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Senaste Nytt från Svenska Takstolsföreningen STAK 
 
 
 

• Två styrelsemöten har genomförts sedan årsmötet. Ett i slutet på april 
hos Perssons Träteknik i Bergstena och ett möte 11 sep. hos PreFast i 
Sölvesborg. 
Teknikgruppsmöte kommer att hållas den 3 oktober i Derome. 
 
 
 

• Lägesrapport om ”handboken i takstabilisering 
 

ARBIO har tecknat ett avtal med RISE om översättning och anpassning 
av den Danska handboken i takstabilisering. 
Därefter kommer STAK att teckna ett avtal med ARBIO som också 
kommer att vara medfinansiär och delat ägande av handboken. 
 
Boken kommer att bestå av 8 kapitel: 
 
 
1. Förord introduktion 
2. Trä o Miljö 
3. Takstolar generellt 
4. Takstolar o takstolstyper 
5. Stabilisering i takplanet med fackverk 
6. Stabilisering med dragband 
7. Stabilisering med skivverkan 
8. Slutsidor 

 
Arbetet med handboken är igång och ett nytt möte med RISE, Svenskt 
Trä och STAK är inplanerat till 23 oktober. 

 
 
 

• Riktlinjer har tagits fram för Konstruktörsutbildning nivå1, 
provskrivningar: 
Efter 3 skrivningar utan godkänt skall vederbörande gå en ny 
konstruktörsutbildning nivå 1. 
 
 
 

• En policy för deltagande i STAK:s utbildningar har tagits fram. 
Det skall vara tillåtet att icke medlemsföretag i STAK skall kunna delta i 
STAK:s samtliga utbildningar men till en betydligt högre deltagaravgift. 
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Enligt nuvarande prissättning 2019 års nivå för icke medlemsföretag blir 
avgifterna följande: 
Konstruktörsutbildning nivå 1: 15.000 kr per deltagare 
Uppföljningsutbildning för Konstruktörer: 5.500 kr per deltagare 
Operatörsutbildning: 4.500 kr per deltagare 
 
 
 

• STAK har tagit fram riktlinjer för godkännande av beräkningsprogram. 
Ett godkännande ska säkerställa att beräkningsprogram följer de normer 
och regler som är gällande i form av EK5, EKS mm. 
 
Inom STAK:s Teknikgrupp har ovanstående varit en öppen fråga under 
en längre tid. Diskussioner har pågått mellan RISE och leverantörer av 
beräkningsprogram men hittills utan resultat. 
 
Vad som ska ligga till grund för ett godkännande är certifieringsenhetens 
ansvar, men i förberedelser kan detta diskuteras med leverantörer av 
beräkningsprogram och STAK. 
Enligt uppgift så finns motsvarande kontroll i Finland och det kan vara 
lämpligt att se på deras modell. 
 
 
 

• På Teknikgruppsmötet den 3 oktober kommer bl a följande frågor att 
behandlas: 
- Lägesrapport Handbok i takstabilisering 
- Genomgång av läget för EK5 revideringen 
- Metod för brandskydd av takstolar, norsk metod 
- Vankant hållfasthetssorterat virke 
- Längd på ankarspik till spikplåt 
- Kontroll/godkännande av beräkningsprogram 
- Utbildningsfrågor 
- EKS 11 
- EN 14250 
- Uppdatering av deformationstabell 

 
Ny medlem i Teknikgruppen är Jenny Sander från Myresjöhus. 
 
 
 

• STAK kommer att genomföra följande utbildningar under 2019/-20: 
 
Konstruktörsutbildning nivå 1 i slutet av november 2019 
Uppföljningsutbildning för Konstruktörer i början av februari 2020 
Operatörsutbildning i slutet av januari 2020 
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• Årsmöte/Takstolsdagar samt STAK:s 20-årsjubileum kommer att 
genomföras den 2 – 3 april 2020 boka in dessa datum redan nu! 

 
 
 

• STAK har antagit ytterligare ett medlemsföretag till föreningen 
nämligen Grimstorps Byggprodukter i Grimstorp, kontaktperson är 
Henrik Werneteg. Vi hälsar det nya medlemsföretaget mycket 
välkommen till STAK. 
 
 
 

• Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 5 november i Ulricehamn. 
 

Hör gärna av Er med frågor och synpunkter! 
 
 
 
Ha det så bra, vi hörs! 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Kjell Bergvall 
Ombudsman STAK 

 
 

 
 


