiliseringsssystem och den hantverksmässiga timmermanskompetensen vid 
tillverkning av infästningar. Även det historiska trämaterialet, som har bestått i flera 
hundra år, tillför ett stort historiskt värde (Makay & Szabó 2008). Exempel på 
svenska byggnader som har takstolar av typisk barockstil, så kallade 
barocktakstolar, är Rådhuset i Kalmar, Skoklosters slott i Uppsala, Kristine kyrka i 
Falun, Salnecke slott i Enköping, Stenbockska palatset i Stockholm och 
Strömsholms slott i Strömsholm.  

Det saknas dokumentation om svenska takkonstruktioner konstruerade i barockens 
anda, deras likheter och hur de skiljer sig från övriga europeiska takkonstruktioner i 
samma stil. Att skapa en sammanställning av information om historiska 
takkonstruktioner i Sverige och ge en ökad kunskap om dessa, kan ses som ett 
betydelsefullt forskningsbidrag. Det kan då utgöra underlag för eventuella framtida 
restaureringar, men även för vidare forskningsarbeten.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Historiska barockbyggnader upprättades av hantverkare, vars kunskaper vandrat 
från generation till generation. En stor del av dessa kunskaper har under senare år 
gått förlorade och en tidsenlig restaurering av äldre byggnationer är därför i flera 
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fall svår att genomföra (Makay & Olosz 2010). Dokumentation och kartläggning av 
historiska takkonstruktioner i barock saknas i stor utsträckning över hela Europa och 
inte minst i Sverige, med konsekvensen att ett stort underlag för restaurering saknas. 
Problematiken som uppstår vid okunskap om restaurering och historisk byggteknik 
är att den ursprungliga takkonstruktionen får otidsenliga lösningar och historiska 
värden går då förlorade. Dessa byggnadstekniska lösningar blir då ofta i form av 
kompletterande nutidskonstruktioner, oåterkallelig överkonsolidering och 
oprofessionellt utfört arbete (Makay & Olosz 2010). 

Ett antal bevarandeproblem som uppstår hos historiska takkonstruktioner kan vara 
successiva förändringar av vindsmiljön, problem med bärförmågan, fuktrelaterade 
problem, problem förknippade med energieffektivisering eller brand (Sandin 2015).  

Takstolar i barockstil, som tillverkades och restes mellan 1500- och 1800-talet i 
Sverige, är av historiskt intresse och värde och därför viktigt för samhället att 
bevara. En analys och dokumentation av svenska barocktakstolar blir då en viktig 
del i bevarandet av dessa unika takkonstruktioner. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att genom att undersöka, analysera och jämföra svenska 
barocktakstolar för att bidra till en ökad kunskap om takkonstruktioner i barockstil. 

Ett av studiens mål är att presentera byggnadsteknisk information om 
barocktakstolar i Sverige. Ett annat mål är att presentera en jämförelse mellan 
svenska barocktakstolar samt en jämförelse med europeiska barocktakstolar. Ett 
tredje mål är att presentera byggnadsteknisk dokumentation av barocktakstolen i 
Kalmar Rådhus. 

1.3 Avgränsningar 
I denna studie görs en avgränsning till att undersöka svenska barocktakstolar mellan 
1500- och 1800-talet. Valet att specifikt studera svenska barocktakstolar tar sin 
utgångspunkt i avsaknaden av dokumentation, men också utifrån barockens 
byggnadshistoriska värde. De svenska objekt som studien behandlar är Skoklosters 
slott, Falu Kristine kyrka, Salnecke slott och Kalmar Rådhus, som särskilt 
undersökts i en fältstudie.  

Utöver de granskade svenska barocktakstolarna finns ytterligare två kända 
barocktakstolar i Sverige, Stenbockska palatset och Strömsholms slott. Dessa 
konstruktioner avgränsandes från denna analys, då inte tillräckligt med underlag 
fanns om dessa konstruktioner. 

Av tidsmässiga och geografiska skäl har endast en svensk takkonstruktion, Rådhuset 
i Kalmar, undersökts på plats. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 
Inledningsvis ges en beskrivning av hur barocktakstolar konstrueras och hur deras 
karaktärsdrag definieras och beskrivs. Därefter beskrivs takstolarnas 
materialegenskaper, tillverkningsmetoder och hur de hålls samman. Kapitlet 
avslutas med en presentation av hur historiska takstolar kan mätas upp och 
beräknas. 

2.1 Barocktakstolarnas konstruktion  
Dokumentationen av barocktakstolar är begränsad. Endast några enstaka 
undersökningar i Europa har gjorts, bland annat i Rumänien och Tyskland. 

Vad som karaktäriserar just en europeisk barocktakstol, till skillnad från tidigare 
medeltida takstolskonstruktioner, är att dess komplicerade konstruktion ofta möter 
arkitektonisk interiör och att den är integrerad med den bärande strukturen, till 
exempel innertak som består av valv som sträcker sig upp i takstolen. Den 
vanligaste konstruktionen, som är uppbyggd med barocktakstolar, är av formen 
sadeltak, men det finns även exempel där mansardtak förekommer (Makay 2002).  

Med tiden blev lutningen på taket och takstolarna allt flackare. De yngre rumänska 
barocktakstolarna är till exempel ofta mellan 38 och 56 grader, medan de äldre 
barocktakstolarna är brantare och med en lutning på cirka 50 till 56 grader (Makay 
2002).  

2.1.1 Barocktakstolarnas konstruktionsdelar 
Takstolsstrukturen för barock är uppdelad i två delar, en så kallad primärtakstol och 
en sekundärtakstol. Primärtakstolarna är utformade på ett sätt som gör att deras 
uppgift blir att bära upp de största lasterna. Sekundärtakstolarna är i sin tur 
utformade för att stödja upp konstruktionen i sin helhet. Mellan två primärtakstolar 
finns oftast två till fyra sekundärtakstolar (Makay 2002). En illustration av 
uppbyggnaden presenteras i Figur 1.  

 

Figur 1: Takstolskonstruktion i barock, primärtakstolar (röd), sekundärtakstolar (transparent). 
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Både primär- och sekundärtakstolen har många likheter. Primärtakstolen kan liknas 
vid en förstärkt sekundärtakstol, men till skillnad från sekundärtakstolen har den en 
bockkonstruktion med bockben, snedsträvor och en bocköverliggare. De inre 
bockbenen, snedsträvorna och bocköverliggaren, förstärker samt stabiliserar 
primärtakstolen. Detta ger primärtakstolen en större lastkapacitet än 
sekundärtakstolen (Makay 2002). Primärtakstolens uppbyggnad och 
konstruktionsdelar illustreras i Figur 2. 

  

 

Figur 2: Barocktakstol, primärtakstol.  
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Sekundärtakstolen består oftast av en bindbjälke, hanbjälkar och sparrar, se Figur 3. 
De är utformade för att bära sin egentyngd och ta hand om yttre vertikala krafter. 
Det finns även exempel på sekundärtakstolar utan bindbjälke (Makay & Szabó 
2008).  

 

 

 

Figur 3: Barocktakstol, sekundärtakstol. 

De övre och nedre långremmarna sammanbinder sekundärtakstolen med 
primärtakstolen. Genom långremmarna leds sådana horisontella krafter som 
uppkommer från vindtryck och sug, som angriper mot byggnadens kortsida 
(parallellt med långremmarna). Det finns även exempel på takstolar som har en 
mellanliggande långrem. Mellan primärtakstolarna finns en diagonal stöttning, som 
stadgar upp och gör konstruktionen styv längst med byggnadens långsida. Den 
diagonala stöten kan ta upp både tryck- och dragkrafter och överför horisontella 
krafter från takstolen till takfoten. Dess konstruktion kan se olika ut, till exempel 
med antingen ett diagonalt stag, två kryssande diagonaler alternativt två diagonaler i 
en v-formation (Makay 2002), se Figur 4.  

 

Figur 4: Diagonal stöttning a) endast en diagonal b) två kryssande diagonaler c) två diagonaler i V-
formation. 
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2.1.2 Stående- och liggande stolskonstruktion 
Under den tidiga medeltiden i Centraleuropa var takstolskonstruktionen ofta 
uppbyggd med bindbjälkar och sparrar. Dessa takstolar var självständiga och hade 
ingen förbindelse mellan varandra. På samma sätt har takkonstruktioner byggts i 
Sverige och Norden under hela medeltiden och till stora delar fram till modern tid. 
Under 1300-talet började en ny typ av inre struktur användas i takkonstruktioner i 
större byggnader. Denna nyare inre struktur medförde att konstruktionen delades 
upp i primär- och sekundärtakstolar samt kompletterade den tidigare konstruktionen 
med en bockkonstruktion. Bockkonstruktionen knyter samman sekundärtakstolen 
med primärtakstolen. Horisontella krafter av vindtryck och sugkrafter mot lä- och 
lovartsida av taket överförs från sekundärtakstolen till primärtakstolen. Den inre 
bockkonstruktionen kallas för ”Stehender Stuhl” (stående stol) och har stående 
vertikala “ben” i huvudtakstolen, se Figur 5. Den stående stolen har oftast även en 
bocköverliggare, så kallad “straining beam”, som är fastsatt under hanbjälken på 
primärtakstolen. Bocköverliggaren hjälper till att stödja och avlasta hanbjälken vid 
upptagning av horisontella krafter (Holzer & Köck 2009). I andra europeiska 
konstruktioner under 1300-talet användes även vertikala stag, så kallade 
mittstycken, hängstolpar eller kung- och drottningstöd. Dessa vertikala stöd var 
oftast dragna och sammanknutna mellan bindbjälken-hanbjälken och hanbjälken-
sparren. Mittstycket sitter centralt i takstolen. De dubbla hängstolparna är förskjutna 
i sidled och symmetriskt placerade mot takstolens mitt (Bálint 2005). 

 

 

Figur 5: Stående stol eller ”Stehender Stuhl” (rödmarkerad). 

På 1500-talet ändrades strukturen till en ”Liegender Stuhl” (liggande stol), vilket 
sedan blev den typiska bockkonstruktionen för barocktakstolar, vilket illustreras i 
Figur 6. Den liggande stolen har sina ”ben” parallellt med takets sparrar i 
primärtakstolen. Likt den stående stolen har den även en bocköverliggare, som 
kopplar samman benen. De liggande benen användes för att öka den längsgående 
styvheten. Det finns också exempel där takstolar både har en liggande och stående 
stolskonstruktion (Holzer & Köck 2009).  
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Figur 6: Liggande stol eller ”Liegender Stuhl” (röd markerad). 

De olika stolskonstruktionerna gjorde det lättare att montera och sätta ihop 
takdelarna på byggarbetsplatsen, då dessa konstruktionsdelar troligtvis var en del av 
byggnadsställningen under arbetet. Stolskonstruktionerna integrerades således i 
takkonstruktionen efter att de fungerat som byggnadsställning (Holzer & Köck 
2009).  

2.1.3  Upplagsstödets påverkan av takkonstruktionen 
Upplagsstöden hos barocktakstolar anses ha fast stöd i vertikalled, men inte i 
horisontalled (Holzer & Köck 2009). Takkonstruktionens infästningar har stor 
betydelse för hur takstolens spänningsförhållanden ser ut, se Figur 7. Om inte 
upplagen kan ta upp de horisontella krafterna fallerar hela konstruktionens 
verkningssätt. Svaga horisontella stöd ger stora deformationer hos konstruktionen, 
medan starka stöd ger små deformationer. Svaga horisontella stöd är oftast orsaken 
till att takkonstruktionen förlorar sitt verkningssätt (Thelin 2006).  

 

Figur 7: Upplagsreaktioner vid stöd. 

2.1.3.1 Takkonstruktion med bindbjälke 
De horisontella upplagsstöden hos barocktakstolar kan se olika ut. Har takstolen en 
bindbjälke, agerar bindbjälken som ett dragstag för att binda ihop konstruktionen 
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(Sandin 2005). Friktion i upplaget agerar som en resultant till horisontella 
dragkrafterna, se Figur 8 (Thelin 2006). Detta kräver att det finns stora vertikala 
krafter på upplaget för att öka friktionskraften (Holzer & Köck 2009).  

 

Figur 8: Horisontella upplagsreaktion av friktion. 

2.1.3.2 Takkonstruktion utan bindbjälke 
Under barocken var höga valv vanligt i byggnader och därför blev det inte alltid 
möjligt att bygga med bindbjälke. När bindbjälken utgår, förlorar takstolen sitt 
horisontella stöd. Om inte takstolen har en bindbjälke, kan upplagsstöden vara 
ingjutna eller vara formade så att de stöder mot takfoten i horisontell riktning. Detta 
gör att en tryckt yta hjälper att ta upp de horisontella krafterna, se Figur 9. Ofta 
använder dessa stöd sig även av friktion för att ta upp horisontella krafter (Thelin 
2006). 

 

Figur 9: Horisontella upplagsreaktion av tryckt stöd. 

I de fall då takkonstruktionen är belastad med symmetriska laster, när en bindbjälke 
saknas och takstolen inte kan ta stöd mot exempelvis en vägg blir den inre 
strukturen mer dragbelastad och den yttre formen får ta hand om större tryckkrafter. 
(Sandin 2005). Vanliga konstruktionslösningar för takstolar som saknar bindbjälkar 
är att de istället har korsande stöd, som kallas saxsparrar se Figur 10. Saxsparrarna 
löper från ena takfoten till sparren på motsatt sida av taket. Totalt finns två sparrar 
som möter infästningen i ungefär 90 graders vinkel. Dessa saxsparrar ska kunna ta 
upp både tryck- och dragkrafter. Saxsparrarna hjälper sparrarna med den vertikala 
lasten, men tar främst hand om den horisontella vindlasten. För att den inre 
strukturen ska fungera och kunna bära upp den horisontella uttryckningskraften med 
saxsparrarna behövs ett mittstycke/hängstolpe, som går vertikalt från nocken till 
hanbjälken och är ansluten till saxsparrarna. Detta mittstycke tar hand om 
dragkrafter så att takstolen kommer i jämvikt (Holzer & Köck 2009). Med 
mittstyckets funktion i konstruktionen blir i sin tur sparrarna mindre utsatta för den 
kraft som går genom saxsparrarna (Sandin 2005). En illustration av en takstol utan 
bindbjälke, med saxsparrar och mittstycke kan ses i Figur 10. 
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Figur 10: Takstol utan bindbjälke konstruerad med saxsparrar, mittstycke och stickbjälkar. 

En annan lösning för takstolar över ett valv, som inte har någon bindbjälke eller 
saxsparrar, är en upphöjd bindbjälke. Den upphöjda bindbjälken är fastinspänd i den 
inre liggande stolens ben (Liegender Shuhl). Denna typ av lösning blev aldrig 
populär, vilket kan bero på att den upphöjda bindbjälken utsätts för alltför stora 
dragkrafter för förbanden att hantera (Holzer & Köck 2009). 

2.1.3.3 Inre konsekvens av horisontellt upplagsstöd 
Sandin (2005) förklarar att hanbjälkarnas uppgift är att förstärka konstruktionen 
med hänsyn till drag- och tryckkrafter och att bjälkarna även i vissa fall kan öka 
böjmotståndet. Om hanbjälken agerar i tryck eller drag beror på om den horisontella 
kraften kan tas upp i upplaget eller inte. Hanbjälkarnas verkningssätt har även en 
stark korrelation till hur takstolens horisontella stöd vid takfoten är utformade och 
om takstolen har en bindbjälke eller inte. Finns det inget horisontellt stöd vid 
takfoten kommer hanbjälken istället agera i drag, för att få takstolens struktur i 
jämvikt. Om hanbjälken är placerad högre upp i takkonstruktionen kommer en 
större dragkraft uppstå på grund av att hävarmen av det inre mothållande momentet 
blir mindre. Om en bindbjälke finns så agerar den i drag, detta leder till att 
hanbjälken istället kan agera i tryck och ge stöd åt sparrarna. Höjdplaceringen av 
hanbjälkarna spelar roll även då, eftersom den horisontella tryckkraften blir mindre 
ju högre hanbjälken är placerad. Den horisontella kraften blir mindre på grund av att 
hävarmen mellan hanbjälken och takfoten blir längre och då krävs en mindre kraft 
för att krafterna ska komma i jämvikt. Hanbjälken kan även bära genom böjning i de 
fall då det finns saxsparrar, men inget mittstycke. Detta leder till att den dragna 
kraften från saxsparrarna belastas på hanbjälken, för att de sedan ska kunna stötta 
sparrarna i tryck. Denna typ med hanbjälken i böjning ger ungefär samma resultat 
som när det finns ett draget mittstycke. 

2.2 Materialegenskaper och framtagningsmetoder 
För att förstå varför äldre konstruktioner ser ut som de gör är det nödvändigt att ha 
kunskap om materialegenskaper och hur materialframtagningen gick till.  

2.2.1 Materialegenskaper och hållfastheter för trä 
De vanligaste byggnadsmaterialen i historiska takkonstruktioner är gran och furu 
(Sandin 2005). Densiteten hos furu är cirka 470 kg/m3, medan gran har en något 
lägre densitet, cirka 440 kg/m3 (Eliasson u.å.). Böjhållfastheten hos barrträ är cirka 
15-25 MPa med hänsyn till 5-procentsfraktilen, det vill säga 95 % av allt nytt 
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barrvirke idag har en högre hållfasthet än detta. Om en konstruktion utsätts för en 
långtidslast, kan deformationer och sprickor uppkomma, vilket i sin tur leder till att 
konstruktionens hållfasthet minskar (Sandin 2005).  

2.2.2 Fyrslagning 
Ända in på 1800-talet var yxan och bilan de primära verktygen som timmermännen 
använde för framtagning av bjälkar, plank och bräder (Sjömar, Hansen, Ponnert & 
Storsletten 2000). Vid framtagning av grövre sparrar och balkar använde 
timmermännen på medeltiden en metod vid namn fyrslagning. Peter Sjömar (1988) 
förklarar i sin avhandling ”Byggnadsteknik och timmerkonst” tillvägagångsättet för 
fyrslagning. Fyrslagning innebar att fällt virke först bastades i skogen eller på den 
plats där det låg och torkade. Bastning innebar att stockarna höggs fria från 
utstickande grenar och skavanker. Efter bastningen var nästa moment klossning, 
vars huvudsakliga syfte var att ta bort rundningen på stocken. Ett tyskt träsnitt från 
1500-talet visar hur en timmerman utför en så kallad fyrslagning, se Figur 11.  

 

Figur 11: Träsnitt med motiv av timmerman som fyrslår en bjälke under 1500-talet (Amman & Sachs 
1884). 

Med hjälp av en huggyxa utfördes först kraftiga skyrhugg (tvärs fiberriktningen) 
och därefter klapphugg (längs fiberriktningen). Eftersom fibrerna kapades med 
skyrhugg minimerades risken för att uthuggningen gick fel. Uthuggningen gjordes 
flera gånger för att underlätta nästa steg, som var bilning. Bilningen skapade en 
jämn yta. När timmermännen var klara med bilningen kapades stocken till lämplig 
längd och kvar fanns ett fyrslaget konstruktionsmaterial med antingen en kvadratisk 
eller rektangulär form. 

2.3 Förband i Barocktakstolar 
Förband används som anslutning mellan takstolens olika delar. Barocktakstolarnas 
förband är av trä och har en stor likhet med de träförband som användes i medeltida 
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träkonstruktioner. Förbanden kunde vara utformade som bladförband, tappförband, 
splitsfog, slitstappförband eller timmermansförband. De olika förbanden låstes fast 
med en, alternativt två stycken dymlingar av trä eller med smidd spik. 
Trädymlingarna var oftast av gran eller furu, men även ek kunde förekomma 
(Sandin, 2005). 

Förband kan ibland tappa sin bärförmåga i anslutningar, vilket mestadels beror på 
att glapp i förbandet har uppstått. Glapp kan uppkomma när ett förband utsätts för 
dragkrafter och förbandet dras isär. Glapp går att beskriva som ett ofrivilligt 
mellanrum i förbandet, som gör att dess friktionsegenskaper försämras. Om 
förbandet utsätts för tryckkrafter finns ingen risk för glapp (Sandin 2005). Detta 
fenomen kan även uppkomma om materialet krymper, men oftast beror glapp i 
förbanden på brister i tillverkningen (Holzer & Köck 2009). 

2.3.1  Bladförband 
Det finns flera olika typer av bladförband, men det som är gemensamt för samtliga 
bladförband är att de skapas genom att en glugg karvas ut ur de båda delarna, för att 
sedan kunna sammanfogas. Varianter av bladförband som förekommer är förband 
med ”raka blad”, se Figur 12, men en variant med en så kallad ”laxstjärts-hakning” 
går även att påträffa bland de historiska träförbanden. Dymlingar av trä eller smidd 
spik kan även användas för att förstärka förbandet (Sandin 2005). Bladförband 
används ofta vid anslutningar mellan sparrarna i nock och i anslutningar till 
eventuella mittstycken, både i nock och till saxsparrar (Holzer & Köck 2009). 

 

Figur 12: Illustration av bladförband. 

2.3.2 Tappförband  
Ett träförband som förekommer i äldre träkonstruktioner är tappförband, som visas i 
Figur 13. Tappförband är en förbandslösning som möjliggörs av bland annat 
tryckkrafter, styvhet hos materialet och av friktion mellan ytor. Ett hål karvas ur ut 
den ena delen och en lika stor passbit ur den andra. Förbandet används främst till 
tryckutsatta konstruktionsdelar, exempelvis anslutningar vid sparrfötter. Förbandet 
kan förstärkas med dymlingar av antingen trä eller smidd spik (Sandin 2005).  

 

Figur 13: Illustration av tappförband. 
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2.3.3 Slitsförband – en form av tappförband 
Slitsförbandet är ett typ av tappförband, som även kallas slitstapp. 
Konstruktionsmässigt hålls slitsförbandet samman genom en urkarvning av ena 
konstruktionsdelen och en spont i den andra. Förbandet sätts sedan samman med en 
trädymling eller smidd spik, se Figur 14. Under medeltiden användes dessa förband 
ofta i anslutningen mellan sparrarna i nocken (Sandin 2005). 

 

Figur 14: Illustration av slitsförband. 

2.3.4 Timmermansförband 
Timmermansförband, som även kallas för stötförband, visas i Figur 15. Det är 
uppbyggt med en urkarvning av stödet och en karvning av sparren, så att den möter 
stödet i en 90 graders vinkel. Det finns även timmermansförband med dymlingar 
och en låst spont. Timmermansförband används ofta vid anslutning mellan sparren 
och bindbjälke, men kan även finnas vid anslutningen mellan sparre och mittstycke 
(Branco & Descamps 2015). Timmermansförband är utformade för att ta upp 
tryckkrafter. Stora dragkrafter eller permanenta dragkrafter kan leda till att 
förbandet släpper (Sandin 2005). 

 

Figur 15: Illustration av timmermansförband. 

2.3.5 Förlängningar med splitsfog eller bladförband 
Förband kunde även användas till att förlänga material. Då användes bladförband, 
splitsfog eller bladförband med laxstjärt. Dessa förband var oftast förslutna med två 
pluggar vinkelrätt mot materialet, för att få en styv anslutning. Ibland användes en 
typ av tränyckel för att försluta förbandet (Branco & Descamps 2015). Se Figur 16 
för en illustration av splitsfog. 

 

Figur 16: Illustration splitsfog. 

2.4  Uppmätning av äldre takkonstruktioner 
Byggnadsuppmätningar kan gå till på flera sätt och traditionellt har metoden varit 
fysisk och tidskrävande. På senare år har de traditionella metoderna kompletterats 
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med mer tekniska instrument, som exempelvis laserskanners och avståndsmätare. 
De nya instrumenten har möjliggjort en mer automatiserad och noggrann 
byggnadsuppmätning.  

2.4.1 Terrester laserskanning och hantering av punktmolnsdata 
”Terrester laserskanning”, det vill säga markburen laserskanning, är en teknologi 
som ger möjligheten att snabbt, exakt och automatiskt mäta ut flera miljoner 
punkter. De utmätta punkterna bildar ett så kallat punktmoln, vilket sedan kan 
användas som underlag för framtagning av 3D-modeller med en hög noggrannhet. 
Områden som tekniken kan tillämpas inom är i stort sett gränslöst, men ett intresse 
för 3D-skanning har växt sig särskilt starkt inom byggnadsbranschen (Mahdjoubi, 
Moobela & Laing 2013). 

Tekniken innebär att en signal inom eller utanför det synliga ljusspektrumet 
reflekterar mot ett synligt objekt. Signalen reflekterar sedan tillbaka till en sensor, 
som mäter upp den tvåvägiga signaltiden och beräknar avståndet till objektet. Upp 
till flera miljoner punkter kan bestämmas utifrån avstånd och tilldelas koordinater i 
sfären, vilket bildar det så kallade punktmolnet (Pöchtrager et al. 2017). Denna 
teknik benämns även ”Light Detection and Ranging” (LiDAR).  

2.4.1.1 LiDAR-skanning 
LiDAR-skanners finns i olika varianter. Den vanligaste varianten ser ut som en 
teodolit och placeras på ett stativ. Bilder på detta kan ses i Figur 17.  

 

 

Figur 17: Leica P30 ScanStation, LiDARskanner på trebensstativ. 

Vid LiDAR-skanning flyttas skanningsutrustningen till flera positioner, eller 
stationer, för att samla data kring ett objekts alla ytor. För att data från flera olika 
stationer ska kunna sammanfogas i ett gemensamt punktmoln krävs att 
referenspunkter används. Dessa referenspunkter kallas för ”Targets”, med andra ord 
måltavlor. Måltavlorna kan bestå av bland annat reflekterande svartvita cirkulära 
tavlor och sfärer, se Figur 18 (Reshetyuk 2009).  
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Figur 18: Referenspunkter ”Targets” a) Leica 4.5” B/W b) sfär. 

2.4.1.2 Programvaror 
Leica Cyclone är en programvara för hantering av rådata i form av 3D-punktmoln. 
Programmet har utvecklats av tyska Leica Geosystems, som är en del av den 
svenska koncernen Hexagon (Leica Geosystems 2019). 

Autodesk Recap har utvecklats av amerikanska Autodesk, som är ett 
programvaruföretag med fokusområde inom design och konstruktion. Programmet 
används för bearbetning av punktmolnsfiler och skapande av 3D-modeller 
(Autodesk 2019a). 

Autodesk Revit är en BIM-programvara, som gör det möjligt att sammanställa 
informationsrika 3D-modeller av byggnadsverk. Programmet kan hantera 3D-
modeller som sammanställts av punktmoln (Autodesk 2019b). 

2.4.2 Traditionell uppmätning 
En byggnadsundersökning är en viktig del av byggnadsvård och restaurering. Som 
ett första steg innebär en byggnadsundersökning att fastställa det historiska och 
tekniska tillståndet hos en byggnad. Vid en undersökning av historiska byggnader 
friläggs olika byggnadsdelar och dokumenteras utifrån ”hård” respektive ”mjuk” 
information. Hård information avser information som går att mäta fysiskt, 
exempelvis väggtjocklekar eller fönsterplaceringar. Med mjuk information tas 
stämning och intryck i beaktning, till exempel ljusspelet i ett rum (Sjömar et al. 
2000).  

  

a) b) 
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Byggnadsuppmätningar består av skalenliga planprojektioner. Sjömar et al. (2000) 
beskriver i boken ”Byggnadsuppmätning”: 

Uppmätning betraktas som ett kvalificerat källkritiskt tolkningsarbete för vilket 
det finns fastställda normer. På ritningarna används vedertagen skraffering och 
symboler. Det framgår tydligt vad som är antaget och vad som är exakt fastställt 
(Sjömar, 2000, s. 73).  

Noggrannheten vid en byggnadsuppmätning bör vara kontinuerlig och utförd med 
hänsyn till skala. Skevheter bör till exempel följa samma precision vid en 
uppmätning. En traditionell mätmetod kan i de flesta fall vara enkel att utföra med 
en tumstock, måttband, lod, vattenpass och ett enkelt instrument för 
vinkelbestämning (Sjömar et al. 2000). Under fältstudier skissas de uppmätta 
objekten med en vald detaljnivå. Skisser som skapas renritas med hjälp av olika 
linjekaraktärer, skrafferingar och symboler. Ritningarna skall ritas med så fina 
linjetjocklekar som möjligt, för att ge tydliga detaljer, och med kraftigare 
linjetjocklekar för att markera grövre konstruktioner. Punktade linjer ritas för att 
visa konturer och skymda objekt (Sjömar et al. 2000). 

2.5 Laster och beräkningsmodeller 

2.5.1 Laster 
Takkonstruktioner bär flera olika laster, som påverkar dess utformning. De primära 
faktorerna som behöver tas hänsyn till vid dimensionering av takkonstruktioner är 
konstruktionens egentyngd, snölaster, vindlaster och i vissa fall nyttig last. 
Verkande laster delas enligt Eurokod in i bundna och obundna laster. Indelningen 
tar hänsyn till lastvaraktigheten hos lasterna, där en bunden last är en last som 
verkar under hela konstruktionens livslängd, medan en obunden last är en last som 
kan förflyttas eller verka under olika tidsperioder (Johansson 2018).   

Krafter kan verka gynnsamt och ogynnsamt. Gynnsam lastpåverkan är när laster 
motverkar varandra, för att resultera i en lägre lastpåverkan. Ogynnsam lastpåverkan 
är när laster verkar i samma riktning och skapar en maximal lastpåverkan.  

2.5.1.1 Punktlaster 
Punktlaster är laster som verkar på en mycket liten yta. Lasterna kan beräknas agera 
över små punkter, se Figur 19. Punktlaster anges i enheten newton [N] (Heyden et 
al. 2017).  

 

Figur 19: Punktlast. 
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2.5.1.2 Utbredda laster  
Utbredda laster verkar till skillnad från punktlaster över en större yta. Utbredda 
laster kan vara jämnt eller ojämnt utbredda, se Figur 20. Utbredda laster anges i 
enheten newtonmeter [N/m] (Heyden et al. 2017). 

Figur 20: Utbredd last, a) jämnt utbredd b) ojämnt utbredd. 

2.5.1.3 Konstruktionens egentyngd 
Konstruktionens egentyngd är en bunden last, som utgörs av materialets egenvikt. 
Takstolens egentyngd beräknas genom att dimensionen på materialets tvärsnitt 
multipliceras med dess densitet och gravitationen, för att få egentyngden uttryckt i 
kN/m. Denna egentyngd kan sedan beaktas i förhållande till materialets längd.  

2.5.1.4 Snölaster 
Laster som skapas på grund av snösamling kallas snölaster, Snölasters verkan 
bestäms efter EKS 10. Snölasten beräknas enligt Eurokod 1. Snölasten s i [kN/m2] 
bestäms genom Formel (1). 

 𝑠𝑠 =  𝜇𝜇𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑒𝑒 ∗ 𝐶𝐶𝑡𝑡 ∗ 𝑠𝑠𝑘𝑘 (1) 

Där µi är en formfaktor som tar hänsyn till takets lutning och vilken typ av takform 
byggnaden har. Ce är en exponeringsfaktor som tar hänsyn till vilken typ av terräng 
byggnaden befinner sig i. Ct är en koefficient som behandlar termiska förhållanden 
och om taket har en hög eller låg värmegenomgångskoefficient. Variabeln sk är den 
uppmätta last av snö som antas falla på marken i respektive kommun i Sverige, 
uttryckt i [kN/m2] (Johansson 2018).  

2.5.1.5 Vindlaster  
Laster som uppkommer av vind benämns som vindlaster. Vindlaster som agerar på 
referensobjektet i Kalmar är framtagna utifrån Eurokod 1. Vindlasten är we i 
[kN/m2] och bestäms enligt Formel (2).  

 𝑤𝑤𝑒𝑒 = 𝑞𝑞𝑝𝑝(𝑧𝑧𝑒𝑒) ∗ 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑒𝑒 (2) 

Det karakteristiska hastighetstrycket qp( ze), uttryckt i [kN/m2], bestäms genom 
vilken typ av terräng området har, vilken referensvindhastighet vb i [m/s] kommunen 
har och vilken referenshöjd ze [m] byggnaden har. Det tillkommer även en 

  

a) b) 
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formfaktor Cpe, som behandlar vilken typ av geometrisk form taket har. Formfaktorn 
tar även hänsyn till lutningen på taket (Johansson 2018).  

2.5.2 Inspänningsförhållande 

2.5.2.1 Rullager 
Rullager är ett upplag och stödpunkt som enbart kan överföra vertikala krafter. 
Detta medför att upplaget inte kan ta upp horisontella krafter och momentkrafter, se 
Figur 21a (Heyden et al. 2017). 

2.5.2.2 Fixlager 
Fixlager kan, till skillnad från rullager, även överföra horisontella krafter 
tillsammans med vertikala krafter, se Figur 21b. Fixlager kan inte ta upp 
momentkrafter utan är fri för rotation (Heyden et al. 2017). 

2.5.2.3 Fast inspänd 
En konstruktion som är fast inspänd kan överföra horisontella och vertikala krafter. 
Inspänningen kan till skillnad från rull- och fixlager även ta upp momentkrafter, se 
Figur 21c (Heyden et al. 2017).  

   
a) b) c) 

 Figur 21: Upplagstyper, a) rullager b) fixlager c) fast inspänd. 

2.5.3 Statiskt bestämd och statiskt obestämd konstruktion  
Statiskt bestämda konstruktioner är konstruktioner som går att bestämma med 
endast jämviktsekvationer och snittkraftsfördelning. Den inre kraftfördelningen är 
given av den yttre geometrin och de yttre lasterna. Variationen av materialets 
styvhet i konstruktionen spelar ingen roll och inga inre deformationer uppstår. Med 
hjälp av friläggning och kända upplagskrafter går en statiskt bestämd konstruktions 
kraftfördelning, det vill säga tvärkrafts- och momentdiagram, att bestämmas 
(Heyden et al. 2017).  

Statiskt obestämda konstruktioner kräver att man utöver jämviktssamband använder 
deformationssamband för att bestämma kraftfördelningen (Heyden et al. 2017). 
Statiskt obestämda konstruktioner ger möjlighet till omfördelning av lastvägar om 
någon lastväg brister. En statiskt obestämd konstruktion har inte samma förmåga att 
ta upp inre deformationer och sättningar utan att det uppstår spänningar i materialet. 
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3 Objektsbeskrivning 
I detta kapitel presenteras översiktligt de byggnader som arbetet kommer att 
behandla. Först presenteras referensobjektet Kalmar Rådhus och därefter andra 
svenska byggnader med kända takkonstruktioner i barockstil. Dessa är Skoklosters 
slott, Falu Kristine kyrka och Salnecke slott. Viktigt att observera är att det med hög 
sannolikhet finns fler svenska objekt med takkonstruktioner i barockstil. 

3.1 Kalmar Rådhus 
Med en central placering på Kvarnholmen i Kalmar, med utblick över den Tessinska 
domkyrkan och Stortorget, står ett ståtligt Rådhus i holländsk Barockstil, se Figur 
22. Rådhuset är upprättat mellan åren 1684–1690 och är idag i ett väl bevarat skick. 
Magnus Gabriel Craelius tros vara arkitekten bakom barockhuset (Hofrén 1970).  

Figur 22: Kalmar Rådhus vy från stortorget. Foto: Thelin 2019. 

Den 11 juni 1731 utbröt en brand i grannhuset och elden spred sig till Rådhusets tak, 
som förstördes. Reparationsarbetet bedrevs mellan åren 1732 och 1733 (Hofrén 
1970). Dagens takkonstruktion bör med hög sannolikhet vara en konstruktion från 
åren som reparationen genomfördes. Rådhusets tak är täckt av ett rött tegel. 
Byggnaden har fem plan med källare och vindsvåning, med en totalhöjd på 18.3 
meter. Från det tredje planet leder en vindstrappa upp till en rymlig vindsvåning. 
Takkonstruktionen är komplex och tidstypiska barocktakstolar är synliga. 
Vindsvåningen är nyligen moderniserad med energieffektiva åtgärder i form av 
lösullisolering, som täcker plankgolvet på våningen. Ventilationskanaler och 
elinstallationer av det modernare slaget finns monterat på vinden. 
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3.2 Skoklosters slott  
Skoklosters slott är uppfört mellan åren 1654 och 1676 av byggherren Carl Gustaf 
Wrangel. Slottet, som kan ses på bild i Figur 23, är till största delen ritad av en tysk 
arkitekt vid namn Caspar Vogel. Flera arkitekter arbetade vidare med slottet, 
exempelvis Nicodemus Tessin d.ä. (Skoklosters slott 2019). Från 1646 fördes 
byggnadsmaterial till sätesgården Skokloster med hjälp av pråmar. Enligt en tidig 
kalkyl bör slottsbygget krävt nära två miljoner tegelstenar och 2000 fartygslaster 
kalk. De första takstolarna tillverkades i juni 1656 (Andrén 1948). Hösten 1668 stod 
hela Skolkosters slott under tak och timmermännen firade med en tunna taklagsöl 
(Olofsson 2014).  

Timmermännen från 1600-talet hade misstolkat ritningarna, vilket resulterade i ett 
felaktigt takfall. Skoklosters takkonstruktion genomgick en större restaurering från 
år 2014 och fram till år 2016, då flera moment genomfördes för att säkra 
konstruktionens bevarande (Statens fastighetsverk 2019). 

 

Figur 23: Skoklosters slott exteriör. Foto: okänd, Skoklosters slott (CC BY-SA 3.0). 
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3.3 Falu Kristine kyrka 
Kristine kyrka i centrala Falun, se Figur 24, uppfördes mellan åren 1642 och 1660, 
med ritningar upprättade av Nikodemus Tessin d.ä. Kyrkans byggnadstillstånd 
trädde i kraft år 1635 och förberedelser för kyrkans byggnation startade redan år 
1637. Byggnadsmaterialet samlades in under åren 1640–1642, för att på 
adventssöndagen år 1655 invigas. Kyrkans torn och byggnadsdetaljer färdigställdes 
dock inte förrän år 1659 (Boëthius 1941). Yttertaket är klätt med skiffer och 
takkonstruktionen är gjord i en typisk barockstil, med primär- och 
sekundärtakstolar.  

Figur 24: Kyrkan från öster på 1880-t alet. Foto: köpman A. Ström, Falun. 
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3.4 Salnecke slott 
Salnecke slott, se Figur 25, anses vara en av Sveriges mest välbevarade 
herrgårdsbyggnader från 1600-talets mitt. Salnecke, som är en gård placerad på 
norra sidan av Örsundaån, går att spåra hela vägen tillbaka till järnåldern. År 1642 
ska bygget ha varit igång till den herrgårdsbyggnad som står än idag. Detta då 
överbergsmästaren Georg Grissbach erhöll 1200 stockar av Kronan till uppförandet 
av Salnecke. Byggnaden var troligtvis färdigställd år 1646 (Ulväng 2008). 

År 2015 gjordes renoveringar av slottet, som då var i princip fallfärdigt. Då 
installerades bergvärme och värme på de tre våningsplanen. Tätning av ytskikt och 
takstolsrenoveringar genomfördes också. Målet med renoverings- och 
upprustningsarbetet av barockbyggnaden var att det skulle leda till att byggnaden 
åter igen skulle bli beboelig och att tillhörande byggnader skulle bli uthyrningsbara 
(Eldh 2015).  

 

 

Figur 25: Salnecke slott. Foto: okänd, Upplandsmuseet (CC BY-NC-ND 4.0). 
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4 Metod 
Detta kapitel inleds med en presentation av de metoder som använts. Efter en 
beskrivning av litteratur- och dokumentstudier behandlas komparativ metod, som 
använts för att nå studiens andra mål - att presentera en jämförelse mellan svenska 
barocktakstolar samt en jämförelse mot europeiska. Därefter presenteras den modell 
som använts för att undersöka och analysera takkonstruktionen i Kalmar Rådhus. 
Slutligen beskrivs metoderna för byggnadsundersökning och uppmätning samt 
framtagning av geometri- och lastmodell.  

4.1 Litteratur- och dokumentstudier 
Under litteraturstudien undersöktes tidigare vetenskapliga studier, artiklar samt 
forskningsarbete som bedrivits inom området. Litteraturstudiens mål var att:  

• Ta reda på vad som kännetecknar en takkonstruktion med barocktakstolar, 
samt hur dess uppbyggnad ser ut och hur den särskiljer sig från andra 
takkonstruktioner.  

• Presentera metoder för att kunna analysera och skapa en byggnadsteknisk 
dokumentation. 

• Upplysa om tillvägagångsätt för att göra en korrekt och tillförlitlig LiDAR-
skanning, men även hur en traditionell uppmätning av takkonstruktioner går 
till.  

• Bidra till informationsinsamling kring referensobjektens byggnadshistoria 
och byggteknik. 

Under arbetets gång genomfördes dokumentstudier för att samla in sekundärdata om 
svenska barocktakstolar. Thelin (2019) har under sina tidigare forskningsarbeten 
och fältstudier av historiska takkonstruktioner undersökt ett flertal barocktakstolar i 
Sverige. Thelin har tillhandahållit fotografier och ritningar av uppmätta 
takkonstruktioner. De barocktakstolar som Thelin presenterat ritningar över är 
Skoklosters slott, Falu Kristine kyrka och Salnecke slott. Fotografier från 
Stenbockska palatset och Strömsholms slott presenterades också. 

Dokumentstudien innefattade även insamling av sekundärdata bestående av 
relationsritningar tillhandahållna av Kalmar kommun, som är fastighetsförvaltare av 
Kalmar Rådhus. Relationshandlingarna bestod av samtliga planritningar och 
fasader. 

4.2 Komparativ metod 
En jämförelse mellan svenska barocktakstolar har genomförts. Jämförelsen har 
gjorts mellan Skoklosters slott, Falu Kristine kyrka, Salnecke slott och Kalmar 
Rådhus. Med inspiration av Makays och Szabós (2008) tabell som jämför 
europeiska barocktakstolar, presenteras i denna studie en jämförelse mellan de olika 
svenska barocktakstolarna som undersökts. Den komparativa metoden används för 
att analysera och jämföra olika barocktakstolars konstruktion och uppbyggnad. 
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4.3 Analysmodell för historiska takkonstruktioner 
Thelin (2006) presenterar i sin avhandling ”Medieval Timber Roof Structures” en 
modell i sex steg för att beskriva hur en analys av historiska takkonstruktioner kan 
gå till, se Figur 26. Det första steget innebär att en fältstudie genomförs. Fältstudiens 
mål är att ta fram material och information av byggnaden, som i sin tur ska kunna 
agera bas för beräkningsmodeller.  

Fältstudien kan exempelvis innefatta uppmätning av konstruktioner, fotografering 
och skissning av både helheten och detaljer. Att göra anteckningar kring 
konstruktionens olika uppbyggnad och skick är även intressant.  

Undersökningar kan ibland vara svåra att genomföra, då det kan finnas begränsat 
ljus eller objekt som hindrar tillgängligheten.  

  

Figur 26: Steg för strukturanalys av historiska konstruktioner (Thelin 2006). 

Steg två i modellen innebär att skapa en informationsbas. Information kan samlas in 
genom fältstudier, men också litteratur- och dokumentstudier som till exempel 
ritningar, skisser, fotografier och noteringar som gjorts.  

Steg tre innebär att en beräkningsmodell tas fram, baserad på informationsbasen 
som grund. Beräkningsmodellen innebär att laster, materialegenskaper, 
upplagsförhållanden, geometriska förutsättningar och en strukturmodell bestäms. 
Laster består oftast av egentyngder, vind- och snölaster. Med hänsyn till 
materialegenskaper bestäms materialens hållfasthet och styvhet. 
Upplagsförhållanden bestäms utifrån konstruktionens möte med omgivande 
konstruktioner. De geometriska förutsättningarna ges av uppmätningar eller 
tillgängliga ritningar. Strukturmodellen baseras på teorier om hur konstruktionens 
struktur beter sig, till exempel enligt balkteorier, men även hur de olika elementen 
är sammansatta.  

Steg fyra innefattar beräkningar utifrån den bestämda beräkningsmodellen och dess 
information. Beräkningar utförs med finita elementmetoden och presenteras sedan 
som ett resultat i steg fem. Resultatet som ges innehåller en spänningsanalys och 
eventuella deformationer.  
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I analysens femte steg analyseras det framtagna resultatet och den tidigare 
genomförda fältstudien. Resultatet kan jämföras med exempelvis skevheter som 
hittats i materialet och fortsatta simuleringar kan genomföras.  

I det sjätte och sista steget visualiseras analysen. Visualiseringen visar 
deformationer av hela konstruktionen, normalkrafter i konstruktionsdelarna och 
moment- och tvärkrafter i respektive konstruktionsdel. Med visualisering och analys 
av resultatet kan en enkel jämförelse göras av hela konstruktionen för att få en bättre 
förståelse för hur konstruktionen agerar vid olika belastningsfall. 

4.4 Byggnadsundersökning och uppmätning 
Fältstudien har genomförts för att samla in primärdata om takkonstruktioner i 
Kalmar Rådhus. Fältstudien innefattar LiDAR-skanning, traditionell uppmätning, 
fotografering och egna observationer. Syftet med fältstudien har varit att bilda en 
informationsbas, som grund för framtagning av en byggnadsteknisk undersökning. 

4.4.1 Fotografering och egna observationer 
Fotografering av den historiska takkonstruktionen genomfördes för att dokumentera, 
och skapa ett underlag för sammansättning av byggnadsuppmätningen. Tillsammans 
med handledare Carl Thelin genomfördes egna och noggranna observationer under 
fältstudien. 

4.4.2 Uppmätning med LiDAR-skanning och traditionella metoder 
LiDAR-skanningen utfördes för att ta fram tillförlitligt primärdata i form av ett 
punktmoln och för att noggrant dokumentera byggnadens historiska konstruktion. 
Eftersom uppmätningen inte bara genomfördes med en laserskanning, utan även 
med traditionella metoder, för att fältstudien med laserskanningen skulle kunna 
genomföras på andra liknande objekt, kan reliabiliteten anses vara hög. 
Laserskanningens noggrannhet var hög och har mätt det som avsågs att mäta. 
Resultaten bedöms som trovärdiga, vilket ger en hög validitet.  

4.5 Framtagning av geometrimodell och beräkningsunderlag 
För att en beräkningsmodell och FEM-analys skulle kunna genomföras på det 
undersökta objektet krävdes att tredimensionella topologi-modeller skapades. 
Byggnadens geometriska former och mått som erhålls av uppmätningen, låg även 
till grund för att verkande laster enligt Eurokod skulle kunna beräknas.  

4.5.1 Punktmolnshantering och 3D-modellering 
För att punktmolnsdata som insamlats från LiDAR-skanningen skulle kunna bilda 
en trådmodell och kunna användas som en beräkningsmodell, krävdes att 
punktmolnsdata av filformatet PRJ-fil fördes in i programmet Cyclone som satte 
ihop de olika stationerna som skapats under fältstudien. Cyclone skapar ett filformat 
PTS-fil som kan öppnas i Recap.  

Recap tillåter modifiering i punktmolnet och mätpunkter som inte är relevanta för 
vidare studier tas bort. Recap sparar i ett filformat RCP-fil som även går att öppna i 
Revit. I Revit modelleras med punktmolnet som grund solidobjekt som även går att 
göra om till trådmodeller för beräkningar. De olika stegen presenteras i Figur 27. 
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Figur 27: Steg för punktmolnshantering. 

4.5.2 Framtagning och beräkning av laster 
Framtagningen och beräkningar av snö-, nyttig- och vindlaster följer standarder och 
normer utifrån SS-EN 1991 Eurokod 1: Laster på bärverk (SIS 1991). 

Framtagning och beräkning av olika materials egentyngder följer mekaniska och 
byggtekniska utgångspunkter.  
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5 Genomförande 
I detta kapitel presenteras hur studien genomförts. Inledningsvis beskrivs 
undersökningens litteratur- och dokumentstudier samt jämförelsen mellan de 
svenska takstolarna. Kapitlet avslutas med en redogörelse av fältstudien i Kalmar 
Rådhus. 

5.1 Litteraturstudie 
Via Universitetsbiblioteket i Växjö gavs möjligheten att söka vetenskaplig och icke-
vetenskaplig litteratur, artiklar och böcker via sökmotorn OneSearch. I OneSearch 
användes flera relevanta nyckelord på både svenska och med dess engelska 
översättning. Exempel på sådana nyckelord var barocktakstolar, historiska 
takkonstruktioner och barock. För att kontrollera huruvida en vetenskaplig 
publikation var peer-reviewed eller inte, användes tidsskriftsdatabasen Ulrichsweb. 
Arbetets handledare gav även tips på litteratur att läsa inom området.  

5.2 Dokumentstudie 
Tillsammans med litteraturstudien genomfördes en dokumentstudie av de material 
som tillhandahållits, bland annat fotografier och ritningar. Dokumenten låg sedan 
bland annat till grund för att kunna genomföra en komparativ jämförelse mellan de 
svenska barocktakstolarna. Ritningar och fotografier granskades noga. Fasad- och 
planritningar var till hjälp vid framtagande av byggnadens yttermått. 

5.3 Komparativ metod 
Med inspiration av Makay och Szabó (2008) skapades en tabell där respektive 
svensk primär- och sekundärsekundärtakstol samt den längsgående stabiliseringen 
presenterades, för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan deras 
uppbyggnad och konstruktion. Med kopplingar till teoretiska utgångspunkter kunde 
likheter och olikheter mellan de svenska och europeiska barocktakstolarna 
framställas. 

5.4 Fältstudie med laserskanning 
Fältstudien genomfördes på Rådhuset i Kalmar den 10 april 2019 med en LiDAR-
skanner av modell Leica ScanStation P30. Fältstudien inleddes med en 
grundläggande observation av vindsvåningen samt identifiering av lämpliga 
positioner för måltavlor och stationer. Efter diskussion och överblick bestämdes att 
fem måltavlor tillsammans med fem stationer behövde sättas upp för studien. 
Placeringen redovisas på uppställningsritningen nedan, se Figur 28. För att namnge 
måltavlorna användes beteckningarna T1, T2, T3, T4 och T5, där bokstaven T är en 
förkortning för ”Target”. De olika stationerna betecknades enbart med siffrorna 1, 2, 
3, 4 och 5. Primärtakstolarna betecknades med bokstäverna A till F med start från 
vänster.  
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Figur 28: Illustration av vindsvåning, uppställning av måltavlor och stationer. 

Måltavlorna som användes var av typen Leica B/w 4.5”. Måltavlorna T1, T2, T3 
och T5 placerades med magnetiska fästen på lämpliga positioner, medan T4 
placerades på ett trebensstativ, se Figur 29.  

 

Figur 29: Uppställning måltavla T4 på trebensstativ. 
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Stationerna placerades så att de olika måltavlorna var synliga och utan att synfältet 
blockerades av hinder. LiDAR-skannern placerades på ett trebensstativ, se Figur 30. 
Den lodades in med hjälp av den inbyggda doslibellen och startades sedan för vidare 
inställningar. 

  

Figur 30: Uppställning Kalmar Rådhus, måltavla T3 och station 2. 

Inställningarna som gjordes vid skanningen behandlade främst vilken upplösning, 
det vill säga det avstånd mellan punkterna som skulle mätas. En högre upplösning 
ger ett noggrannare punktmoln, men med en större filstorlek och en längre 
skanningstid. För skanningen på vinden av Kalmar Rådhus användes upplösningen 
”Resolution” med 3,1 millimeter per 10 meter. Det innebar att en yta som avläses 
med ett avstånd på 10 meter bildar ett punktmoln med 3,1 millimeter mellan varje 
punkt, se Figur 31a. Bildskanningens inställningar sattes med en bildupplösning på 
960x960 pixlar och med en varm vitbalans, då ljuset på vindsvåningen upplevdes 
som varmt, se Figur 31b. 

Figur 31: Inställningar Leica ScanStation P30, Kalmar Rådhus a) upplösning och noggrannhet b) 
inställningar för bildskanning. 

  

a) b 
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När inställningarna var klara kunde skanningen starta. Varje skanningsstation tog 
cirka 11 minuter plus uppställningstid. Nedan visas i Tabell 1 de måltavlor som 
vardera station använde som referenser.  

Tabell 1: Uppställning och laserskanning av Kalmar Rådhus 10 april 2019. 

 
 
 
 
 

5.4.1 Traditionell uppmätning 
För att inte studien skulle förlita sig på en typ av mätdata, genomfördes utöver 
LiDAR-skanningen även en traditionell uppmätning. Med hjälp av enkla 
mätinstrument i form av en tumstock och måttband, skissades takkonstruktionen 
upp och mått togs på de olika konstruktionsdelarna. Genomförandet tog sin grund i 
teorier om byggnadsuppmätning (Sjömar et al. 2000), men i fältstudien 
genomfördes en förenklad variant av den traditionella uppmätningen.  

5.5 Framtagning av geometri- och lastmodell 

5.5.1 3D-modellering 
Skanningen av barocktakstolen överfördes från LiDAR-skannern i ett PRJ-filformat 
till datorprogrammet Cyclone. Cyclone användes för att synkronisera de stationer 
som ställdes upp med måltavlorna, för att skapa ett sammansatt punktmoln. Skälet 
till detta var främst att konvertera fil-formatet på skanningen till ett PTS-filformat så 
den kunde importeras i Autodesk ReCap. I programmet ReCap genomfördes det 
stora arbetet med punktmolnet, med indelning av punkter och radering av de 
punkter som inte var väsentliga för den vidare modellering som skulle göras av 
punktmolnet, se Figur 32.  

 

Figur 32: Punktmolnshantering i ReCap. 

Station Måltavlor (Leica B/W 4.5”) 
1 T1, T3, T4, T5 
2 T1, T2, T3, T4, T5 
3 T1, T2, T3, T4, T5 

4 T1, T2, T3, T4, T5 
5 T1, T3, T5 
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När punktmolnet rensats i ReCap sparades filen i ett RCP-format, vilket sedan 
kunde importeras till programmet Autodesk Revit. Väl i Revit kunde en 3D-
modellering genomföras utifrån punktmolnet, vilket visas i Figur 33. Modelleringen 
i Revit blev även tvunget att utgå från några av de mått som togs under den 
traditionella uppmätningen av takstolskomponenterna, då en del av takstolens delar 
skymdes i punktmolnet, exempelvis sparren och övre långrem.  

För att kunna genomföra en komplett modell har ett par antaganden kring 
strukturens utseende behövts göras. Dessa antaganden var delar och anslutningar 
som skanningen inte fångat upp på grund av tillgänglighet, skymning av andra 
material och inbyggnationer. Exempel på antagande som gjorts i modellen är 
anslutningen mellan bindbjälken och nedre långrem. Dessa antaganden medförde att 
anslutningsutformningen mellan sparre-bindbjälke, bockben-nedre långrem och 
nedre långrem-bindbjälke fått approximeras.  

För att en uppställning av laster skulle kunna göras utifrån modellen, har även en 
trådmodell tagits fram. Trådmodellen är en sammansättning av takstolkomponenters 
geometriska centrumlinjer. Denna modell är även förenklad på grund av att ett antal 
skevheter i takstolen uppkommit under dess livslängd, till exempel centrumavstånd 
mellan takstolarna och vinkeln på takets lutning. Trådmodellen kan också användas 
för att ta fram en beräkningsmodell. 

Figur 33: Modellering i Revit, a) vy i perspektiv b) vy i sektion. 

5.5.2 Beräkning av verkande laster 
Lastframtagningarna har följt normer och standarder från Eurokod 1. 
Beräkningsmodellen följer Thelins (2006) tre första steg i en analys av historiska 
träkonstruktioner. Lasterna som verkar på konstruktionen utgör en grund till hur 
analysen av den statiskt obestämda konstruktionen kan vidare utvecklas med finita 
elementmetoden. Framtagning av egentyngder av olika komponenter i takstolen har 

 

 

a) b) 
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utgått från densiteten av gran, då allt material har antagits vara gran. Gran var ett 
vanligt material vid tillverkningen av historiska takkonstruktioner. 

Dimensioner på yttertaket (råspont, takpapp, läkt och tegeltak) har hämtats från 
nutida materialval. Dimensioner på komponenter i takstolen är framtagna utifrån 
både en traditionell uppmätning av barocktakstolen i Kalmar och mätning i 
punktmolnet av barocktakstolen. Längder på takstolskomponenterna som används i 
beräkningarna är framtagna efter trådmodellen, som skapats utifrån punktmolnet. 
För fullständiga beräkningar se Bilaga 1. 
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6 Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Kapitlet inleds med en 
beskrivning och dokumentation av tre svenska barocktakstolar. Därefter presenteras 
en jämförelse mellan dessa tre takstolar samt barocktakstolen i Kalmar Rådhus. 
Kapitlet avslutas med resultatet från fältstudien i Kalmar Rådhus.  

6.1 Barocktakstolar i Sverige 

6.1.1 Skoklosters slott 
Skokloster har två olika sorters takkonstruktioner. De båda takkonstruktionerna har 
gemsamma konstruktionselement, såsom att de båda typerna av primärtakstolar har 
bindbjälkar, liggande bockkonstruktion samt en övre och nedre hanbjälke. Båda 
takkonstruktionerna är uppbyggda med primär- och sekundärtakstolar och 
takformen är sadeltak med påsalningar. Påsalningar är de påbyggnader som finns 
vid takfoten. Uppbyggnaden av de båda takstolstyperna stämmer väl överens med 
de karakteristiska drag som Holzer & Köck (2009) beskriver i sin studie om tyska 
barocktakstolar och takstolarna bör därför vara just barocktakstolar. Nedan visas en 
sektionsritning där de båda stolstyperna är synliga, se Figur 34.  

 

Figur 34: Skoklosters slott, sektionsritning från år 1650. Foto: Jens Mohr (CC BY-SA 3.0). 
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6.1.1.1 Den ofullbordade salen 
På skoklosters västra del över den så kallade ofullbordade salen (Höger sida i Figur 
34), finns en konstruktion där primärtakstolarna är förstärkta med hängstolpar 
tillsammans med en liggande stolskonstruktion.  

Utöver hängstolpar har även denna takstol kryssande saxsparrar. Det är ovanligt att 
en konstruktion har både saxsparrar och en bindbjälke, se Figur 35. Carl Thelin, som 
medverkade som teknisk konsult för Tyréns i restaureringsprocessen av 
takkonstruktionen i Skoklosters slott, presenterar i en utredning gällande 
takkonstruktionens skick att takkonstruktionen över salen är ofullständig. Den 
ofullbordade salen var ursprungligen tänkt att bära ett valv, vilket förklaras av 
takstolarnas täta placering och varför saxsparrar finns i konstruktionen.  
Bindbjälkarna skulle bära arbetsplattformar, för att sedan tas bort (Tyréns 2009). 
Thelins slutsats stärks av Holzer & Köck (2009), som förklarar hur saxsparrar 
ersätter bindbjälken vid valvkonstruktioner. Hur byggnadsställningar och 
arbetsplattformar arbetas in i konstruktionen är även en intressant aspekt, 
presenterad av Holzer & Köck (2009). Bockbenet ser ut att gå upp till den övre 
hanbjälken, som även verkar vara förstärkt med en bocköverliggare. Den liggande 
stolskonstruktionen verkar alltså över två plan, vilket är unikt. Takstolarna är i hög 
utsträckning av gran, medan bockkonstruktionerna är av furu (Tyréns 2009). 

Facken mellan primärtakstolarna skiljer sig åt i konstruktionen, då antalet 
sekundärtakstolar mellan primärtakstolarna skiftar mellan en och två stycken. 
Centrumavståndet mellan takstolarna är cirka 800 millimeter och avståndet mellan 
primärtakstolarna med bindbjälke är cirka 4 meter.  

 

Figur 35: Takkonstruktionen över den ofullbordade salen, Skokloster a) sektion av takkonstruktion och 
b) foto över konstruktion. Foto: Thelin 2019. 

  

  

a) b) 
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6.1.1.2 Södra, östra och norra längans takkonstruktion 
Den andra typen av takkonstruktion som finns i Skoklosters slott är en mer typisk 
barockkonstruktion, se Figur 36. Där är primärtakstolarna konstruerade som en 
liggande takstol och med bindbjälkar i varje takstol. Till skillnad från 
takkonstruktionen i den ofullständiga salen är den färdigbyggd, utan saxsparrar och 
hängstolpar.  

Bindbjälkarna är dolda under ett golv av tegel och skapar en vindsvåning. Två 
stycken långremmar, en övre och en mellanliggande på varje sida av takstolen, 
håller samman primär- och sekundärtakstolarna. 

Figur 36: Vindsvåning, Skoklosters slott. Foto: Thelin 2019. 

Primär- och sekundärtakstolen presenteras i Figur 37. Både primär- och 
sekundärtakstolen är lika till utformningen, med endast den liggande stolen som 
särdrag. Spännvidden mellan sparrarnas centrummått på de båda takstolstyperna är 
13,1 meter och taklutningen är 52 grader. 

Figur 37: Takstolar södra, östra och norra längan (Thelin 2019) a) primärtakstol b) sekundärtakstol. 

a) b) 
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6.1.2 Falu Kristine kyrka 
I Falu Kristine kyrka är takkonstruktionen intressant eftersom kyrksalens innertak 
har en kupolformad valvkonstruktion. På uppmätta sektionsritningarna från år 1850 
och 1941 redovisas kyrkans takstolar. De är uppbyggda med en liggande 
stolskonstruktion med både primär- och sekundärtakstolar. Taket är av formen 
sadeltak och med en vinkel på cirka 51 grader. I Figur 39 presenteras de två 
uppmätta sektionerna. 

Mellan varje par av primärtakstolar finns tre till sex sekundärtakstolar. Två 
kryssande diagonaler är även infästa i varje fack av primär- och sekundärtakstolar, 
se Figur 38a. Diagonalerna är till för att fånga upp horisontella laster. En liknande 
längsgående konstruktion presenterar Makay (2002). De diagonala stöden är 
inspända mellan bockbenen på primärtakstolarna, se Figur 38b. 

  

a) b) 

 

 

 Figur 38: Längsgående konstruktion, södra, östra och norra längan a) Foto: 
Thelin 2019 b) uppmätning (Thelin 2019).  
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Figur 39: Sektionsritningar Falu Kristine kyrka a) tvärsnitt genom tvärskeppet. Uppmätt av C. G. 
Brunius 1850. b) Tvärsnitt mot öster. Uppmätt av Sten Boëthius 1941.  

I konstruktionen går två olika typer av primärtakstolar att finna med 
sekundärtakstolar däremellan. En typ med bindbjälke och en utan, eftersom valvens 
höjd sträcker sig över bindbjälkarnas nivå. Detta förklarar även varför 
primärtakstolar med bindbjälke endast är placerade i fack mellan valven. Vid analys 
av fotografier och uppmätningar framtagna vid en tidigare fältstudie, framgår det att 
endast takstolarna över valvens mitt istället har en saxsparrskonstruktion. 
Saxsparrarna är till för att ta upp både tryck- och dragkrafter skapat av den 
horisontella vindkraften då en bindbjälke saknas (Holzer & Köck 2009).  I Figur 40 
syns saxsparrarna bakom den närliggande primärtakstolen.  

 

Figur 40: Vindsvåning Falu Kristine kyrka, Thelin 2019. 

  

a) b) 
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Takstolarna har två stycken övre långremmar samt hanbjälkar i två nivåer, se Figur 
41. Att det finns sekundärtakstolar utan bindbjälkar diskuterar Makay i sin forskning 
från år 2002.  

Figur 41: Tvärsektion av a) primärtakstol och b) sekundärtakstol i Falu Kristine kyrka (Thelin 2019). 

Centrumavståndet mellan primärtakstolarna är strax under fyra meter, med två 
sekundärtakstolar mellan vardera primärstolspar. Två kryssande diagonaler hjälper 
till att avlasta horisontella vindlaster. Diagonalerna är inspända i övre och nedre 
långremmar och avståndet mellan inspänningen av de diagonala stöden är två 
stolspar i övre långrem och fem stolspar i nedre långrem, se Figur 42.  

 

 

Figur 42: Längsgående konstruktion Falu Kristine kyrka a) Foto: Thelin b) uppmätning (Thelin 2019). 

  

  

a) b) 

 

  

a) b) 
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6.1.3 Salnecke slott 
Salnecke slotts takkonstruktion visar tydliga drag av att det är just en 
barockkonstruktion, med primär- och sekundärtakstolar. En bockstruktur skiljer de 
två takstolstyperna från varandra. Bocken består av två liggande bockben, snedstag, 
övre långrem och mellanlångrem per sida av takstolen samt en bocköverliggare 
under hanbjälken, se Figur 43. Holzer och Köck (2009) menar att denna liggande 
bockstol avgör hur man urskiljer en barocktakstol. Mellan primärtakstolarna finns 
fem sekundärtakstolar. Centrumavståndet mellan takstolarna är 750 millimeter. 
Taket är ett sadeltak med en lutning på 48 grader med takkupor i mitten av 
byggnaden som stäcker sig från nock till fasaden. Taket har även en påsalning vid 
takfötterna med en lutning på 41 grader. 

 
a) b) 

Figur 43: Barockstakstolar i Salnecke slott (Thelin 2019) a) primärtakstol och b) sekundärtakstol. 

De diagonala stagen har en dubbel kryssform mellan övre och mellanliggande 
långremmen. Två av stagen sträcker sig ner till bockbenet, se Figur 44. Dessa 
långremmar och diagonala stag anser Makay (2002) vara en viktig del av 
barocktakstolens konstruktion. En anmärkning kring takstrukturen är att det inte 
verkar finns någon nedre långrem. Detta leder till att de övre och mellanliggande 
långremmarnas uppgift i att ge stabilitet längst med långsidan av byggnaden blir 
väsentlig. Att centrumavståndet mellan primärtakstolarna är 4,5 meter leder till att 
primärtakstolens bindbjälkens uppgift blir viktig. Granskningar av ritningar som har 
gjorts av takstolen visar att bindbjälken vilar på stödmuren och är inmurad längst 
takfoten. Detta gör att eventuella horisontella krafter vid takfoten förmodligen 
överförs via friktion, men exakt hur upplagsstödet ser ut går inte att fastslå.  

Salnecke slott har som tidigare nämnts renoverats år 2015. Denna renovering 
omfattade ett stort arbete av just takkonstruktionen. Många bjälkar var fuktskadade 
och hade röta, vilket ledde till att takkonstruktionen var fallfärdig. 
Konstruktionsdelar i taket är därför utbytta eller förstärkta. Även yttertakskiktet blev 
renoverat genom tätningsarbeten. 
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Figur 44: Salnecke slott, a) Foto: Thelin b) uppmätning (Thelin 2019). 

6.2 Byggnadsteknisk dokumentation av barocktakstolen i 
Kalmar Rådhus 

Ett av målen med arbetet var att presentera byggnadsteknisk dokumentation av den 
undersökta barocktakstolen i Kalmar Rådhus. Den kvantitativa fältstudien innehöll 
laserskanning, 3D-modellering, dokumentstudie samt framtagande av de laster som 
verkar på takkonstruktionen. Denna information låg sedan till grund för de första tre 
stegen i Thelins analys av historiska takkonstruktioner (2006). Nedan presenteras 
modeller av konstruktionens olika förutsättningar gällande geometri, struktur, last, 
material och upplag. 

6.2.1 Resultat av fältstudie 
I Figur 45 och 46 presenteras bilder av det tredimensionella punktmolnet, importerat 
i programmet ReCap. Punktmoln som fältstudien resulterade i är av god kvalité och 
med en hög noggrannhet, då avstånd mellan punkterna i punktmolnet är 3,1 
millimeter på 10 meters läsavstånd. Fler skärmavbilder på punktmolnet presenteras i 
Bilaga 2. 

 

 

a) b) 
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Figur 45: Resultat av laserskanning, punktmoln presenterat i ReCap. 

 

Figur 46: Obehandlat punktmoln i ReCap. 

6.2.2 Geometrimodell 
Dokumentationen innefattar bland annat en 3D-modell utifrån den genomförda 
fältstudien, det vill säga med primärdata från punktmoln, traditionell uppmätning, 
skisser och fotografier. Denna 3D-modell presenteras i Figur 47. Fler vyer av 3D-
modellen presenteras i Bilaga 2. Genomförandet av modelleringen följer Thelins 
(2006) andra steg i metod för hur datainsamling och modellering av en historisk 
takstol bidrar till analysen av konstruktionen. En sektionsritning med takstolens 
mått presenteras även som ett resultat av dokumentationen av Kalmar Rådhus. 
Ritningen presenteras i Bilaga 3. 
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Figur 47: 3D-modell av takkonstruktionen i Kalmar. 

6.2.2.1 Framtagna dimensioner av takstolen 
Resultatet av dokumentationen av Rådhuset i Kalmar från punktmolnsskanningen 
och den traditionella uppmätningen gav även dimensioner av konstruktionens delar. 
Dessa konstruktionsdelar presenteras i Tabell 2. Då den övre och nedre långremmen 
löper längs med byggnadens långsida, sträcker sig dessa längs med hela byggnaden. 
I Tabell 2 presenteras längderna endast mellan två primärtakstolar. Delar som den 
nedre långremmen, bindbjälken och påsalningen kunde varken mätas på traditionellt 
sätt eller med laserskanningen, vilket leder till att dessa dimensioner är antagna. 
Längden på konstruktionsdelarna är endast uppmätta utifrån skanningen. Viktigt att 
observera är att virkes mått kan variera över och mellan de olika takstolarnas delar, 
speciellt då virket är framtaget genom metoder så som fyrslagning. 

Tabell 2: Dimensioner av virkesdelar i Kalmar Rådhus. 
Konstruktionsdel Höjd [mm] Bredd [mm] Längd [mm] 

Sparre 150 150 8375 

Bindbjälke 220 150 12700 

Hanbjälke 150 150 5500 
Bocköverliggare 150 150 5350 

Snedsträva 150 150 3040 

Bockben 260 220 3930 

Övre långrem 220 200 3000 

Nedre långrem 150 300 3000 

Diagonalt stöd 130 130 3500 

Påsalning 150 140 1500 
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6.2.3 Strukturmodell 
Den kvantitativa fältstudien resulterade i en ökad förståelse för hur den studerade 
takkonstruktionen i Kalmar är uppbyggd, samt dess verkningssätt och dimensioner. 
Takkonstruktionen i Kalmar Rådhus är uppbyggd som en typisk barockkonstruktion 
med primär- och sekundärtakstolar. Två sekundärtakstolar finns mellan varje 
primärtakstol, med ett centrumavstånd på en meter mellan takstolarna. En 
bockkonstruktion skiljer primärtakstolen från sekundärtakstolen. Denna 
bockkonstruktion visar tydliga likheter med det som Holzer och Köck (2009) 
presenterar som en liggande stol med en övre långrem med två bockben och 
snedsträvor per sida och en bocköverliggare under hanbjälken. Konstruktionen har 
ett diagonalt stag som går från bockben till bockben som även Makay (2002) 
presenterar. Taket är av formen valmat sadeltak med en lutning på cirka 45 grader. 
Påsalningar finns även vid takfötterna, som har en lutning på cirka 35 grader. Vid 
presentationen av de takstolar som finns i Kalmar Rådhus är det viktigt att notera de 
antaganden som varit nödvändiga. De nedre långremmarna och bindbjälkarna är inte 
synliga eftersom deras konstruktion är gömda under ett plankgolv. Det går därför 
inte att fastställa om de finns eller vilka dimensioner de i sådana fall kan tänkas ha. 
Konstruktionen antas ha nedre långremmar och bindbjälkar på både primär- och 
sekundärtakstolarna. 

Antagandet att bindbjälkar finns är dock av stor trovärdighet, då inga saxsparrar 
existerar och att det i sådana fall behövs bindbjälkar för att ge konstruktionen ett 
horisontellt dragstag. Trovärdigheten att konstruktionen har en nedre långrem är 
även hög då den har en väsentlig uppgift att leda horisontella krafter och ge 
upplagsstöd åt bocken. Dessa antaganden är grundade på Holzer och Köcks (2009) 
teorier om hur en barocktakstol är uppbyggd. Har inte takkonstruktionen en nedre 
långrem kommer bockbenen stå direkt på bindbjälken, vilket leder till att dessa 
bindbjälkar kommer ta hand om de horisontella krafterna tvärs och längst med 
byggnaden. Det kan även vara så att väggen ger ett horisontellt stöd åt 
takkonstruktionen. 

6.2.3.1 Strukturmodell - anslutningar och förband i Kalmar Rådhus 
I Kalmar Rådhus kan flera olika förband identifieras. Vid anslutningen i nock, där 
sparrarna möts, finns ett bladförband. Placeringen av denna typ av förband bekräftas 
i Holzer och Köcks (2009) teori. Mellan sparrarna sitter även en hanbjälke, vars 
anslutning tros vara ett typ av tappförband med en dymling. Under hanbjälken sitter 
en bocköverliggare, som även verkar ha ett tappförband fastsatt med en dymling, se 
Figur 48. 
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Figur 48: Tappförband, Kalmar Rådhus. Foto: Thelin 2019. 

Mellan bockben och bocköverliggare sitter en snedsträva, som har bladförband med 
en laxstjärt i anslutningen till både bockben och bocköverliggare. Anslutningarna 
har även en dymling som förstärker förbandet, se Figur 49.  

 

Figur 49: Bladförband med laxstjärt, Kalmar Rådhus Foto: Thelin 2019.  

Anslutningarna vid takfoten mellan sparre, nedre långrem och bindbjälke går inte att 
fastställa, då den murade väggen täcker anslutningen, se Figur 50. Det kan vara 
antingen ett tappförband eller ett timmermansförband, vilket är en teori som kan 
strykas av Branco och Descamps (2015), som menar att timmermansförband 
används mellan sparre och bindbjälke. Sandin (2005) påstår att tappförband används 
vid sparrfötterna. Förbanden för bockbenets och påsalningens anslutning vid 
takfoten går inte att fastslå.  
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Figur 50: Anslutning till nedre långrem, Kalmar Rådhus. Foto: Thelin 2019. 
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6.2.4 Lastmodell 
Beräkningarna i form av framtagning av laster som verkar på konstruktionen utgår 
från den trådmodell som sammanställts av takkonstruktionen. Denna 
beräkningsmetod genom trådmodelleringen används frekvent vid analyser av olika 
fackverk, vilket kan styrkas av Holzer och Köcks (2009) beräkningsmetod.  

Lastframtagningen av vindlaster, snölaster och egentyngder följer tredje steget av 
Thelins (2006) metod i analys av historiska takkonstruktioner. Lasterna som agerar 
på takkonstruktionen visas i Figur 51. Snölasterna och egentyngden av taket är 
justerade så de verkar vinkelrätt mot taket. På läsidan uppstår även ett vindsug 
(QW.J/QW.I) som agerar gynnsamt på taket till skillnad från de övriga lasterna. 

 

Figur 51: Trådmodell med verkande laster. 

I Tabell 3 presenteras resultatet av alla verkande laster på rådhusets takkonstruktion 
i Kalmar. Dessa laster är jämnt utbredda över virkesdelarnas längd och är uttryckta i 
kN/m. Lasterna tar hänsyn till centrumavstånden mellan takstolarna och är beräknat 
över vad en takstol bär. Snölasten och den yttre egentyngden som innefattar råspont, 
takpapp, bär- och ströläkt och taktegel är även justerade så de verkar vinkelrätt mot 
takets lutning. Dessa laster förklaras med ett nedsänkt alfatecken i 
kraftbeteckningen.  
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Tabell 3: Verkande utbredda laster på takkonstruktionen. 

Vindlaster [kN/m] 

QW.F 0.36 

QW.G 0.36 

QW.H 0.31 

QW.I -0.1 

QW.I.α -0.17 

QW.J -0.15 

Snölaster [kN/m] 

QS.1 1.10 

QS.1.α 0.55 

QS.2 1.83 

QS.2.α 1.23 

QS.3 1.00 

QS.3.α 0.50 

QS.4 1.67 

QS.4.α 1.12 

Egentyngder [kN/m] 

QE.1 0.47 

QE.2 0.47 

QE.1.α 0.34 

QE.2.α 0.39 

QSparre 0.10 

QBindbjälke 0.14 

QHanbjälke 0.10 

QBocköverliggare 0.10 

QSnedsträva 0.10 

QBockben 0.25 

QÖvrelångrem 0.19 

QUndrelångrem 0.19 

QDiagonaltstöd 0.07 

QPåsalning 0.09 

QRåspont 0.09 

QTakpapp 0.02 

QBärläkt 0.01 

QStröläkt 0.004 

QTegel 0.35 
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6.2.5 Materialmodell 
De material som användes för att bygga historiska takstolar är gran, furu och i vissa 
fall ek (Sandin 2005). Egenskaperna hos gran och furu presenteras i Tabell 4. 
Samtliga materialegenskaper är uppmätta med en fuktkvot på 12 procent och en 
medeltemperatur på 20 grader Celsius. Dessa materialegenskaper kan även ha en 
stor variation på grund av varifrån träet geografiskt kommer ifrån, om det är 
sommar- eller vårved och varifrån på trädet virket kommer från. Dessa variationer 
är ± 20 procent för densiteten, ± 40 procent för hållfastheten och ± 35 procent för 
elasticitetsmodulen (Eliasson u.å.).  

Tabell 4: Materialegenskaper för gran och furu, (Eliasson u.å.). 
Material  Gran  Furu 
Densitet [Kg/m3] 440 470 

Böjhållfasthet [MPa] 75 87 

Parametrar parallellt/vinkelrätt 
mot fiberriktning 

Vinkelrätt mot 
fiberriktning 

Parallellt med 
fiberriktning 

Vinkelrätt mot 
fiberriktning 

Parallellt med 
fiberriktning 

Tryckhållfast [MPa] 40 6 46 7,5 

Draghållfasthet [MPa] 90 2,5 104 3 

Elasticitetsmodul [MPa] 11000 550 12000 460 

 

6.2.6 Upplagsmodell 
Vilket typ av upplag som takstolen har går som tidigare nämnt inte att fastslå. Det 
som kan fastslås är att det inte finns några saxsparrar, vilket leder till att upplaget 
endast kan se ut på två sätt. Antingen finns det en bindbjälke som verkar i drag och 
håller takstrukturen i jämvikt horisontellt. Upplaget använder sig då förmodligen av 
friktion i horisontellt led. Eller så finns det någon typ av stickbjälke som bockben 
och sparren vilar på och denna stickbjälke kan då vara tryckt mot väggen för att få 
takstrukturen i jämvikt horisontellt (Thelin 2006). Det vertikala upplaget använder 
sig med säkerhet av tryck mot väggen för att överföra de vertikala krafterna, vilket 
styrks av Holzer och Köcks (2009) teorier. 

6.3 Jämförelse mellan svenska barocktakstolar 
Makay och Szabó (2008) visar en tabell, där de kategoriserar olika takstolar. Med 
inspiration av denna kategoriseringsprincip presenteras studiens undersökta objekt i 
en tabell på ett liknande sätt, se Tabell 5. Tabellen visar en tydlig jämförelse mellan 
de olika svenska barocktakstolarna, där byggnaderna refereras som objekt A-D och 
två kolumner särskiljer primär- och sekundärtakstolarna. Salnecke slott refereras till 
som Objekt A, Falu Kristine kyrka som Objekt B, Skoklosters slott som Objekt C 
och Kalmar Rådhus som Objekt D.  
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Tabell 5: Kategorisering av undersökta svenska barocktakstolar. 
 Barocktakstolar med sadeltak  

Primärtakstol Sekundärtakstol Längsgående stöd 
Objekt A 
Salnecke slott 
Byggår: 1642–
1646 

 
A.1 

 
A.2 

 
A.3 

Taklutning: 48 grader 
Spännvidd: 12300 mm 
Höjd: 6540 mm 
C/c mellan takstolar:  750 mm 
Längsgående stabilisering:  
Dubbelkryssande diagonalt stöd, Övre och mellanliggande långrem 

Objekt B 
Falu Kristine 
Kyrka 
Byggår: 1642–
1660 
 
 
 

 
B.1 

 
B.2 

 
 

B.3 
 

Taklutning:  51 grader 
Spännvidd: 10400 mm 
Höjd: 6550 mm  
C/c mellan takstolar: 1450 mm 
Längsgående stabilisering:  
Kryssande diagonalt stöd, Övre, mellanliggande och nedre långrem 

Objekt C 
Skoklosters 
slott  
(Södra, östra 
och norra 
längans 
takkonstruktion) 
Byggår: 1654–
1676 
 

C.1 C.2 
 

C.3 
Taklutning:  52 grader  
Spännvidd: 15500 mm 
Höjd: 8900 mm  
C/c mellan takstolar: 820 mm 
Längsgående stabilisering:  
Kryssande diagonalt stöd, övre och mellanliggande långrem 

Objekt D 
Kalmar Rådhus 
Byggår: 1684–
1690 

 
D.1 

 
D.2 

 
D.3 

Taklutning:  46 grader  
Spännvidd:12000 mm 
Höjd: 6100 mm  
C/c mellan takstolar: 1000 mm 
Längsgående stabilisering: 
Diagonalt stöd, övre och troligtvis nedre långrem 
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6.3.1 Likheter mellan de svenska barocktakstolarna 
Hos de svenska barocktakstolarna kan enkla men tydliga likheter fastslås när det 
gäller takformen. Samtliga undersökta objekt har varit sadeltak, även om det 
förekommer andra takformer i europeisk litteratur (Makay 2002). En viktig likhet är 
även hur takstolsuppdelningen med primär- och sekundärtakstolarna ser ut samt hur 
den inre bockstolen sammanknyter takstolarna i takkonstruktionen. Den inre 
bockstolen är en viktig del av deras sammanhållning och stabiliteten utgörs av 
långremmar och diagonala stöd. De undersökta objekten visar att den liggande 
bockstolskonstruktionen som presenteras av Holzer & Köck (2009) förekommer i 
samtliga fall. Alla objekts primärtakstolar antas även ha bindbjälkar. Det leder till 
att eventuella hanbjälkar och bocköverliggare kommer agera i tryck och ge stöd åt 
sparrarna (Sandin 2005). Takkonstruktionerna kan då tydligt kopplas till att de är 
statiskt obestämda konstruktioner (Heyden et al. 2017), det vill säga att det utan att 
ta hänsyn till de olika delarnas relativa styvhet inte är möjligt att se hur lasterna 
kommer vandra genom konstruktionerna 

6.3.2 Skillnader mellan de svenska barocktakstolarna 
Objekt B har även primärtakstolar som inte har någon bindbjälke. Bindbjälkarna är i 
dessa fall ersatta med saxsparrar. Hos Objekt B utgår bindbjälken på grund av ett 
valv och saxsparrarna sitter korsat mellan den mellanliggande långremmen och den 
övre långremen. Det finns dock inget mittstycke eller hängstolpar som är kopplade 
till dessa saxsparrar. Detta leder till att dragkraften som saxsparrarna utsätts för på 
grund av att bindbjälken utgår inte kommer reduceras av mittstycket eller 
hängstolpar. Denna dragkraft kommer alltså agera direkt på långremmarna (Sandin 
2005).  

Objekt C har även en primärtakstol, som har en uppsättning saxsparrar med 
hängstolpar. Men den har även en bindbjälke, som blev kvar efter bygget av 
takkonstruktionen. I och med att denna bindbjälke existerar så kan dessa saxsparrar 
istället vara tryckta och stödja sparrarna (Sandin 2005). Saxsparrarna är även 
anslutna till den nedre bocköverliggaren och agerar då även som snedsträvor i 
bockstolen.  

En påtaglig skillnad mellan takstolarna är existensen av den påsalninge vid takfoten 
som ses hos objekt A, C och D, medan objekt B inte har någon påsalning alls. 
Denna påsalning bidrar med sin vinkelförändring i taket till att en betydligt större 
snölast kommer agera på taket. Detta förtydligas i Figur 50, där lasterna över objekt 
D kan ses. Även om vinkelförändringen bara är 10 grader planare, sker ändå en 
kraftökning på över 100 % (jämfört med snölast vinkelrätt mot taket).  

Den longitudinella stöttningen mellan takstolarna i form av långremmar och 
diagonala stöd skiljer sig åt. Hos alla objekt som undersökts finns de övre 
långremmarna, som enligt Holzer och Köck (2009) sammanknyter de olika 
bockstolarna och är en del av den längsstabiliserande bockstrukturen. Även 
sparrarna vilar på dessa långremmar. Långremmarna hjälper till att avlasta sparrarna 
när det handlar om att överföra horisontella krafter. Dessa krafter leds sedan vidare 
till bocköverliggaren. 
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De skillnader som upptäckts mellan objektens långremmar är antalet och deras 
placering. Alla objekten har övre långremmar i konstruktionen. Objekt A, B och C 
har till skillnad från objekt D mellanliggande långremmar. Objekt A och C har inte 
några nedre långremmar. Det går inte heller att fastställa om objekt D faktiskt har 
nedre långremmar. Av granskningarna över barocktakstolens struktur framgår det 
inga exempel där det finns mindre än två långremmar i bockstolen, vilket styrker att 
det bör finnas en nedre långrem hos objekt D. 

De diagonala stöden kan ta upp både tryck- och dragkrafter. Hur dessa stöd ser ut, 
om de har ett diagonalt stöd, en V-form eller X-form kan direkt relateras till hur 
kraften kommer ledas ner i takfoten, se Figur 52. De diagonala stöden finns mellan 
primärtakstolarna och leder horisontella krafter från övre långrem till nedre långrem 
(Makay 2002). Den nedre långremmen kan då fördela kraften mellan både primär- 
och sekundärtakstolarna. Om inte de nedre långremmarna finns leder de diagonala 
stöden direkt ner till bockbenet vid takfoten och denna kraft kommer endast tas upp 
i primärtakstolens takfot, inte de sekundära.  

 

Figur 52: Illustration över hur kraften leds från övre till nedre långrem, horisontell kraft 
(grönmarkerad), tryckkraft (blåmarkerad), dragkraft (rödmarkerad), resulterande horisontell kraft 

(gulmarkerad). 

Med utgångspunkt i dokumentstudien kan det även konstruktionsmässigt 
konstateras att objekt B och C har två hanbjälkar, en övre och en undre. Då dessa 
objekts primärtakstolar har bindbjälkar kommer dessa två hanbjälkar agera i tryck 
och hjälpa till att stödja sparrarna. Objekt B har en sekundärtakstol som inte har 
någon bindbjälke. Utifrån Sandins (2005) teori bör då den undre hanbjälken var 
dragen och den övre hanbjälken tryckt. Denna teori stämmer endast om det inte 
finns något horisontellt stöd vid takfoten. Om stödet vid takfoten har formen av 
stickbjälke som tar upp horisontella krafter, behöver inte den undre hanbjälken 
agera med dragkraft. 

Fungerar takkonstruktionen som den ska, så ska det finnas ett horisontellt stöd vid 
takfoten och då kan hanbjälkar och eventuella saxsparrar agera med tryckkrafter för 
att stötta sparrarna (Thelin 2006). Förlorar konstruktionen det horisontella stödet vid 
takfoten kommer andra konstruktionsdelar agera med dragkrafter för att sätta 
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takstolen i jämvikt horisontellt (Sandin 2005). Takstolen förlorar då i sin tur 
bärförmåga och glapp kan uppkomma i förbanden. I värsta fall kan förbanden 
släppa helt och takkonstruktionen riskerar att förfalla. 

Upplagsförutsättningen för takstolen blir onekligen viktig för hela strukturen. Det är 
även den mest svåranalyserade delen av historiska takkonstruktioner, då de ofta är 
skymda av murverk eller innergolv. Denna analys av upplagen är därför enbart 
baserad på ritningar. Utifrån teorin som Holzer och Köck (2009) presenterar är 
upplagen fixade i vertikalled, men inte i horisontellt led. De horisontella stöden blir 
därför det intressanta utifrån denna aspekt. De horisontella stöden hos objekt A, B 
och D är stöd som enbart är beroende av friktion. Objekt C kan utifrån ritningar 
antas ha ett horisontellt upplag som både använder sig av friktion och en tryckt yta 
mot väggmuren. Dessa antaganden av upplagen är baserade på Thelins (2006) teori 
över upplagsförutsättningar i horisontellt led. 

6.4 Svenska och europeiska barocktakstolar 
De svenska barocktakstolarna som undersökts har tydliga likheter med de 
europeiska barocktakstolarna. Barockstilen började sätta sin prägel redan på 1500-
talet och var som starkast under 1600-talet. Av det urval av europeiska 
barocktakstolarna som granskats under dokumentstudien framgår att den tidigaste 
konstruktionen restes i slutet av 1500-talet. Därefter är många takstolar byggda 
under 1600-talet. Detta speglar resultatet av de undersökta svenska 
barocktakstolarna som byggdes under 1600- och 1700-talet, vilket visar tydligt att 
barocktakstolen har sitt ursprung i Europa.  

I det urval av europeiska barocktakstolar, mestadels tyska, som undersökts framgår 
vissa tydliga drag. Byggnaderna var ofta uppförda med valvkonstruktioner i 
innertaket, vilket leder till att bindbjälken hos takstolen utgår. Bindbjälken ersätts i 
de flesta fall av saxsparrar, i vissa fall av en upphöjd bindbjälke och några enstaka 
fall med både saxsparrar och upphöjd bindbjälke (Holzer & Köck 2009).  

Ett annat tydligt drag hos de europeiska takstolarna är att det oftast finns 2–3 
hanbjälkar i takkonstruktionen. Bockstolen sträcker sig då upp till den andra 
hanbjälken och det blir en dubbelbockstol (Holzer & Köck 2009). Denna 
dubbelbockstol skiljer sig mot den typiska svenska barocktakstolen vars bockstol 
bara går upp till den första hanbjälken. Dubbelbockstolen går även att finna i 
Sverige, då Skoklosters slott har en typ av dubbelbockstol. I Johann Wilhelms bok 
“Architectura Civilis” från 1654 finns ett antal ritningar av tyska konstruktioner från 
epoken. I Figur 53 presenteras en av ritningarna som visar en typisk dubbelbockstol.  
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Figur 53: Dubbelbockstol (Wilhelm 1654). 

Holzer & Köck (2009) presenterar även att den medeltida bockkonstruktionen med 
stående ben levde kvar under barocktiden i vissa takkonstruktioner. Denna stående 
bock sammanknöts då med den typiska barocktidens liggande bock. Hos de svenska 
barocktakstolarna som undersökts i detta arbete kan denna sammanknytning mellan 
bockarna inte hittas. 

Den längsgående konstruktionen hos de europeiska barocktakstolarna har många 
likheter med de svenska. Likheterna är att stabiliseringen mellan bockarna gör av 
långremmar och diagonala stöd mellan primärtakstolarna, se Figur 54. Till skillnad 
från den svenska längsgående konstruktionen är att det oftare är flera långremmar 
mellan bockarna eftersom europeiska barocktakstolar ofta har en dubbelbockstol. 
De diagonala stöden är oftast utformade i X-former, men V-former och andra 
former förekommer även. Dessa diagonala stöd är även ofta indelade i två sektioner 
i dubbelbockstolen, en i nedre bocken och en i övre bocken.  

 

Figur 54: Längsgående konstruktion (Wilhelm 1654). 
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7 Diskussion  
Nedan presenteras en diskussion kring studiens teori- och metodval. Kapitlet 
behandlar huruvida de teorier och metoder som använts stämmer överens med 
arbetets resultat. En kritisk diskussion om arbetets avgränsningar och antaganden 
presenteras.  

7.1 Teori- och metoddiskussion 

7.1.1 Metoder för uppbyggnad av grundläggande informationsbas 
Arbetet inleddes med en litteraturstudie, som gav arbetet en teoretisk grund. Genom 
litteraturstudien togs teorier och metoder för framtagning av en byggnadsteknisk 
analys fram. Det material som behandlades i litteraturstudien anses vara av hög 
kvalitet då det rör sig om avhandlingar, böcker och vetenskapliga artiklar. Eftersom 
kunskap saknas om svenska barocktakstolar och antalet undersökningar av dessa är 
begränsade, har litteratur och teorier främst hämtats från europeiska källor. En 
djupare och mer tidsomfattande litteraturstudie hade kunnat resultera i en mer 
omfattande analys av barocktakstolar i både Sverige och Europa.  

Dokumentstudierna blev en betydelsefull del vid analysen av de svenska 
barocktakstolarna. De uppmätta ritningarna och fotografierna från tidigare 
fältstudier av Thelin (2019) var till stor hjälp under arbetet.  

7.1.2 Komparativ metod 
Den komparativa jämförelsen som genomförts mellan de svenska takstolarna, 
underlättades när de olika takstolarna sorterades i en tabell inspirerad av Makay & 
Szabó (2008). Den komparativa metoden tillät att jämföra takstolarnas uppbyggnad, 
för att finna både likheter och olikheter. Jämförelsen med de europeiska 
barocktakstolarna har varit en mer övergripande jämförelse, där 
konstruktionsmässiga fakta har hämtats från flera olika objekt. 

Studien har behandlat fyra svenska objekt, vilket är ett relativt litet urval. 
Avgränsningen medför att en fullständig kartläggning över alla svenska 
barocktakstolar inte har varit möjlig att genomföra. Även de europeiska objekten 
som granskats har varit få, då det finns mycket lite dokumenterat kring dessa 
takkonstruktioner. Att endast en byggnadsteknisk dokumentation med fältstudie har 
genomförts kan problematiseras. Om en liknande byggnadsteknisk undersökning 
genomförs på samtliga av studiens behandlade objekt hade en mer exakt, 
omfattande och tillförlitlig komparativ jämförelse kunnat presenteras. 
Avgränsningen var en nödvändighet av praktiska, tidsmässiga och ekonomiska skäl. 
Det har exempelvis inte heller varit möjlig att göra fältstudier i andra europeiska 
länder. 

7.1.3 Analysmodell för historiska takkonstruktioner 
Den byggnadstekniska dokumentationen av Kalmar Rådhus som presenterats 
bygger på Thelins (2006) analysmodeller för historiska takkonstruktioner. På grund 
av arbetets omfattning och tidsmässiga förutsättningar har endast de första tre stegen 
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av analysmodellen behandlats. Dessa tre steg kräver, som tidigare presenterats, att 
laster, materialegenskaper, upplagsförhållanden, geometriska förutsättningar och att 
en strukturmodell bestäms. Metoden följer därför ett tillvägagångssätt med 
inriktningen att arbetet ska kunna tas vidare i ytterligare steg. Analysen kan fortgå 
enligt Thelins (2006) beräkningsmetod med stegen: 

• Beräkningar genom finita elementmetoden. 
• Resultat från FEM-analysen i spänningsförhållanden och deformationer. 
• Visualisering av konstruktionens deformationer, tryck- och dragkrafter och 

moment- och tvärkrafter. 

7.1.3.1 Byggnadsundersökning och uppmätning 
Fältstudien som genomfördes i Kalmar Rådhus anses vara lyckad. Laserskanningen 
resulterade i att ett punktmoln av god kvalité presenterades, med mått som stämmer 
överens med den traditionella uppmätningen. Fotografier som togs och de egna 
observationer som genomfördes under fältstudien var till god hjälp vid analysen av 
konstruktionens uppbyggnad.  

En omständighet som påverkade både laserskanningen och den traditionella 
uppmätningen är den lösullsisolering som täcker vindsvåningens golv. På grund av 
denna tilläggsisolering, som genomförts under året 2016, gick det inte att röra sig 
över hela vindsvåningen. Detta medförde att uppmätningen och uppställningen av 
utrustningen begränsades. Lösullsisoleringen resulterade även i att golvet och 
anslutningen mellan takstol och mur skymdes. Brädgolvet och isoleringen var även i 
vägen för att kunna fastställa takstolens infästning. Fältstudiens genomförande var 
tidsbegränsad, vilket påverkade antalet stationer och uppmätningar som kunde 
göras. 

För att förbättra fältstudiens resultat hade lösullen kunnat avlägsnas i större 
utsträckning. Genom att lyfta på golvet vid takanslutningar hade anslutningen blivit 
möjlig att dokumentera. Fler stationer över vindsvåningen hade troligtvis resulterat i 
ett större punktmoln och en mer komplett dokumentation.  

7.1.3.2 Framtagning av geometrimodell och beräkningsunderlag 
Metodvalet för att skapa en 3D- och topologimodell av takkonstruktionen i Kalmar 
Rådhus gav ett resultat med hög kvalitét och en 3D-modell som är nära lik dess 
verkliga utseende. Eftersom LiDAR-skanningen inte fångar upp skymda vyer 
kompletterades måtten på nedre långrem, bindbjälke och påsalningen med antagna 
värden för att kunna färdigställa en 3D- och beräkningsmodell.  

Programvaruvalet vid hantering av punktmolnsdata och för 3D-modellering anses 
vara bra, men ett problem som uppstod vid hantering av punktmolnsdata var att 
datorerna och dess hårdvara var för dålig för dessa stora filer. Detta begränsade 
arbetsgången vid hanteringen av punktmolnsdata i ReCap, då flera av punkterna 
behövde avlägsnas ur filen för att kunna vidarebearbeta punktmolnet i Revit.  

Framtagningen av snö- och vindlaster som verkar på konstruktioner har hämtats från 
Eurokod 1. Lasterna bygger på nationell statistik avseende nederbörd och 
vindhastighet, vilket anses ge ett tillförlitligt resultat. För framtagande av 
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egentyngder har laster tagits utifrån nutida material. Dessa material kan ha andra 
förutsättningar och egenskaper än det material som finns i Kalmar Rådhus idag. Det 
är troligtvis inte samma takpannor från takrenoveringen under 1700-talet som idag 
sitter på Kalmar Rådhus. Att beräkningarna utgår från nutida material kan därför 
anses vara rimligt. Att inte veta exakt hur yttertaket är uppbyggt kan påverka 
egentyngder och laster som verkar på den analyserade konstruktionen.  

7.2 Resultatdiskussion 
Undersökningen har endast behandlat takkonstruktioner med sadeltak, även om det 
framgår i europeisk litteratur att barocktakstolar med mansardtak kan förekomma. I 
de svenska objekt som studerats i denna studie förekom ingen byggnad med 
mansardtak. I och med det blev mansardtaken ofrivilligt avgränsade från arbetet. 

7.2.1 Barocktakstolar i Sverige 
Resultatet från dokument- och litteraturstudien över Skoklosters slott, Falu Kristine 
kyrka och Salnecke slott kunde användas som en bra grund till jämförelsen och 
dokumentationen av barocktakstolar i Sverige. Ritningar blev den viktigaste 
dokumentationen som gjorde det möjligt att granska konstruktionerna.  

Dokumentationen hade sina brister, främst vid granskning av takfötterna. Även om 
viss litteratur kunde bekräfta upplagsförhållandena hos takets anknytning till den 
omgivande strukturen, så blev det nödvändigt med ett flertal antaganden.   

7.2.2 Byggnadsteknisk dokumentation av Kalmar Rådhus 
Fältstudien resulterade i punktmolnet, vars validitet var hög. Punktmolnet visar 
tydliga skevheter i konstruktionen som uppkommit med tiden, främst förflyttningar 
av centrumavståndet mellan takstolarna och vinkelförändringar i taklutningen, men 
även horisontella lutningar av takstolen främst mellan hanbjälken och nock. Dessa 
skevheter gjorde 3D-modelleringen av takstolen svårare då ett dilemma uppkom. 
Skulle 3D-modellen följa och visa dessa skevheter eller skulle 3D-modellen 
förenklas och modelleras efter hur takstolen en gång i tiden var konstruerad och 
byggd? 3D-modellen resulterade i att visa dessa skevheter i konstruktionen, för att 
dokumentationen skulle bli så exakt som möjligt. Däremot resulterade 
topologimodellen i att förenkla modelleringen genom att bortse från dessa skevheter 
i konstruktionen, på grund av beräkningsmässiga fördelar. 

Dokumentationen av Kalmar Rådhus barocktakstol bygger som tidigare nämnts på 
ett flertal antaganden kring bindbjälke, nedre långrem och påsalning och 
anslutningarna där emellan. Dessa antaganden blir en tydlig brist i dokumentationen 
och står i förhållandevis låg validitet jämfört med resten av dokumentationen av 
takstolen.  

Viss teori kring till exempel förband och hanbjälkars verkningssätt har sin grund i 
historiska konstruktioner. Teorin angående förbanden har en hög validitet då 
eftersom denna teori kan bekräftas genom fältstudien. Eftersom inre konstruktion 
hos barocktakstolarna skiljer sig åt från typiska historiska takstolar, är det inte säkert 
att just hanbjälkarnas verkningssätt fungerar på samma sätt hos en 
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barockkonstruktion. För att verkningssätten hos barockkonstruktionen ska kunna 
fastställas behöver en FEM-analys (finita elementmetoden) göras.  

Lastmodellens resultat är goda i den aspekten att det går att föra vidare 
beräkningarna. Som nämnts är det mest intressanta hos konstruktionen hur den tar 
hand om horisontella laster. För att se det mest ogynnsamma fallet för lastpåverkan i 
horisontellt led så antas i beräkningarna att ett vindtryck agerar på lovartsidan och 
ett vindsug på takets läsida. En lastfördelning av egentyngd, snö- och vindlaster 
utgår ifrån vissa antaganden som har genomförts. Lastfördelningen kan sedan 
användas för att analysera vilka lasteffekter takstolarna utsätts för. 

Barrträden gran och furu är det material som framkommit som vanligast genom 
litteratur- och fältstudien. Under fältstudien var det dock inte möjligt att fastslå 
vilket av materialen som takkonstruktionen i Kalmar Rådhus bestod av. I 
lastberäkningarna är gran antaget som takkonstruktionens material, på grund av att 
det är det svagare materialet av barrträden. Ek har även framkommit som ett 
material som används i förband, exempelvis i dymlingar. Då denna studie inte har 
inriktat sig mot hur förbandens hållfasthet bidrar till takkonstruktionens 
verkningssätt, har inte materialet ek granskats på samma sätt som gran och furu. 

Ur en analytisk aspekt är upplagsförhållandet för takstolen en av de viktigaste 
delarna för att på ett korrekt sätt förstå hur takstolens verkningssätt fungerar. Då det 
inte varit möjligt att undersöka upplagsförhållanden på konstruktionen i Kalmar 
Rådhus, har detta försämrat dokumentationen. 

7.2.3 Jämförelse av barocktakstolar 
Jämförelsen mellan de svenska barocktakstolarna och jämförelsen mellan svenska 
och europeiska barocktakstolarna gav ett bra resultat. Genom att visa vad som gör 
dessa konstruktioner till typiska barockkonstruktioner, samt hur konstruktionerna 
kan skilja sig åt. Då de europeiska barocktakstolarna inte har granskats lika 
ingående som de svenska takstolarna, kan jämförelsens resultat uppvisa en lägre 
kvalitet. De europeiska källorna har endast berört tyska och rumänska 
barocktakstolar. Alltså går det inte att påvisa hur barocktakstolen ser ut i andra 
europeiska länder.  
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8 Slutsatser 
Studien har bidragit till en ökad kunskap om takkonstruktioner i barockstil genom 
att undersöka, analysera och jämföra svenska barocktakstolar.  

• Arbetet har presenterat byggnadsteknisk information om fyra svenska 
takstolar och takkonstruktioner i barockstil. 

• En komparativ jämförelse visar att svenska takkonstruktioner i barockstil 
byggda under 1600- och 1700-talet har flera karakteristiska drag som även 
går att hitta i andra europeiska barockkonstruktioner.  

• En byggnadsteknisk dokumentation över Kalmar Rådhus har presenterats, 
som kan användas som underlag till en beräkningsmodell och fortsatta 
studier.  

• Punktmolnshanteringen och 3D-modelleringen, som genomfördes med 
programvarorna Leica Cyclone, Autodesk ReCap och Autodesk Revit, gav 
ett resultat av hög kvalité. 

• Trots vissa begränsningar, till exempel otillräcklig hårdvara och prestanda i 
datorerna, kan metoden med punktmolnshantering och 3D-modellering 
anses vara tillämpbar vid framtida studier av barocktakstolar.   
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1. Laster

Allmän indata utifrån trådmodell. Centrumavståndet ( ) är måttetccTakstolar
mellan takstolarna [ ]. Taket har två lutningar, taklutningen betecknas ( ) ochm α1

påsalningen vid takfoten betecknas ( ), uttrycks i grader.α2
≔ccTakstolar ⋅1 m

Taklutning
Påsalning

≔α1 °45
≔α2 °35

1.1 Egentyngd

Densiteten ( ) av gran och furu [ ] är hämtat från (Svenskt trä u.å.).ρ ――
kg

m3

≔ρGran ⋅440 ――
kg

m3

≔ρFuru ⋅470 ――
kg

m3

Dimensioner av virkesdelar i barocktakstolen.

Tvärsnittsdimensioner ( ) av virkesdel [ ]. Längd ( ) [ ] av virkesdel. Dim m2 l m

Utbredda lasten ( ) är den last som verkar längst med virkesdelens längd [ ].Q ――
kN
m

Gravitationen betecknas ( ) [ ]. Den utbredda lasten beräknas genom attg ―
m

s2

multiplicera tvärsnittets area med densiteten av materialet och gravitationen,
se beräkningar nedan.

≔DimSparre =⋅⋅⋅150 mm 150 mm 0.023 m2 ≔lSparre ⋅8.375 m

≔QSparre =⋅⋅DimSparre ρGran g 0.097 ――
kN
m

≔DimBindbjälke =⋅⋅⋅220 mm 150 mm 0.033 m2 ≔lBindbjälke ⋅12.700 m

≔QBindbjälke =⋅⋅DimBindbjälke ρGran g 0.142 ――
kN
m

―
m

s2≔DimHanbjälke =⋅⋅⋅150 mm 150 mm 0.023 m2 ≔lHanbjälke ⋅5.5 m

≔QHanbjälke =⋅⋅DimHanbjälke ρGran g 0.097 ――
kN
m
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≔DimBocköverliggare =⋅⋅⋅150 mm 150 mm 0.023 m2 ≔lBocköverliggare ⋅5.35 m

≔QBocköverliggare =⋅⋅DimBocköverliggare ρGran g 0.097 ――
kN
m

≔DimSnedsträva =⋅⋅⋅150 mm 150 mm 0.023 m2 ≔lSnedsträva ⋅3.04 m

≔QSnedsträva =⋅⋅DimSnedsträva ρGran g 0.097 ――
kN
m

≔DimBockben =⋅⋅⋅260 mm 220 mm 0.057 m2 ≔lBockben ⋅3.93 m

≔QBockben =⋅⋅DimBockben ρGran g 0.247 ――
kN
m

≔DimÖvrelångrem =⋅⋅⋅220 mm 200 mm 0.044 m2 ≔lÖvrelångrem ⋅3.0 m

≔QÖvrelångrem =⋅⋅DimÖvrelångrem ρGran g 0.19 ――
kN
m

≔DimNedrelångrem =⋅⋅⋅300 mm 150 mm 0.045 m2 ≔lNedrelångrem ⋅3.0 m

≔QNedrelångrem =⋅⋅DimNedrelångrem ρGran g 0.194 ――
kN
m

≔DimDiagonaltstöd =⋅⋅⋅130 mm 130 mm 0.017 m2 ≔lDiagonaltstöd ⋅3.5 m

≔QDiagonaltstöd =⋅⋅DimDiagonaltstöd ρGran g 0.073 ――
kN
m

≔DimPåsalning =⋅⋅⋅150 mm 140 mm 0.021 m2 ≔lPåsalning ⋅1.5 m

≔QPåsalning =⋅⋅DimPåsalning ρGran g 0.091 ――
kN
m

Antagna dimensioner och material av råspont, bär- och ströläkt, takpapp
och tegelpannor.

Råspont (Beijerbygg 2018).

≔DimRåspont =⋅⋅⋅20 mm 95 mm 0.002 m2

≔QRåspont =⋅⋅⋅⋅20 mm ρGran g ccTakstolar 0.086 ――
kN
m
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Bär- och ströläkt (Beijerbygg 2018).
Centrumavståndet mellan bärläkten betecknas ( ) och mellanccBärläkt
ströläkten ( ) [ ] (ST: ERIKS u.å.).ccStröläkt mm

≔DimBärläkt =⋅⋅⋅25 mm 36 mm ⎛⎝ ⋅9 10-4⎞⎠ m2

≔ccBärläkt ⋅375 mm

≔QBärläkt =⋅⋅⋅⋅DimBärläkt ρGran g ―――
1

ccBärläkt
ccTakstolar 0.01 ――

kN
m

≔DimStröläkt =⋅⋅⋅25 mm 23 mm ⎛⎝ ⋅5.75 10-4⎞⎠ m2

≔ccStröläkt ⋅600 mm

≔QStröläkt =⋅⋅⋅⋅DimStröläkt ρGran g ―――
1

ccStröläkt
ccTakstolar 0.004 ――

kN
m

Takpapp (Beijerbygg 2018).

≔ρTakpapp ⋅2 ――
kg

m2

≔QTakpapp =⋅⋅ρTakpapp g ccTakstolar 0.02 ――
kN
m

Tegelpannor (ST: ERIKS u.å.).

≔ρTegel ⋅36 ――
kg

m2

≔QTegel =⋅⋅ρTegel g ccTakstolar 0.353 ――
kN
m

Last av egentyngden ( ) av råspont, takpapp, läkt och tegelpannorQE.1

(egentyngden ( ) vinkelrätt mot taket).QE.1.α

≔QE.1 =++++QRåspont QTakpapp QBärläkt QStröläkt QTegel 0.473 ――
kN
m

≔QE.1.α =⋅QE.1 cos ⎛⎝α1⎞⎠ 0.335 ――
kN
m

Last av egentyngd ( ) av yttertak vid påsalning (egentyngden ( )QE.2 QE.2.α

vinkelrätt mot taket).
≔QE.2 =++++QRåspont QTakpapp QBärläkt QStröläkt QTegel 0.473 ――

kN
m

≔QE.2.α =⋅QE.2 cos ⎛⎝α2⎞⎠ 0.388 ――
kN
m
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1.2 Snölaster

Snölasten ( ) beräknas enligt formeln  och uttrycks i [ ].s ＝s ⋅⋅⋅μi Ce Ct sk ――
kN

m2

är formfaktorer för sadeltak. Formfaktorn är beroende av takvinkeln ( ),μi α
då sadeltaket har en påsalning blir det fyra formfaktorer, se nedan.

＝μ1 ⋅0.8 ―――
(( -60 α))

30
＝μ4 -1.76 ⋅

⎛
⎜
⎝
――
1.1
37.5

⎞
⎟
⎠
α

≔μ1.1 =⋅0.8 ―――
(( -60 45))

30
0.4

≔μ1.2 =⋅0.8 ―――
(( -60 35))

30
0.667

≔μ4.1 =-1.76 ⋅
⎛
⎜
⎝
――
1.1
37.5

⎞
⎟
⎠

45 0.44

≔μ4.2 =-1.76 ⋅
⎛
⎜
⎝
――
1.1
37.5

⎞
⎟
⎠

35 0.733

Snölasten ( ) är den förväntade snön på marken. I Kalmar ärsk ＝sk -2.0 2.5

, värsta förhållandet antas i beräkningarna.――
kN

m2

≔sk ⋅2.5 ――
kN

m2

Den termiska koefficienten ( ) sätts till 1,0 då taketsCt

värmegenomgångskoefficient antas vara mindre än 1,0 .―――
W

⋅m2 K
≔Ct 1.0

Exponeringsfaktorn ( ) sätts till 1,0 då topografin antas varaCe

normal.
≔Ce 1.0

Snölasten ( ) beräknas nedan s enligt formeln .s ＝s ⋅⋅⋅μi Ce Ct sk
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≔s1.1 =⋅⋅⋅μ1.1 Ce Ct sk 1 ――
kN

m2

≔s1.2 =⋅⋅⋅μ1.2 Ce Ct sk 1.667 ――
kN

m2

≔s4.1 =⋅⋅⋅μ4.1 Ce Ct sk 1.1 ――
kN

m2

≔s4.2 =⋅⋅⋅μ4.2 Ce Ct sk 1.833 ――
kN

m2

Snölasten ( ) per sida av nocken multipliceras med centrumavståndet s4.i
( ) mellan takstolarna, sedan justeras kraften ( ) så den agerar ccTakstolar QS.i.α

vinkelrätt mot taket.

≔QS.1 =⋅s4.1 ccTakstolar 1.1 ――
kN
m

≔QS.1.α =⋅⋅s4.1 ccTakstolar cos ⎛⎝α1⎞⎠
2

0.55 ――
kN
m

≔QS.2 =⋅s4.2 ccTakstolar 1.833 ――
kN
m

≔QS.2.α =⋅⋅s4.2 ccTakstolar cos ⎛⎝α2⎞⎠
2

1.23 ――
kN
m

Snölasten ( ) på andra sidan nocken multipliceras med centrumavståndet s1.i
( ) mellan takstolarna, utbredda lasten ( ) vinkelrättccTakstolar QS.i.α

mot taket presenteras även nedan.

≔QS.3 =⋅s1.1 ccTakstolar 1 ――
kN
m

≔QS.3.α =⋅⋅s1.1 ccTakstolar cos ⎛⎝α1⎞⎠
2

0.5 ――
kN
m

≔QS.4 =⋅s1.2 ccTakstolar 1.667 ――
kN
m

≔QS.4.α =⋅⋅s1.2 ccTakstolar cos ⎛⎝α2⎞⎠
2

1.118 ――
kN
m

Bilaga 1: sid (7)



Bilaga 1, beräkningar

1.3 Vindlaster
Vindlasterna ( ) bestäms genom formel och uttryck i We.i ＝We.i ⋅⋅qp ⎛⎝ze⎞⎠ Cpe.i

[ ].――
kN

m2

Terrängtypen sätts till 4, då medelhöjden på byggnaderna är större än 15 meter
och minst 15 % av området är bebyggt.
Referensvindhastigheten ( ) i Kalmar är 24 m/s.vb

≔vb ⋅24 ―
m
s

Faktorn ( ) baseras på byggnadshöjden ( ) av Kalmar rådhus är 18,3 ze hByggnad

meter. För att räkna ut det karakteristiska vindtrycket ( ) i [ ] måste en linjär qp ――
kN

m2

interpolering göras mellan byggnadshöjderna 16 och 20 meter och vindtrycket 0.48 

och 0.53 .――
kN

m2

≔hByggnad 18.3

≔h1 16 m ≔qp1 0.48
≔h2 20 m ≔qp2 0.53

≔K =――――
⎛⎝ -h2 h1⎞⎠
⎛⎝ -qp2 qp1⎞⎠

80

≔M =+⋅-K qp1 h1 -22.4

≔qp =―――――
⎛⎝ -hByggnad M⎞⎠

K
0.51

≔hByggnad ⋅18.3 m

≔qp ⋅0.51 ――
kN

m2

Horisontella mått av taket, se nedan. Måttet ( ) är det horisontella måttet i [ ]L1 m
mellan takets nock till påsalningen där vinkeln på taket är 45° , måttet ( ) i [ ]L2 m
är det horisontella måttet på påsalningen som har vinkeln 35° .

≔TakLängd ⋅25.5 m
≔TakBredd ⋅13.2 m

≔L2 ⋅1.6 m

≔L1 =-―――
TakBredd

2
L2 5 m

Bilaga 1: sid (8)



Bilaga 1, beräkningar

Längderna & är längderna i [ ] längst med taket, se nedan.l1 l2 m

≔l1 =―――
L1

cos ⎛⎝α1⎞⎠
7.071 m

≔l2 =―――
L2

cos ⎛⎝α2⎞⎠
1.953 m

Vindzoner när vinden blåser på långsidan av taket (vilket ger det mest
ogynnsamma lasten på taket), se Figur 1. Utifrån faktorn ( ) uttryckt i [ ] kan e m
storleken på vindzonerna beräknas. Zonerna är F, G, H ,I och J.

≔e =min ⎛⎝ ,⋅2 hByggnad TakLängd⎞⎠ 25.5 m

≔FZON.Bredd =―
e
10

2.55 m

≔FZON.Längd =―
e
4

6.375 m

≔GZON.Bredd =―
e
10

2.55 m

≔GZON.Längd =-TakLängd ⋅2 ―
e
10

20.4 m

≔HZON.Bredd =-―――
TakBredd

2
―
e
10

4.05 m

≔HZON.Längd =TakLängd 25.5 m Figur 1: Illustration av vindzoner på 
taket.

≔JZON.Bredd =―
e
10

2.55 m

≔JZON.Längd =TakLängd 25.5 m

≔IZON.Bredd =-―――
TakBredd

2
―
e
10

4.05 m

≔IZON.Längd =TakLängd 25.5 m

Då taket är vinklat parallellt med bredden av taket räknas även zonernas bredd
ut parallellt med lutningen, se nedan.

≔HZON.Bredd.vinklat =-――――
TakBredd
⋅2 cos ⎛⎝α1⎞⎠

――――
e

⋅10 cos ⎛⎝α1⎞⎠
5.728 m

≔GZON.Bredd.vinklat =-l1 HZON.Bredd.vinklat 1.344 m

≔FZON.Bredd.vinklat =-l1 HZON.Bredd.vinklat 1.344 m

Bilaga 1: sid (9)



Bilaga 1, beräkningar

Framtagning av formfaktorer ( ) beroende av taklutningen. Sadeltaket har tvåCpe.i

lutningar. Påsalningen går in i taket med ett horisontellt mått på 1.6 meter, se
Figur 2, detta gör att vinkelförändringen sker i zon F/G där formfaktorn mellan
dessa vinklar är samma (+0,7). Resterande formfaktorer anges nedan.

≔Cpe.F 0.7
≔Cpe.G 0.7
≔Cpe.H 0.6
≔Cpe.J -0.3
≔Cpe.I -0.2

Figur 2: Illustration av vindzoner 
och taklutningar.

Då zonen (I) hamnar vid takfoten likt zon F/G och har olika formfaktorer för de 
olika takvinklarna, därför måste en interpolering göras mellan takvinklarna 45-30 
grader och fromfaktorerna (-0.2) och (-0.4) för att beräkna formfaktorn ( ).Cpe.I.α

≔α1 45 m
m
m

≔c1 -0.2
≔α2 35
≔α3 30 ≔c3 -0.4

≔K =―――
⎛⎝ -α1 α3⎞⎠
⎛⎝ -c1 c3⎞⎠

75

≔M =+⋅-K c1 α1 60

≔Cpe.I.α =―――
⎛⎝ -α2 M⎞⎠

K
-0.33

Vindtrycket ( ) i zonerna F-J beräknas nedan.We.i

≔We.F =⋅qp Cpe.F 0.357 ――
kN

m2

≔We.G =⋅qp Cpe.G 0.357 ――
kN

m2

≔We.H =⋅qp Cpe.H 0.306 ――
kN

m2

≔We.I =⋅qp Cpe.I -0.102 ――
kN

m2

≔We.I.α =⋅qp Cpe.I.α -0.17 ――
kN

m2

≔We.J =⋅qp Cpe.J -0.153 ――
kN

m2

Bilaga 1: sid (10)



Bilaga 1, beräkningar

Vindtrycket multipliceras sedan med centrumavståndet ( ) mellan ccTakstolar
takstolarna.

≔QW.F =⋅We.F ccTakstolar 0.357 ――
kN
m

≔QW.G =⋅We.G ccTakstolar 0.357 ――
kN
m

≔QW.H =⋅We.H ccTakstolar 0.306 ――
kN
m

≔QW.I =⋅We.I ccTakstolar -0.102 ――
kN
m

≔QW.I.α =⋅We.I.α ccTakstolar -0.17 ――
kN
m

≔QW.J =⋅We.J ccTakstolar -0.153 ――
kN
m

Bilaga 1: sid (11)
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Bilaga 2, Punktmoln och 3D-vyer 

 
Figur 1: 3D-vy av barocktakstolen i Kalmar Rådhus.

 

Figur 2: Sektion av primärtakstol i Kalmar Rådhus. 



 

Bilaga 2 sid II 
 

  

Figur 3: Sidovy av barocktakstolen i Kalmar Rådhus. 

 

Figur 4: Sektion av sekundärtakstolen i Kalmar Rådhus. 

  



 

Bilaga 2 sid III 
 

 
Figur 5: 3D-vy av punktmolnet, Kalmar Rådhus. 

 
Figur 6: 3D-vy av punktmoln och 3D-modell av Kalmar Rådhus. 



 

Bilaga 2 sid IV 
 

 
Figur 7: Sektion av punktmoln, Kalmar Rådhus. 

 
Figur 8: Sektion av punktmoln och 3D-modell, Kalmar Rådhus. 



 

Bilaga 2 sid V 
 

 
Figur 9: Sidovy av punktmolnet, Kalmar Rådhus. 

 
Figur 10: Sidovy av punktmoln och 3D-modell, Kalmar Rådhus. 
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