
MONTERINGS- OCH HANTERINGSANVISNINGAR FÖR SPIKPLÅTSKONSTRUKTIONER  

 

1. ALLMÄNT  

 

1.1 Spikplåtskonstruktioner 

Spikplåtskonstruktion är en träkonstruktion tillverkad av sågat konstruktionsvirke där stavarna är 
sammanfogade med spikplåtar. 

Spikplåtskonstruktioner används nästan utan undantag som bärande konstruktion för det översta bjälklaget i 
småhus. Dessutom har spikplåtskonstruktionerna en fast position i affärs-, industri- och jordbruksbyggnader. 

 

1.2 Spikplåt  

Spikplåt som används i spikplåtskonstruktioner är oftast en förzinkad stålplåt där det finns snidade spikar på 
andra sidan. I Finland använder man många olika slags spikplåtar. Skillnaderna mellan de olika typerna är 
nästan obetydliga. Av alla spikplåtar som används krävs godkända provningsverkets utlåtande om plåtens 
hållfasthetsvärden.  

 

Bild 1. Spikplåt  

 

1.3 Trävirke  

I spikplåtskonstruktioner används endast måttbestämt eller hyvlat och hållfasthetssorterat sågvirke. 
Hållfasthetssorteringen utförs antingen visuellt alltså okulärt (hållfasthetsklasserna T40, T30, T24, T18) eller 
maskinellt (hållfasthetsklasserna MT40, MT30, MT24, MT18). Med båda sätten hållfasthetssorterade sågade 
konstruktionsvirke motsvarar varandra med tanke på deras hållfasthets- och elasticitetsegenskaper.  

Den visuella hållfasthetssorteringen baserar sig på okulär uppskattning av sågvirkets fel som kan påverka 
hållfastheten såsom grenstorleken, sneda ådror eller virkets densitet. Den visuella hållfasthetssorteringen 
förutsätter behörighet i hållfasthetssortering som är godkänd av SFS-Sertifiointi Oy.   

Den maskinella hållfasthetssorteringen baserar sig på sågvirkets styvhet som mäts mekaniskt (virkets 
hållfasthet är direkt jämförbar med dess böjhållfasthet). På grund av detta kan sågat konstruktionsvirke som 
är maskinellt hållfasthetssorterat avsevärt avvika, t.ex. på grund av grenstorleken, från andra stycken som är 
visuellt sorterade till samma hållfasthetsklass. Den maskinella hållfasthetssorteringen förutsätter officiell 
övervakning.  



 

Bild 2. Visuell hållfasthetssortering.  

 

Bild 3. Maskinell hållfasthetssortering.  

 
1.4 Planering  

Spikplåtskonstruktionerna planeras av planerare som är specialiserade i planering av 
spikplåtskonstruktioner. De planeras med datorprogram som är utvecklade endast för detta ändamål. Den 
utgångsinformation som huvudkonstruktören har gett, bl.a. huvudmått och belastningar formar grunden för 
planeringsarbetet. Huvudkonstruktören ansvarar också för planeringen av den slutgiltiga kompletta 
förstyvningen och stödjandet.  

 

1.5 Tillverkning och kvalitetssäkring  

Spikplåtskonstruktionerna tillverkas i fabriker som är specialiserade i respektive produktion och står under 
kvalitetssäkring som är godkänd av miljöministeriet. Kvalitetssäkringen baserar sig både på fabrikens inre 
kvalitetssystem och på en stickprovsgranskning utförd av en utomstående som värderar kvalitetssystemets 
funktionalitet och produktens kvalitet.  

SFS:s granskare utför dessa granskningar utförda av utomstående personer. Granskningsbesökens resultat 
rapporteras till SFS:s kvalitetsgranskningskommitté som kan vidta sådana åtgärder den anser vara 
nödvändiga om spikplåtstillverkaren försummar allmäneuropeiska kvalitetskrav.  

Spikplåtsfabriker som hör till SFS:s kvalitetsgranskning kan använda det officiella spikplåtskvalitetsmärke i 
sina produkter. Märket berättar företagets spikplåtsbeteckning, numret på ifrågavarande konstruktionsritning, 



tillverkningsvecka och -år i ovannämnd ordning (bild 4). I spikplåtsstämplade konstruktioner behöver man 
inte ha separata stämplar eller märkningar som skulle visa trävirkets hållbarhetsklass.  

 

Bild 4. Spikplåtens kvalitetsstämpel  

 

2. TRANSPORT  

Spikplåtskonstruktioner bör transporteras i upprätt position. Om man är tvungen att transportera två eller 
flera konstruktioner i vågrätt position bör konstruktionerna bindas fast eller på något annat sätt fästa ihop. På 
detta sätt undviker man att konstruktionerna böjs för mycket. I varje bunt ska det finnas högst 15 
spikplåtskonstruktioner.  

 

Bild 5. Transport av spikplåtskonstruktioner  

 

3. MOTTAGNINGSGRANSKNING  

 

3.1 Ritningar  

I spikplåtskonstruktionernas leverans ingår ritningar och individualiserade hållfasthetsberäkningar. Man bör 
kontrollera i ritningen att dess krav uppfylls också i den slutliga konstruktionen. När planerna kommer fram 
bör man kontrollera åtminstone följande detaljer:  

• Platser för stödjepunkter,  
• stödytans minimibredd,  
• maximalt avstånd mellan läkter,  
• möjliga stavar som behöver knäckningsstöd,  
• möjliga tillägg som görs på byggnadsplatsen, såsom förstärkning av långa och öppna takfötter, 

stödytans utbredning, infogning av sådana konstruktioner som levereras i två eller flera delar.  
 

Därtill lönar det sig att kontrollera att utgångsinformation i hållfasthetsberäkningen motsvarar situationen på 
byggnadsplatsen. Utgångsinformationen innehåller bl.a. belastning, avståndet mellan stödbalkar, yttermått 
osv. Vid avvikande fall kontakta tillverkaren, konstruktionens planerare eller byggnadsobjektets 
huvudkonstruktör. Hur spikplåtskonstruktionerna förbinds med andra konstruktioner och helheten som 
spikplåtskonstruktioner bildar tillsammans samt hur hela takkonstruktionen förstyvas. Anvisningar för 
huvudkonstruktören har angivits i guiden om spikplåtskonstruktioner [1] utgiven av SFS där man behandlar 
mera omfattande spikplåtskonstruktionernas användningsmöjligheter, planering av komplett förstyvning, 



saker man måste lägga märke till i en beställning, tillverkning och behandling (på finska). Samt i RT-kort RT 
85-10495 [2] (på finska).  

 

3.2 Leveransens mottagning  

Vid leveransens ankomst bör man åtminstone försäkra sig om, att antalet spikplåtskonstruktioner motsvarar 
beställningsavtalet, att ritningens nummer motsvarar numret på kvalitetsstämpeln samt möjliga skador och 
liknande som kan ha uppkommit under transporten (se kapitel 14). Om det uppstår brister på ovan nämnda 
frågor bör man omedelbart kontakta spikplåtskonstruktionernas tillverkare som tar hand om fortsatta 
åtgärder.  

 

4. LAGRING  

Spikplåtskonstruktioner kan lagras på byggnadsplatsen antingen i upprätt eller i vågrätt position på ett 
vågrätt underlag, vilket förhindrar böjningar. Lagret bör liggas på ett otrafikerat område, vilket förhindrar 
mekaniska skador.  

Spikplåtskonstruktionerna lagras i upprätt position buntade ihop och de stöds vid stödjepunkter. Därtill bör 
man kontrollera att buntarna inte kan falla omkull. Underlagsträden bör vara tillräckligt höga (minst 0,5 m) för 
att underflänsen och överflänsens nedre delar inte är i jordkontakt. När man lagrar konstruktioner i vågrätt 
position, bör underlgsträden vara tillräckligt höga (cirka 0,5 m) och i vågrätt position samt de borde vara 
placerade tillräckligt tätt. Om man lagrar flera takstolar ovanpå varandra, bör mellanträden ligga i samma 
vertikala linje som underlagsträden. 

Spikplåtskonstruktioner ska i lagret skyddas mot regn, snö, is och jordkontakt. I synnerhet bör man 
observera att innan man har byggt yttertaket är de monterade spikplåtskonstruktionerna utsatta för regn- och 
snöskurar.  

Då skyddas konstruktionerna med ett vattenfast täcke och man bör försäkra sig om att den håller sig fast 
även vid starka vindar. Man bör lämna vädringsavstånd under täcket för att garantera tillräcklig ventilation 
under skyddet.  

 

Bild 6. Lagring av spikplåtskonstruktioner  

 



5. HANTERING  

Spikplåtskonstruktionerna är tillverkade för att fungera i upprätt position så om det bara är möjligt bör dem 
också hanteras och transporteras i upprätt position. Om spikplåtskonstruktionen flyttas sidlänges riktas det 
betydande större belastning mot konstruktionen än vad som har beaktats i planerna. De mest typiska 
hanteringsskadorna är att spikplåtarna lossnar från trädet eller att stavarna brister.  

 

Bild 7. Hantering av spikplåtskonstruktioner  

 

6. LYFT  

Spikplåtskonstruktionerna kan lyftas som buntar ovanpå bärande väggar direkt från bilen eller 
byggplatslagret. När man lyfter dem med en lyftkran använder man vanligtvis två lyftpunkter så att avståndet 
mellan lyftpunkterna är cirka hälften av konstruktionens längd. Endast då om takåsstolarna är under 7 m 
långa och symmetriska kan man lyfta dem endast från takåspunkten.  

När det är fråga om långa konstruktioner rekommenderas det att man använder en lyftbalk som har tillräcklig 
sidostyvhet och tre eller flera lyftpunkter. De bifogade bilderna (bilderna 8a–8e) presenterar de 
rekommenderade lyftsätten enligt stödets längd. Lyft i vågrätt position bör undvikas eller så bör 
konstruktionen stödas så, att den inte kan böjas. När man hanterar spikplåtskonstruktioner bör man lägga 
speciell uppmärksamhet på det att konstruktionen inte svänger runt. 

 

Bild 8a. Lyft utan balk (takåsstol)  



 

Bild 8b. Lyft utan balk (takstolbalk)  

 

Bild 8c. Lyft med balk (lång takåsstol)  

 

Bild 8d. Lyft med balk (hängs upp från tre punkter)  



 

Bild 8e. Lyft med balk (hängs upp från fem punkter)  

 

7. MONTERING  

Spikplåtskonstruktionerna bör monteras, sättas fast och stödas enligt dessa anvisningar om det inte har 
finns andra anvisningar i konstruktionsplanerna. I samband med spikplåtskonstruktioner skall det alltid finnas 
en separat förstyvningsplat som är utarbetad av huvudkonstruktören. Stödjandet bör förverkligas enligt 
denna plan.  

Spikplåtskonstruktionen monteras på stöden som har placerats på de ställen som planen visar. Det är inte 
tillåtet att använda fler stödjepunkter än vad som står i planen. I spikplåtsbalkar som har tre eller fler stöd har 
man märkta ställen för stöden och man bör kontrollera under monteringen att spikplåtsbalken är rätt vänt så, 
att stödmärkena motsvarar stödjepunkterna.  

Alla stödjelängder bör följa de stödjelängder som har tagits upp i spikplåtsplanerna. Man ska inte 
underskatta stödtrycket eftersom även små avvikelser som underskrider stödlängder kan orsaka skadliga 
sänkor. Skarvstycken på stommens övre lopp som fungerar som stöd bör inte placeras inom 
spikplåtsbalkarnas stödområde; stödjepunktens avstånd från övre loppens skarvstycke bör vara minst 100 
mm.  

Man får inte överskrida avståndet mellan stödbalkar som har angetts i spikplåtsplanen. Spikplåtsbalkarnas 
avstånd från en annan bärande konstruktion får på motsvarande sätt vara högst avståndet mellan 
stödbalkarna.  

Spikplåtskonstruktionen eller dess stav får inte brytas eller skåras om det inte har angetts möjlighet till detta i 
spikplåtsplanen. Man bör undvika även små hål (t.ex. elrör), möjliga ställen för hålen bör kontrolleras med 
planeraren.  

Om det har kommit fram förändringar i stödens positioner eller om man vill bryta eller skåra 
spikplåtskonstruktionen, bör man innan monteringen kontakta konstruktionens planerare och beställa nya 
beräkningar och ritningar som motsvarar den nya situationen samt möjliga planer för konstruktionens 
tilläggsförstärkning som utförs på byggnadsplatsen.   

 

8. MONTERINGSTOLERANSER  

När man placerar spikplåtskonstruktioner och när man kontrollerar konstruktionernas upprätthet och 
flänsarnas rakhet i sidled bör man följa de toleranskrav som presenteras på bilderna 9a-9b. Mittpunkter av 
stöden som kommer under spikplåtsbalken bör ligga inom stödområdena som presenteras i spikplåtsplanen.  



 

Bild 9a. Flänsarnas rakhetstoleranser  

 

Bild 9b. Tolerans om vertikal rakhet  

 

9. STÖDJANDE UNDER MONTERING  

Stödjandet under montering ska vara så stabil att spikplåtskonstruktionerna håller sina positioner under 
byggtidens belastningar, även under vindbelastningen. Stödjandet kan genomföras antingen med strävor 
som byggs på plats eller med vindkryss byggda av element, som fungerar också som 
konstruktionshelhetens slutliga förstyvningsstöd.  

Som strävor kan användas tillfälliga vertikala snedsträvor som fästas med spikar och som används för att 
förstyva alltid åtminstone fältets yttersta stödbalkar. Den första eller andra (om den första takstolen är vid 
gavelväggen) takstolen sett från byggnadens gavel binds fast till gavelstommen från sin överfläns med 
vertikala snedsträvor som är placerade med högst 2,5 meters avstånd från varandra. Motsvarande vertikala 
snedsträvor placeras också i takstolfältets andra ände och om byggnadens längd är över 15 m, placeras 
vertikala snedsträvor mellan takstolar med högst 10 meters avstånd.  



Stödbalkarna stöttas från sina överflänsar med högst 2,5 meters avstånd till bredvidliggande balkar så att 
stödlinjerna ligger vid vertikala snedsträvor. Underflänsarnas stödavstånd är högst 4 m och stödläkter fästas 
på möjliga gavelstommar eller mellanväggar. Mellan över- och underflänsarnas stödläkter fästas 
flänsplanens snedsträvor enligt bilderna. Dessa görs minst på byggnadens båda änder. I takstolfält som är 
över 15 m långa utför man snedsträvor enligt bilderna. För stödjandet under monteringen använder man 
minst 22 x 100 mm2 bräda som spikas fast i alla flänspunkter med minst två 28 mm tjocka spikar.  

 

Bild 10a. Överflänsarnas stödjande under monteringen  

 

Bild 10b. Underflänsarnas stödjande under monteringen  

 

Om man förstyvar takstolfältet med spikplåtsvindkryss som placeras i lodrätt position mellan yttersta balkar, 
behövs tillfälliga vertikala snedsträvor normalt endast vid takåsen och stöden, stödavstånd dock högst 6 m. 
När man använder vindkryss tillsammans med s.k. vindbockar som placeras i upprätt position mellan 
takstolarna enligt konstruktionsplanen, behöver man inte använda snedsträvor. Då kan man utföra 
monteringen så att de yttersta balkarna buntas ihop med vindkryss och -bockar redan på marknivån och 
lyftas på taket som ett färdigt förstyvt element och då kan man montera andra balkar en åt gången. När man 
använder förstyvning för vindkryss behöver man inte överflänsplanets snedsträvor. Balkarna monteras ihop 
från sina överflänsar med läkter som är placerade med minst 2,5 meters mellanrum. Underflänsarna stödas 
på samma sätt som när det är fråga om förstyvningar som byggs helt på plats.  



 

10. STÖDFÄSTANDE  

En spikplåtsbalk kan stödas endast på de punkter som är märkta i ritningarna. Mellan icke-bärande 
mellanväggar och underflänsen bör man lämna sättningsmån (på bild 11b finns ett exempel på 
sättningsmån). Sättningsmånet bör vara minst A/150, där A är fästpunktens avstånd från närmaste 
spikplåtskonstruktionens stöd. Stödfästandet genomförs alltid enligt konstruktionsplanen. När det är fråga 
om normala takstolar vars längd är under 12 m, kan man tillämpa de fästanvisningar som presenteras här.  

Det rekommenderas att man använder alltid fabrikstillverkade fästskor när man utför stödfästande av en 
spikplåtskonstruktion. Fästskorna är förzinkade och försedda med färdiga hål. När man använder 
vinkelfästen för stöden räcker det vanligtvis med ett vinkeljärn som spikas fast på flänsens andra sida. Den 
fästas med kamspikar som motsvarar hålslagningen. Exempelvis fästskons kamspikning 4+4n40x4 är 
vanligtvis tillräcklig stödfästande av en spikplåtsbalk. Om det finns ett spikplåt inom stödområdet, kan man 
spika genom den.  

Spikplåtstakstol kan fästas också med ett förzinkat stålband (cirka 2x25 mm2). Om man inte använder ett 
stålband med färdiga hål, borrar man 4 mm hål på stålbandet och spikningen utförs med minst 2,8 mm 
tjocka förzinkade spikar. Bandet fästas på stommen med minst fyra cirka 75x28 spikar.  

På kantstödet får man inte använda snedspikning eftersom den kan klyva en löskil från flänsen som inte tar 
emot stödtryck. Endast vid mellanstödet där det inte finns flänsskarv kan fästandet utföras med 
snedspikning. För snedspikningen använder man 90–100 mm långa spikar (d < 3,5 mm).  

 

Bild 11a. Exempel på kantstödfästandet  

 

Bild 11b. Exempel på fästandet av en icke-bärande vägg.  

 



11. KNÄCKNINGSSTÖD  

Stavarna som behöver knäckningsstöd har märkts i spikplåtsplanen. Dessa stavar ska stödas på 
byggnadsplatsen vid monteringsskedet mot konstruktionsplanet i lodrät riktning. Om man inte har gjort en 
knäckningsstödsplan, genomförs stödjandet enligt anvisningarna på bilderna 12a och 12 b.  

 

Lauta 22 x 100 tai 25 x 100 läpi = Bräda 22 x 100 eller 25 x 100 igenom 

5 N 75 x 28 mol. päissä = 5 N 75 x 28 på båda änder 

Lauta 22 x 100 tai 25 x 100 joka toiseen väliin suuntaa vuorottaen = Bräda 22 x 100 eller 25 x 100 i 
vartannat mellanrum turvis mot båda riktningar 

Nurjahdustuettava sauva = Stav som ska stödas mot knäckning 

3 N 73 x 28 joka liitos = 3 N 73 x 28 varje fog 

NR-kannatin = Spikplåtsbalkar 

 

Bild 12a. Knäckningsstöd  
Bild 12b. Anvisningar om hur man genomför knäckningsstödjandet  
 
 



12. STÖDJANDE AV FLÄNSAR  

I spikplåtsplanen har det framställts vilka flänsar som bör stödas och hurdana flänsdelningar man då borde 
använda. Alla överflänsar (också horisontala delar av överflänsar på höga, kapade spikplåtsbalkar) ska 
stödas mot knäckning. Också vissa delar av underflänsar kan behöva knäckningsstöd. 
Knäckningsstödjandet kan utföras med läkter som har fästs på flänsens över- eller undersida, genom att 
belägga igen med brädor eller med plåtar.  

När flänsarna stödas mot knäckning med läkter får läktdelning vara högst lika stor som läktdelning i 
spikplåtsplanen. I yttertakkonstruktioner kan vissa tak tillåta även större läktavstånd än vad som framställts i 
planen och då behöver man fästa några tilläggsläkter på överflänsar som knäckningsstödjandet kräver. Med 
en och samma överfläns får man inte göra axiala skarvstycken för bredvidliggande läkter. 
Knäckningsstödjandet kräver följande minimispikning av läkter:  

• Läktens tjocklek 22–38 mm => 2n75x28 till varje fläns,  
• Läktens tjocklek 38–58 mm => 2n100x34 till varje fläns.  

Att belägga igen med brädor (t.ex. panelning, spont- eller sågvirkebeläggning av filttak) är tillräcklig för att 
knäckningsstöda en fläns när brädorna fastsätts från varje fläns med minst två spikar. Vid samma fläns eller 
stödavstånd får man inte göra skarvstycken för bredvidliggande brädor.  

Stela plåtar som fästas direkt på flänsarna lämpar sig väl för flänsarnas knäckningsstödjande. Exempelvis 
faner, spånplattor och hårdplattor vars tjocklek är minst 8 mm har tillräckligt fasthet och styvhet med tanke på 
knäckningsbindning. Spikavståndet i plåtspikning bör vara < 150 mm. Porösa fiberskivor, gipsplattor och 
Luja-skivor rekommenderas inte för flänsens knäckningsbindning på grund av deras svaga fasthet och 
sprödhet.  

Om man använder en höjningsribba mellan flänsen och knäckningsstödet, ska höjningsribban spikas fast på 
följande sätt (eller med motsvarande maskinspikning):  

• Ribbans tjocklek 22–25 mm => n75x28 k400 eller n60x25 k300,  
• ribbans tjocklek 30–38 mm => n75x28 k300,  
• ribbans tjocklek 42–50 mm => n100x34 k400.  

 

13. TAKETS HELHETSMÄSSIGA FÖRSTYVNING  

Takets helhetsmässiga förstyvning genomförs alltid enligt konstruktionsplanen som objektets 
huvudkonstruktör har godkänt. Flänsarnas knäckningsstöd räcker inte enbart till att förstyva taket, vind- och 
knäckningsbindningsbelastningar bör föras till förstyvande vägglinjer. Utan konstruktioner som förstyvar taket 
vinglar hela kedjan av spikplåtsbalkar och orsakar tydliga böjningar på taket och gavlarna eller i värsta fall 
leder till att hela takkonstruktionen ramlar isär. Alternativa sätt att förstyva taket är:  

• Vindkryss med spikplåtar och vindbockar,  
• horisontala takstolskonstruktioner och strävor som byggs på plats,  
• vertikala snedsträvor tillsammans med förstyvning av underfläns,  
• förstyvning med skivor (profilplåttak, skivor på överflänsar).  

Taket ska förstyvas i parallellt linje och därtill vid bärande vägglinjer ska det finnas strävor som leder 
belastningen från överflänsplanet till väggens övre ända. Här är det praktiskt att använda fabrikstillverkade 
vindbockar som placeras mellan spikplåtsbalkar. Bockarnas höjder motsvarar stödhöjder.  

I samband med tegeltak bör man alltid förstyva överflänsplanet separat. Filttakets spontbrädor som fästas på 
flänsar har vanligtvis inte tillräcklig förstyvningsförmåga; förstyvning som har utförts endast med spontbrädor 
kan ses vara tillräcklig endast då takkanterna är under 4 m. Profilplåttaken har vanligtvis tillräcklig 
skivförstyvningsförmåga, men takets användning för förstyvning vanligtvis förutsätter betydligt tätare 
fästande på läkterna än vad som rekommenderas av takets tillverkare. Objektets huvudkonstruktör definierar 
fästandet av plåttaket som används för förstyvning. Ett slätt plåttak som ska fogas har inte 
förstyvningsförmåga.  



Vindkryss med spikplåtar kan monteras snabbt och de är förmånligare än horisontala takstolskonstruktioner 
som byggs på plats. I synnerhet i samband med långa takstolar och tegeltak bör takets kompletta förstyvning 
genomföras med vindkryss och -bockar (beställs och levereras tillsammans med stödbalkarna).  

 

Bild 13. Vindkryss med spikplåtar som har monterats i vågrätt position.  

 

Bild 14. Vindkryss med spikplåtar (vindbockar) som har monterats i upprätt position.  

 

14. TILLVERKNINGSTOLERANSER  

Konstruktionens längd får variera:  

När längden är < 10 m; från ritningens mått ± 10 mm.  

När längden är > 10 m; från ritningens mått ± 10 mm+ 1 mm/m från 10 m överskridande del, dock så att 
konstruktioner i samma serie sinsemellan ± 10 mm (t.ex. 15 lång konstruktion ± 15 mm från ritningens mått 
och balkar i samma serie sinsemellan ± 10 mm).  

Höjden får variera: +10mm.  

Fogarnas platser får variera: ± 20 mm.  



Trävirkets mått får variera:  
Tjocklek; ± 1 mm, 
 
Bredd;  
när bredd <= 100mm, ± 1 mm, 
när bredd > 100mm, ± 1,5 mm.  
 
Spikplåtar:  
Storlekar och huvudriktningar; enligt ritningen.  
 
Placeringar; symmetriskt på båda sidor av fogen placerade enligt placeringstoleransen som har angetts i 
ritningen.  
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