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FORÅRET ER KOMMET, og jeg tror, at 
mange har det som jeg og føler sig 
lidt mere energiske, når dagene 
bliver længere og lysere. 

Hos Plannja har vi på forskellige 
måder forberedt os til en ny sæson, 
hvor vi vil tage endnu et skridt for at 
komme tættere på dig som kunde. 
Vi har i slutningen af sidste år fast-
lagt en opdateret strategi, hvor to 
af vores hovedingredienser er dels 
at fortsætte med at arbejde endnu 
tættere på dig som kunde og dels 
enkelhed – vi vil fortsætte med at 
udvikle vores produkter og service-
ydelser, så det bliver endnu nem-
mere for dig at samarbejde med os 
og bruge vores produkter.

SOM DU VIL KUNNE SE her i magasinet, 
tager vi hul på denne sæson med 
et endnu bredere produktsorti-
ment. Og vi er ikke mindst stolte 
af at kunne præsentere vores nye 
tagprofil Trend. Læs om den på 
side 4. Vi fortsætter også vores 
løbende arbejde med at bidrage til 
et bedre miljø blandt andet i form 
af videreførelse af overgangen til 
den kromatfrie Green Coat-be-
lægning. Mere om den på side 15. 
Som du kan læse på side 5, er der en 
proces i gang, hvor SSAB (Plannjas 
ejer) påtænker at erhverve Ruukki. 
Handlen kræver godkendelse af 
EU’s konkurrencemyndigheder. 
For dig som kunde kan vi garantere, 

at vi opretholder vores 
kundefokus, og at den 
står på ”business as 
usual”.

Vi håber, at dette 
magasin vil give dig 

inspiration her op 
til den kommende 
sæson!

Vi går mod  
lysere tider

Plannja Magasin  
udgives af Plannja  
i Sverige, Danmark, 
Norge, Finland og 
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henvender sig til tag-
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Aktuelt: Den nye Plannja Trend
Ny klikfals og flere varianter. I marts startede produktio-
nen af det nye Plannja Trend på Plannjas fabrik i Småland.

Fokus på tagdækkerfaget
Mød fire tagdækkere, der fortæller om, hvorfor de elsker 
deres arbejde. Besøg pladeværkstedet på Kista gymna-
sium i Stockholm. Og lær mere om, hvordan du bliver en 
”Certificeret Plannja Partner”.

Arkitekten med passion for metalprofiler
Raimo Joss, arkitekt på tegnestuen White, var ansvarlig for 
den prisbelønnede facadeudformning på Tele2Arena. Her 
fortæller han om, hvordan han formede den, og om vigtig-
heden af en udvidet dialog med metalpladebranchen.

Lokaler til børn
Børnehaven Ugglan har en iøjnefaldende 
aluminiumfacade.

Plannja Flex – taget du selv kan lægge
Plannja Flex egner sig glimrende og ikke kun til gør 
det selv-folk. Målene er bekvemme, og tagpladerne er 
nemme at lægge. 

Udsyn: Plannja fejrer 20 år i Polen
Stanislaw Tytz, adm. dir. for Plannja i Polen, fortæller om 
den spændende rejse fra 1994 og frem til i dag.

Omslagsfoto
Anders Wiklund/TT
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Aktuelt

Ny og skarpere form
Flere varianter. Bedre 
funktionalitet. Nemmere at 
montere. Det nye Plannja 
Trend er et smukt tag med 
gennemtænkte detaljer. Det 
er i produktion fra marts.

Med Plannja Trend bliver 
der ingen synlige skruer i 
sideoverlægget, fordi den ene 
side af pladen klikkes fast, og 
den anden fastgøres med en 
skrue, som bliver skjult af den 
næste plade. Det nye Plannja 
Trend er forsynet med en for-
bedret klikfals, som er højere 
og har en anden form. Det 
forstærker tagets linjespil 
samtidig med, at funktionali-
teten er bedre, og taget bliver 
nemmere at montere.

– Målet med det nye Plan-
nja Trend er at lave et endnu 
bedre og mere udviklet pro-
dukt, siger Anders Eriksson, 
produktudvikler hos Plannja.

– Tanken med det nye Plan-
nja Trend er, at det skal kunne 
lægges af både professionelle 
og gør det selv-folket!

ANDERS ERIKSSON har været 
med til at udarbejde det nye 
tag, som findes i mange for-
skellige farver og flere varian-
ter med hensyn til forkanter 
og bredder. En nyhed i år er, 
at Plannja ud over dæmp-
ningslister også kan tilbyde 
SoundControl ved montage 
på lægter for at mindske 
eventuel uønsket lyd.

For at give ekstra lang hold-
barhed har Plannja Trend 
en beskyttende belægning af 
Plannja Hard Coat 50. Nyt i 
år er, at Plannja Trend også 
fås med miljøbelægningen 
Plannja Green Coat og med 
Aluzink.

Plannja Trends tagfod er 
specielt tilpasset det nye 
ombuk i forkanten. Med det 
nye gavlbeslag med tilpasset 
gavlkapsel og det lille ombuk 
til slut på falsen skabes et til-
talende og elegant tag med 
gennemtænkte detaljer.

– Vi har købt en ny produk-
tionslinje, som vi har stillet 
op i Järnforsen i Småland i 
Sverige til produktionen af 
det nye Plannja Trend. Arbej-

det har været i gang i et halvt 
år, og produktionen startes 
op i marts.

PLANNJA TREND kan ikke sta-
bles, men skal lægges på en 
speciel måde, når det pakkes. 
Derfor vendes hver anden 
plade, når den kommer 
færdig ud fra linjen. Dette 
arbejde varetages af robotter.

– På den måde bliver 
emballagen mindre omfangs-
rig, og der er mindre risiko 
for skader under transporten, 
siger Anders Eriksson, som 
indtil videre er meget tilfreds 
med arbejdet med det nye 
Plannja Trend.

– Det ser særdeles godt 
ud! CZ

 Anders Eriksson fra Plannja har været med til at udarbejde 
det nye Plannja Trend, som blandt andet kommer i en 
variant med miljøbelægningen Green Coat. 

” Målet med det 
nye Plannja 
Trend er at lave 
et endnu bedre 
og mere udviklet 
produkt.”

Besøg os på nettet!
Du finder os på plannja.dk

For at give ekstra lang holdbarhed 
har Plannja Trend en beskyttende 
belægning af Plannja Hard Coat 50. 

iP
ad
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Flere kvinder  
i byggebranchen
P At byggeindustrien er en 
mandsdomineret branche, er en 
velkendt sag for de fleste. Andelen 
af kvinder har ligget på omkring 
8 % de seneste ti år. Det er først og 
fremmest på håndværkersiden og 
blandt ingeniører og teknikere, at 
kvinderne kun udgør en lille andel.

I Sverige, hvor gymnasierne 
tilbyder erhvervsfagligt orientere-
de uddannelser, er interessen dog 
vokset betragteligt de seneste ti år. 
Andelen af kvinder blandt de regi-
strerede på ingeniøruddan-
nelserne har i denne periode 
varieret mellem 21 og 31 %, 
og andelen af kvinder blandt 
de erhvervsaktive ingeniører 
og teknikere stiger dermed.

På gymnasiernes erhvervsfag-
lige uddannelser inden for bygge- 
og anlægssektoren steg antallet 
af kvinder på første år successivt 
fra 2002/03 og frem til 2008/09 
fra 133 til 678. Andelen steg fra 3,1 
til 9,4 % af eleverne på første år. 

De seneste tre skoleår faldt 
antallet af elever, men andelen af 
kvinder steg og nåede op på 9,9 % 
i skoleåret 2011/12. En opdeling 
af de erhvervsarbejdende efter 
uddannelsesniveau viser, at det 
først og fremmest er blandt dem 
med en eftergymnasial uddannel-
se på mindst tre år, at kvinderne 
udgør en stadig større procentdel. 
Mellem 1993 og 2010 voksede 
andelen fra 19 til 30 %. KC

P Halvdelen af Sveriges 
befolkning bor i et enfamiliehus, 
som ejes af en i husstanden. Det 
gennemsnitlige antal personer 
pr. husstand i denne type bolig er 
2,7 personer. I flerfamiliehuse og 
lejeboliger er gennemsnittet lige 
under to personer pr. husstand. 
Det viser en helt frisk statistik fra 
SCB (Statistiska centralbyrån).  

For svenske børn er det helt 
klart mest almindeligt at bo i et 

enfamiliehus. Men boligformen 
er markant forskellige afhængig 
af, om barnet bor sammen med 
en eller to forældre. Det er især 
almindeligt at bo i enfamiliehus 
for de børn, der har to sambo-
ende forældre. Af de cirka 1,7 
millioner børn af forældre, der 
bor sammen, bor 70 % i et ejet 
enfamiliehus. Ser man på børn af 
enlige, i alt 390.000, er det kun 
15 %. KC

P PLANNJAS EJER, SSAB, 
påtænker at erhverve Rauta-
ruukki. Handlen kræver 
godkendelse af EU’s konkur-
rencemyndigheder, og lige 
nu pågår der en proces, for 
at en sådan godkendelse skal 
komme i stand. Også SSAB 
og Rautaruukkis aktieejere 
skal give deres samtykke. 
Handlen forventes at være 
på plads i løbet af sommeren.

PLANNJAS ADM. DIR., Thom 
Mathisen, er positiv over for 
handlen:

– Selvom handlen primært 
er styret af den fornødne 
konsolidering, som er nød-
vendig inden for stålindu-
strien, så indebærer den 
samtidig fordele for os, der 
arbejder i byggeindustrien. 
Hvis handlen opnår formel 
godkendelse af EU’s konkur-
rencemyndigheder, og den 
formelle ejertilslutning fal-
der på plads, hvilket vi regner 
med, vil Plannja og Ruukkis 

tilsvarende aktiviteter kunne 
skabe en meget stærk virk-
somhed, med både en bety-
delig større geografisk dæk-
ning og også en større fælles 
produktportefølje. Sam-
menlagt kan vi se, at dette vil 
indebære et endnu stærkere 
tilbud til vores kunder, siger 
Thom Mathisen.

SSAB ER I DAG en ledende 
stålproducent i Nordeuropa 
og Nordamerika og en af de 
ledende producenter inden 
for stål med høj holdbarhed 
på globalt plan. SSAB’s stål 
med høj holdbarhed sælges 
over hele verden.

Rautaruukki har specia-
liseret sig i stål og stålkon-

struktioner og sælger sine 
produkter i cirka 30 lande.

Det fusionerede sel-
skab vil blive et nordisk og 
USA-baseret stålselskab 
med global rækkevidde og 
med en omkostningseffek-
tiv og fleksibel produktions-
struktur. Man vil fortsætte 
den strategi, som både SSAB 
og Rautaruukki har arbejdet 
efter hidtil: at betjene lokale 
og globale markeder med 
stålprodukter af høj kvalitet 
og serviceydelser, der skaber 
merværdi.

Det fusionerede selskab 
vil fortsætte med at udvikle 
og accelerere nye anvendel-
sesområder for stål med høj 
holdbarhed med det formål 
at øge produktivitet, ener-
gieffektivitet og miljømæs-
sige fordele for kunderne. 
En større salgsorganisation 
vil fremover give bedre for-
udsætninger for at videre-
udvikle mulighederne for 
kundesamarbejde. CZ

SSAB erhverver 
Rautaruukki

DANIEL ERIKSSON er ny ekstern sælger hos Plannja AB, med base i Stockholm. 
Han arbejder primært med grossistleddet i og omkring Stockholm. Daniel Eriks-
son har solide erfaringer fra salg til forhandlere og grossister og har tidligere 
arbejdet som sælger/salgsleder hos Bygma i Luleå. 

9,4  
procent

Halvdelen af alle svenskere 
bor i eget hus
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 Caspar von Vegesack fortalte om en kontor-  
  bygning i Hammarby Sjöstad i Stockholm,  

 tegnet af Vegesack arkitekter. Facaden består  
 af Sinus 51-profiler i aluminium fra Plannja. 

Kunsthåndværk af genvundet metal
P Metalpladen er ikke bare pæn på tage. Den er desuden et glimrende 
materiale til at skabe smukt kunsthåndværk af. Det har kunsthåndværke-
ren Catarina Sandberg bidt mærke i. Hun skaber smukke væglysestager 
i genvundet metal. Materialet stammer fra gammel emballage og dåser, 
som hun klipper mønsterdele ud af med en saks. Når mønsteret er færdigt, 
sømmes hver enkelt del fast på en metalbeklædt eller malet træplade. En 
tidskrævende metode, som minder om collage- og applikationsteknik.

Catarina Sandberg henter sin inspiration mange forskellige steder fra 
– såvel traditionelle svenske broderimønstre som ornamenter fra andre 
dele af verden. Resultatet er smukke væglysestager, hvor lysene spejler 
sig i metallet som glitrende sollys i vand. KC

Aktuelt

EN DAG I PLADENS TEGN
P DEN 19. MARTS løb arkitek-
tur-dagen Plåt14 af stablen 
i Stockholm. Plåt14 er en 
tilbagevendende event, som 
henvender sig til arkitekter.

Virksomhederne bag 
Plåt14 er Plannja, Rheinzink, 
Bevego, Aurubis, Heco Nor-
diska, Entreprenörföretagen 
og Paroc.

Hvert år samler eventen 
cirka 300-350 personer, som 
kommer for at lære mere om 

metalpladens muligheder 
som byggemateriale.

Præcis som de tidligere 
år indbyder Plåt14 nogle af 
verdens førende arkitekter 
og facade-innovatører til at 
holde foredrag om metalfaca-
dernes muligheder.

BLANDT ÅRETS TALERE var 
Edwin Chan, en arkitekt, 
der har arbejdet ved Frank 
Gehrys side i ca. 25 år og 

spillet en vigtig rolle i tilbli-
velsen af kendte bygninger 
som Guggenheim Bilbao og 
Louis Vuitton Foundation. 
En anden taler var Doris Kim 
Sung, som har gjort sig kendt 
for sin grønne spydspids-
teknologi og sin forskning 
omkring, hvordan varmeak-
tive metaller kan skabe værk-
tøjsløse konstruktioner med 
høj holdbarhed og facader, 
som ånder. Fra Australien 

kom Dirk Zimmerman, Stu-
dio505, som præsenterede 
metalfacaden på Australiens 
grønneste bygning. Desuden 
præsenteredes flere spæn-
dende nordiske projekter. 

SOM ”ÅRETS PLÅTSLAGARE” 
kåredes Michael Swedberg og 
Mikael Larsson fra AB Oskar 
Jansson Plåt och Smide. Plåt14 
fandt i år sted i Münchenbryg-
geriet i Stockholm. KC

8 meter lange er tre af Plannjas profiler blevet. De profiler, 
det drejer sig om, er Plannja Sinus 18, Plannja Pandeplade 
og Plannja 35. Tidligere var de syv meter lange.
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UDHUSE PÅ 25 KVADRATMETER 
UDEN KRAV OM BYGGETILLADELSE
P I slutningen af 2013 annonce-
rede den svenske regering, at de 
vil tillade udhuse, som er større 
end de nuværende tilladte på 
15 m2. Regeringen har derfor givet 
Boverket (svarer til Erhvervs- og 
Byggestyrelsen) til opgave at gen-
nemgå mulighederne for at øge 
størrelsen af udhuse til op til 25 m2. 
Boverket skal også se på, om der 
er flere tiltag, der kan fritages for 
kravet om byggetilladelse.

– Vi skal have et regelsæt, som 
sikrer, at vi ikke bygger ukontrol-
leret. Men vi skal heller ikke gå ind 
og detailstyre uden behov herfor. 

Udhuse uden byggetilladelse var 
kontroversielle, da de blev tilladt, 
men nu er de blevet et naturligt 
indslag i mange bolig- og fritidshus-
områder, og vi vil undersøge, om 
det er rimeligt at lade dem være lidt 
større end i dag, siger den svenske 
boligminister, Stefan Attefall.

Plangennemførelsesundersø-
gelsen foreslog desuden i 2013, at 
visse tiltag skulle kunne undtages 
fra kravet om byggetilladelse. Det 
gjaldt blandt andet muligheden for 
at opføre en lille tilbygning til en 
bolig på højst 15 m2, som ikke pla-
ceres tættere på skel end 4,5 m. KC
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Vidste du at …
… virksomhedsnavnet Plannja er en sammenskrivning af ”plastbelagt tyndplade” og 
forkortelsen NJA? NJA står for Norrbottens Järnverk, et tidligere statsejet stålselskab, 
hvis virksomhed i 1978 blev overført til det dengang nystiftede SSAB (Svenskt Stål AB).

Plannja fejrer 20 år i Danmark
I år kan Plannja fejre 20 år 
i Danmark. Men rødderne 
strækker sig betydelig 
længere tilbage i tiden. 
Mere end hundrede år.

Oprindelsen til Plannja AS 
blev grundlagt i 1909 under 
navnet Løgstør Trælast-
handel og fejrede 100-års 
jubilæum i 2009. I 1994 blev 
Plannja AS, som dengang 
hed Scanwall ByggeProfiler 
AS, opkøbt af Plannja AB, og 
i 1999 ændredes navnet til 
Plannja AS.

Plannjas pandeplader, som 
er blevet produceret i Dan-
mark i årtier, er et af koncer-
nens ældste og mest popu-
lære produkter. I 1997 steg 

interessen for pandepladen. 
Profilets dækkebredde blev 
forøget med et modul, og der-
med kunne profilet nu tilby-
des i mange flere farver end 
tidligere. Det blev også inte-
ressant som tagbeklædnings-
materiale, ikke bare på land-
brugsbygninger, men også på 
kommercielle ejendomme og 
parcelhuse. 

I dag arbejder der 12 per-
soner i de to afdelinger af 
Plannja i Danmark: hoved-
kontoret i Nørresundby og 
salgskontoret i Albertslund.

Jubilæumsåret 2014 vil 
blive fejret med forskellige 
aktiviteter og specialpriser 
hos forhandlerne rundt om i 
Danmark. CZ 

… og har fået ny salgschef
P Den 1. februar tiltrådte Allan Brunbjerg som ny salgschef hos Plannja AS i Danmark. I de sidste 18 år har Allan Brunbjerg 
arbejdet inden for salg, marketing og product management, blandt andet som sales manager hos James Hardie Europe. 
Han kommer senest fra en stilling som salgs- og eksportchef i det tyske sikkerhedsfirma BS-WG.

Plannja AS’ tidligere salgschef, Magnus Bengtsson, fortsætter hos Plannja som koncernens eksportchef med base i 
Göteborg. CZ
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TITANPALADSET
P Guggenheimmuseet i den spanske by Bilbao 
hyldes som en af verdens mest spektakulære byg-
ninger. Det er tegnet af den amerikanske arkitekt 
Frank Gehry og blev indviet i 1997. Samarbejdspart-
neren Edwin Chan holdt foredrag om bygningen 
på Plåt14 i Münchenbryggeriet i Stockholm i marts.
 Museet er opbygget af en række morfiske 
modulelementer beklædt med kalksten, glas 
og højreflekterende titan, som giver bygningen 
en slags aura i dagtimerne. Bygningens kurver 
skulle virke tilfældige. Gehry sagde, at kurvernes 
tilfældighed var designet til at fange lyset. Denne 
komplekse stil, typisk for Frank Gehry, er blevet 
skabt ved hjælp af forskellige CAD-programmer og 
computersimuleringer.
 I dag er bygningen et yndet turistmål, som har 
sat Bilbao på landkortet for kunst- og arkitektur-
elskere verden over. CZ
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FOKUS PÅ Tagdækkerfaget

Tagdækkernes kærlighed til deres fag er stærk. Og det er der mange grunde til. 
Friheden. Kreativiteten. Udfordringerne. Følelsen af at skabe noget, der vil bestå  
i mange år. Mød fire personer, som trives glimrende med tagdækkerfaget.
Tekst: KARIN CEDRONIUS Foto: ANDERS WIKLUND/TT

De fantastiske fire

P Hvad er det bedste ved at være tag-
dækker?

– Det er friheden, og at man kan arbejde 
meget på egen hånd og selv tage ansvar 
for det, man laver. Jeg kan også godt lide, at 
jeg kan udfordre mig selv i jobbet og finde 
frem til mine egne løsninger på forskellige 
opgaver. 
P Når du ser på et tag, med bånd- eller 
pladebeklædning, hvad plejer du så at 
kigge efter?

– Jeg ser tit efter, hvordan andre har løst 
opgaven, og om der er noget, jeg kan lære 
her. Nogle gange ser man noget virkelig 
smart, man kan efterligne; andre gange ser 
man løsninger, som man ikke fatter, hvorfor 
de har valgt.
P Når du har afsluttet et tagarbejde, hvad 
plejer du så at være mest tilfreds med?

– Jeg bliver mest tilfreds, når det er lykke-
des mig at løse en vanskelig eller komplice-
ret del af en tagdækning på en smart måde, 
i et fornuftigt tempo, og når det er blevet 
pænt og uden besigtigelsesanmærkninger. 

P Hvad er det bedste ved at 
være tagdækker? 

– Det er friheden, og at jeg kan 
være så meget udendørs, men 
også at jeg kan være kreativ og 
skabe noget. Jeg kan lide, at jeg 
selv kan tilrettelægge arbejdet 
efter mit eget hoved, og at det er 
slutresultatet, der tæller.
P Når du ser på et tag, med 
bånd- eller pladebeklædning, 
hvad plejer du så at kigge 
efter?

– Det afhænger af, hvordan 
taget ser ud. Hvis det er pænt og 

har smarte løsninger, måske med 
mange tinder og tårne, plejer jeg 
at kigge på, hvordan de har lavet 
det, og hvilke løsninger de har 
benyttet, for at lære lidt nyt. 
P Når du har afsluttet et 
tagarbejde, hvad plejer du så 
at være mest tilfreds med?

– Det plejer at være de dele, 
som jeg har været med til at 
lave, og som er blevet gode. For 
eksempel hvis der har været 
et særlig vanskeligt parti med 
runde former, som jeg har løst, 
så det bliver både pænt og tæt.

” Det bedste er friheden”

” Jeg kan lide at 
udfordre mig selv”

 MATILDA BJURBERG 
 Alder: 25 år.  
 Arbejdsgiver: Oskar Jansson Plåt AB.  
 Antal år i faget: 2,5. 

 VIKTOR SUNDIN 
 Alder: 22 år.  
 Arbejdsgiver: KP Plåt AB.  
 Antal år i faget: 5,5. 
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P Hvad er det bedste ved at være 
tagdækker?

– Det er, at man skaber noget, der vil 
bestå i mange år fremover. Det er derfor, 
man tit kan se os tagdækkere gå rundt 
i byen med opadvendte ansigter for at 
kigge på de tage, vi har lagt.  
P Når du ser på et tag, med bånd- eller 
pladebeklædning, hvad plejer du så at 
kigge efter?

– Jeg er interesseret i detailløsninger og 
plejer at lede efter dem. Til trods for mine 
mange år i branchen kan man altid lære 
noget nyt. 
P Når du har afsluttet et tagarbejde, 
hvad plejer du så at være mest tilfreds 
med?

– Jeg er som regel mest tilfreds med 
helheden, inklusive alle detaljer. Men også 
bevidstheden om, at jeg har skabt noget 
konkret og varigt, som jeg vil kunne gå 
forbi og kigge på i mange år fremover. 

P Hvad er det bedste ved at være 
tagdækker?

– Selvstændigheden og friheden. 
Jeg kan lide, at jeg har friheden til selv 
at bestemme, hvordan jeg skal løse et 

problem, så længe arbejdet i sidste ende 
er godt udført. Desuden er det en til-

fredsstillelse at skabe landemærker, 
som folk ser og synes er pæne.
P Når du ser på et tag, med bånd- 
eller pladebeklædning, hvad 
plejer du så at kigge efter?

– Jeg kigger på udførelsen og 
designet, hvordan andre tagdæk-
kere har løst en opgave. Vi er jo 
ret kritiske i vores branche, og 
jeg kigger tit på, om det ser ud til 
at være godt udført og gennem-

tænkt. Og det er også interessant 
at se, om jeg kan lære noget af, 

hvordan andre har gjort. 
P Når du har afsluttet et tagarbej-

de, hvad plejer du så at være mest 
tilfreds med?

– Det er, når en kunde er tilfreds og 
takker og roser mig for det arbejde, jeg 
har udført. Det kan tit føles lidt tomt, når 
man har afsluttet et arbejde, som man har 
lagt sin sjæl i, inden næste job tager over. 
Så er en bekræftelse fra en tilfreds kunde 
herlig.  

”DET ER HERLIGT AT FÅ EN 
BEKRÆFTELSE FRA 

EN TILFREDS KUNDE”

” Man kan altid 
lære nye ting”

 KENNETH ÖDFJÄLL  
 Alder: 48 år.  
 Arbejdsgiver:  Medejer af Ödfjälls  
 plåtslageri AB.  
 Antal år i faget: 29. 

 JONNY SAMUELSSON 
 Alder: 52 år.  
 Arbejdsgiver: Plåtslagaren  
 G.H. Johansson AB.  
 Antal år i faget: 35. 
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FOKUS PÅ Tagdækkerfaget

Der hamres og falses for fuld 
kraft i metalværkstedet på 
Kista Gymnasium. Ti kon-
centrerede hoveder bøjer sig 

over deres arbejde med at udføre en god 
bånddækning eller en elegant bukning 
af en plade. Fem tredjeårs-elever og lige 
så mange elever fra voksenuddannelsen 
er samlet på værkstedet. 

– Vi blander gymnasieelever med vok-
senelever, som går på en etårig uddan-
nelse. Gruppedynamikken bliver bedre, 
når vi blander ældre og yngre elever 
på denne måde, siger Peter Edin, lærer 
i tagdækning på byggelinjen på Kista 
gymnasium.

VED DEN MOTORDREVNE kantbukkema-
skine står Robin Olsson, 19 år, som går 
på sidste år på gymnasiet. Robin valgte 
byggelinjen efter niende, fordi han ville 
have et arbejde, hvor han kan arbejde 
med sine hænder. Men at det skulle 
blive netop tagdækkerfaget var ingen 
selvfølgelighed.

– Jeg har altid været god til håndværk 
og vidste, at jeg ville være noget inden 
for byggeri, men det var først under tur-
nussen på første år, hvor vi kunne prøve 
de forskellige byggefag i fire uger hver, at 
jeg stødte på tagdækkerfaget og faldt for 

det. Jeg syntes, det var sjovt, og havde let 
ved det, siger Robin og tilføjer, at det er 
variationen, og at hvert job er unikt, der 
er det bedste ved tagdækkerfaget.

Under uddannelsen har eleverne skif-
tevis teoretiske hovedfag som engelsk, 
matematik og svensk og erhvervsrettede 
fag som arbejdsteknik og fagteori. Paral-
lelt med de teoretiske fag har de prak-
tiske øvelser på værkstedet og er ude i 
praktik i et tagdækkerfirma. Praktikken 
gennemsyrer hele uddannelsen. Robin 
og hans klassekammerater er ude i fire 
uger i træk, derefter i skole i fire uger, så 
igen i praktik osv. Sådan forløber hele 
skoleåret, hvilket Robin godt kan lide.

– Det er superfedt at komme ud i rig-
tige job. Jeg trives utrolig godt i min 
praktikplads, for jeg får principielt lov til 
at lave alt det, som man kommer til som 
ansat, og jeg lærer en masse. 

Til sommer bliver Robin student, og 
til forskel fra mange nyudklækkede 
studenter behøver han næppe være 
bekymret for, om han kan få arbejde 

Tagdækkerfaget har aner tilbage til 1500-tallet. Men de senere år er 
der stadig færre unge, der har valgt tagdækkerfaget, trods strålende 
fremtidsudsigter. Arbejdsmarkedet skriger på tagdækkere, så arbejds-
løshed er næppe en bekymring for dem, der uddanner sig nu.
Tekst: KARIN CEDRONIUS Foto: ANDERS WIKLUND/TT

efter skolen. 
Arbejds markedet 
for nyuddannede 
tagdækkere ser 
lyst ud. Derimod er 
branchens udsigt til 
at kunne rekruttere 
unge mennesker til 
faget tilsvarende mørkere. 

– I dag mangler der cirka 1.500 tag-
dækkere på arbejdsmarkedet, og her i 
Stockholm bygges der så utrolig meget, 
at fremtiden for vores elever ser sær-
deles lys ud. Men det er en skam, at 
der ikke er flere unge, som vælger at 
uddanne sig til tagdækkere, siger Peter 
Edin, som tror, at det skyldes flere for-
hold – lige fra trends og information om 
arbejdet til løn og status.

FOR ROBIN ER JOBBET fikset og klart.
– Jeg skal fortsætte med at arbejde i 

samme firma, som jeg har været i prak-
tik i, og hvor jeg har haft fritidsjob i hele 
gymnasietiden, Ternvalls Plåtslageri. 
Jeg glæder mig til at begynde at arbejde 
for alvor efter studentereksamen.

Når man har fået sit eksamensbevis 
som tagdækker, er man først lærling i 
omkring 2,5 år. Lærlingelønnen ligger 
på cirka 75-80 procent af den normale 

” Det er en skam, at der 
ikke er flere unge, som 
vælger at uddanne sig 
som tagdækkere.”

  Faget, der   
    giver job



01.2014 PLANNJA MAGASIN   13

løn, hvilket svarer til cirka 20.000 sven-
ske kroner. Efter lærlingetiden aflægger 
man en svendeprøve, og så stiger lønnen 
til i gennemsnit 28.400 svenske kroner.

– Lærlingen skal lægge 6.800 timer, 
inden man regnes for færdiguddannet. 
Når eleverne tager studentereksamen, 
har de allerede haft 2.500 timer i form 
af deres praktik, og hertil lægges så 
timerne, når man arbejder som lærling, 
siger Peter Edin.

SVERIGE HAR LIDT OVER 30 gymnasier, 
der tilbyder tagdækkeruddannelsen, 
men antallet af elever, der søger ind 
på uddannelsen, falder, og visse skoler 
nedlægges. Derfor har branchen, med 
PVF Yrke & Utbildning (Blikkenslager 
og VVS, fag og uddannelse) i spid-
sen, startet et rekrutteringsprojekt, 
som kaldes ”Strålende udsigter”, som 
henvender sig til niende-klasserne på 

landets folkeskoler. Det går i korthed 
ud på, at tagdækkere og repræsentanter 
for branchen turnerer rundt på landets 
skoler og møder de unge, der skal vælge 
gymnasiet, fortæller, hvad faget inde-
bærer, og lader dem prøve at arbejde 
med metalplader. I 2013 fik ikke mindre 
end 350 elever lov til at prøve faget med 
dette initiativ, som fortsætter i 2014.

Også Kista Gymnasium samarbejder 
med folkeskoler i Stockholm og mod-
tager ”skolepraktik-elever” fra nien-
de-klasser, som i en dag får lov at gå 
sammen med en elev og få et indblik i, 
hvad faget indebærer. I dag er Adam fra 
Sofia skolen på besøg og følger interes-
seret Robins arbejde ved kantbukkema-
skinen. 

– Det var min vejleder, der foreslog 
dette. Jeg ved, at jeg vil vælge byggelin-
jen, og tagdækker ser ud til at være sjovt, 
siger Adam. P

Fem måder at uddanne sig til bygnings-
tagdækker eller VVS-montør på.

1 Gymnasieskolens treårige byggelinje. 
På andet år vælger eleven tagdækning 

som retning. Efter gymnasieuddannelsen 
følger cirka to år som lærling.

2 Elever, hvis gymnasieskole ikke selv 
har en uddannelseslinje inden for 

bygningstagdækning eller ventilation, kan 
via praktik i firmaer og undervisning af 
branchegodkendte undervisere alligevel 
uddanne sig til tagdækker uden at skulle 
skifte skole.

3 Firmalærlinge bliver ansat og uddan-
nes dels i virksomheden og dels af 

branchegodkendte undervisere. Denne 
uddannelsesform tager fire år.

4 40-ugers tagdækkeruddannelse via 
arbejdsformidlingen, derefter følger 1,5 

år – 2,5 år som lærling afhængigt af tidligere 
erhvervserfaringer.

5 Visse steder i landet kan man få 
uddannelsen via Komvux (kommunal 

voksenuddannelse i Sverige). Det drejer sig 
primært om steder, hvor gymnasieskolen 
har eget metalværksted og egne faglærere. 
 Kilde: PVF Yrke & Utbildning

 Robin Olsson, 19, bliver student med  
 byggefag som linjefag på Kista Gymnasium  

 i Stockholm til foråret og har allerede fået job  
 i et tagdækkerfirma. Th. læreren Peter Edin. 
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FOKUS PÅ Tagdækkerfaget

Leif Pettersson, 48, har været  
i tagdækkerbranchen hele sit 
arbejdsliv. De første 15 år som 
tagdækker. I dag er han adm. dir. 

og medejer af Ahlins Plåt i Hägersten  
i Stockholm med tyve ansatte.

– Kunderne vil gerne rådføre sig med 
mig, når det handler om at vælge tag-
plade, belægning, farve og andet. Så 
gælder det om at have læst på lektien og 
være opdateret om, hvad der findes  
i sortimentet. Og så syntes jeg om idéen 
med at blive certificeret, siger Leif Pet-
tersson.

FOR AT BLIVE ”Certificeret Plannja 
Partner” kræves det, at du gennemfører 
uddannelsen Proof, at du forpligter dig 
til at overholde love og regler, og at du i 
øvrigt optræder professionelt over for 
kunderne. Til gengæld præsenteres din 
virksomhed på Plannjas hjemmeside, 
og du har ret til at markedsføre dig som 
”Certificeret Plannja Partner”.

For at beholde certificeringen skal 
man gennemføre en efteruddannelse 
hvert tredje år.

Marcus Hagström, produktchef hos 
Plannja, mener, at en af drivkræfterne til 

Leif Pettersson var den første i Sverige, der meldte sig 
til Plannjas partnerprogram, Proof. Da han hørte
om det, slog han straks til.
 – Det kan aldrig skade at lære noget nyt. 
Helt udlært bliver man jo aldrig.
Tekst: ROLAND WIRSTEDT

at starte Proof var en vilje fra selskabets 
side til at komme tættere på tagdæk-
kerne.

– Vi sælger hovedsagelig vores pro-
dukter via grossister, så vi har ikke så 
meget direkte kontakt med tagdæk-
kerne. Derfor vil vi skabe en kommuni-
kationsvej til dem, der til daglig arbej-
der med vores produkter i praksis, siger 
Marcus Hagström.

Endvidere handler det selvfølge-
lig også om at informere om Plannjas 
produkter med hensyn til materialer og 
belægninger, komme med tips om nyhe-
der og give råd om, hvordan man bedst 
arbejder med produkterne. 

– Tagdækkerne er vores ambassa-
dører. Derfor er det godt, at de ved så 
meget som muligt, når de møder deres 
kunder, og ved, hvordan de skal hånd-
tere vores produkter for at få de bedst 
mulige resultater. Det er en måde for os 
at kvalitetssikre videre ud i kæden, siger 
Marcus Hagström.

Det er også en glimrende måde at 
introducere nye produkter på, når kun-
derne beder om råd. 

– Her har tagdækkerne stor indfly-
delse på grund af deres rolle som fagfolk. 

 Medlemskabet af Proof giver gensidige  
 forretningsmæssige fordele for alle, der arbejder 
 med og omkring metalpladen. Medlemskabet  
 indebærer mange fordele, plus fællesskab med  
 andre inden for tagdækkernes elite. 

   Beviset
 på, at du er 
   professionel
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og at teste, hvordan metalpladen fun-
gerede under barske belastninger. Den 
første opgave var omlægningen af taget 
på Sophiahemmet i Stockholm.

– Vi valgte det mest robuste segment til 
båndlakeret materiale, som er tagbelæg-
ninger. Tagdækkerne er vant til, at de skal 
kunne gå på taget, kunne tabe værktøj og 
så videre. De vil derfor have en ridsefast 
belægning, siger Per-Erik Sundell.

Han og kollegaerne i forskerteamet 
havde haft forhåbninger om, at Green 
Coat-belægningen ville være en anelse 
mere ridsefast, men troen herpå hvilede 
på teoretiske kalkuler.

– Vi havde heller ikke kunnet påvise 
det i vores laboratorietest. Det var først, 
da vi kom op på taget på Sophiahem-
met og talte med tagdækkerne, at vi 
fik bekræftet vores teorier. De spurgte 
nemlig, hvad det var for en metalplade, 
fordi den var så ridsefast, fortæller Per-
Erik Sundell.

NU ER DENNE METALPLADE blevet ekspo-
neret stort set over hele verden i meget 
barske klimaer. Lige fra det hårde, 
nordiske klima og den brændende sol i 
Australien, Arizona og Vestindien til den 

franske Atlanterhavskyst og 
den svenske vestkyst.

Og det har nu vist sig, at 
Plannja Green Coat, ud over 
ridsefasthed, også er bedre 
med hensyn til at bibeholde 
glans og farve.

– Den eneste ulempe vi 
har fundet, er, at den større 
ridsefasthed måske er på 
bekostning af en noget  
ringere fleksibilitet i dæk-
malingen ved lave tempe-
raturer, ned under minus 
15°. Det er ikke kommet 
helt på plads endnu, men 
i praksis bliver der kun 
udført få arbejder med 
metalplader, når det er så 
koldt, så det er ikke det 
store problem. Men der 
er ting, vi kan gøre, og vi 
arbejder på det. P

Kan de lide et produkt, fremhæver de 
det naturligvis i en diskussion med deres 
kunder, siger Marcus Hagström. 

Et sådant nyt produkt er belægningen 
Plannja Green Coat. På uddannelsesmø-
derne vil Per-Erik Sundell, dr.techn. og 
forsker hos SSAB, fortælle om den nye 
miljøvenlige belægning, som stålkoncer-
nen har verdenspatent på.

– Miljøvenlighed er et argument, men 
når du taler med tagdækkere, er det 
ydeevnen, du sælger produktet på. Skal 
du lykkes, skal det miljøvenlige produkt 
være mindst lige så godt, siger Per-Erik 
Sundell.

MED PLANNJA GREEN COAT har Plannja, 
som er et datterselskab af SSAB, haft 
succes med begge kriterier.

Arbejdet med at fremstille Green Coat 
startede for ti år siden i form af et samar-
bejde mellem SSAB, Kungliga Tekniska 
högskolan, Lantmännen og malingspro-
ducenten Akzo Nobel.

– Denne belægning er helt i over-
ensstemmelse med EU’s forskrifter og 
skulle være uangribelig ud fra et miljø-
synspunkt de næste 20-25 år, siger Per-
Erik Sundell.

Det, forskerteamet har 
gjort, er at erstatte en stor 
del af de råoliebaserede 
opløsningsmidler med 
naturlige olier som RME 
(rapsmetylester).

Fordelen ved RME er, at 
det fungerer som opløsnings-
middel under hele fremstil-
lingsprocessen helt frem til, 
at malingen kommer ind i 
hærdeovnen. Så skifter RME 
karakter fra at være et opløs-
ningsmiddel til at blive en 
permanent farvekomponent. 
Olien reagerer med polye-
sterbindemidlet i stedet for at 
fordampe, som et traditionelt 
opløsningsmiddel gør. RME 
bliver helt enkelt en del af det 
færdige farvelag.

Man begyndte allerede i 
2007 at anvende Green Coat 

Kort om Proof

 Proof-kurserne er 
gratis og varer en 
eftermiddag.

 Uddannelserne afhol-
des i marts og april 
en række forskellige 
steder rundt om i 
Sverige.

Som tagdækker kan 
du tilmelde dig via 
Plannjas hjemmeside: 
plannja.se/platslageri .

” Certificerede Plannja Proof-tagdækkere 
er gode ambassadører for Plannja.” 

Marcus Hagström, produktchef hos Plannja

FOTO: PLANNJA
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Raimo Joss havde ansvaret for 
facadeudformningen på Tele2 Arena. 
Her i efteråret fik arenaen PLÅT-
seminariets Plåtpris for sin innovative 
og bæredygtige udformning.

FOKUS PÅ Arkitekterne
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Facader og tage skal opfylde mange krav 
– lige fra arkitektonisk vision til holdbarhed. 
Derfor skal materialet vælges med stor 
omhu. For arkitekten Raimo Joss hos White 
er metalpladen et favoritmateriale, som 
bliver taget ind tidligt i den kreative proces.
Tekst: KARIN CEDRONIUS  Foto: OLA TORKELSSON

”Pladen var  
   svaret på 
flere af vores 
  spørgsmål”
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ele2 Arena, Stockholm Water-
front Building og Sven-Harrys 
kunstmuseum. Alle tre iøjnefal-
dende bygninger med spektaku-
lære facader i metalplade. Der 
synes at herske en pladetrend i 
den svenske arkitektur i dag. Men 
at tale om trends i materialevalg, 
når det handler om arkitektur, er 
ikke helt relevant, mener Raimo 
Joss, arkitekt hos White og med 
ansvar for facadeudformningen 

på Tele2 Arena, som i efteråret vandt PLÅT-se-
minariets Plåtpris for sin innovative og bæredyg-
tige udformning. I stedet mener han, at man som 
arkitekt udgår fra projektets forudsætninger og 
ambitionsniveau snarere end følger trends. Det 
vigtige er, at materialet kan understøtte udform-
ningen. 

– Materialevalget afhænger af flere forskel-
lige faktorer. Dels er der naturligvis projektet i 
sig selv, og hvilke forudsætninger det har. Dels er 
der de arkitektoniske visioner. Men også bære-
dygtighed og montage spiller en stor rolle. Ud fra 
alt dette opstår der en materialepalet at udgå fra, 
og den relaterer sjældent til en specifik trend, 
men snarere til en idé omkring, hvor man er på 
vej hen med projektet.  

DA WHITE SKABTE facaden på Tele2 Arena, hand-
lede de store arkitektoniske greb primært om at 
binde arenaen sammen som en helhed og samti-
dig bibeholde transparensen mellem inde og ude, 
mellem arenarummet og byen uden for. Det blev 
løst ved hjælp af dobbelte facadelag, hvor det 
ydre lag består af perforerede aluminiumkasset-
ter på et specielt udformet ophængningssystem, 
som løber i diagonale bånd langs hele bygningen.

– Netop her fungerede metalpladen perfekt.  
Med sin lethed og formbarhed kunne den opfylde 
de krav, vi og bygherren havde til arenaen. Pladen 
var helt enkelt svaret på flere af vores spørgsmål, 
siger Raimo Joss, som også har været med til at 
udforme pladefacaderne på Stockholm Water-
front Building og Väsby Nya Gymnasium.

Hvis Tele2 Arena handlede om at skabe trans-
parens og luftighed ved hjælp af aluminiumfa-
caden, så handlede facadevalget til Stockholm 
Waterfront om at finde en plade, der var blank og 
robust, og som kunne skabe sit helt klare person-
lige udtryk. For Väsby Nya Gymnasium, som har 
en facade af rustbrun corten, var valget en slags 
reference bagud i tiden til det industriområde, 
som en gang fandtes der, hvor skolen ligger.

Men alt handler altså ikke alene om udform-
ning og udseende. Der er en række andre aspek-
ter, når arkitekten vælger facademateriale. 
Arbejdsmiljøet for dem der bygger for eksempel.

– Facadeelementet skal være til at håndtere og 
nemt at arbejde med for de håndværkere, som 
skal montere det. I den situation er aluminium-
pladen god, fordi den er fleksibel at håndtere og 
vejer relativt lidt, siger Raimo Joss. 

HOLDBARHED ER EN ANDEN vigtig faktor, mener 
han. Specielt i en arena, hvor facadens overflade 
er så stor. 

– Materialet skal kunne holde i mange år og 
skal ældes smukt. Det skal kunne tåle at blive 
gammelt uden at blive nedbrudt, siger Raimo 
Joss og tilføjer, at aluminiummet på Tele2 Arena 
efterhånden vil korrodere og blive hvidt som en 
del af udformningen. 

– Og endvidere handler det naturligvis om, 

Stockholm Waterfront 
Building.

Messingen, Väsby Nya 
Gymnasium.
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”Det er vigtigt, at vi får en udvidet dialog med tagdækkerbranchen 
for at lære mere om, hvad der er af tekniske muligheder for at skabe 
materialer, som vi kan benytte i vores udformning”, siger Raimo Joss.
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hvordan man kan bearbejde pladen for at den 
skal få den form, som jeg som arkitekt har tænkt 
mig. Bygningens endelige udseende er et resultat 
af alle disse forskellige faktorer. 

Under arbejdet med Tele2 Arena har Raimo og 
hans kollegaer haft et tæt samarbejde med faca-
deentreprenøren Staticus, som har ansvar for pro-
duktionen og montagen af pladerne på facaden, 
men også tagdækkerfirmaet LW var en diskus-
sionspartner allerede på et tidligt tidspunkt. En 
vigtig dialog, hvor arkitekterne får kloge input og 
kommentarer fra håndværkerne omkring, hvor-
dan man bør tænke for at skabe kassetter, som det 
er muligt både at producere og montere. Den type 

Tele2 Arena

Tele2 Arena er en are-
na med skydetag, som 
opfylder Uefa og Fifa’s 
regler for international 
fodbold med hensyn til 
siddepladser, størrelse, 
sikkerhed, belysning, 
lydanlæg og krav til 
lokaler og omgivende 
miljø. 
Arkitekt: White.
Størrelse: 30.000 
siddepladser.
Taghøjde: Cirka 35 
meter.
Facade: Perforerede 
kassetter i aluminium-
plader.
Miljøklasse: Miljö-
byggnad Guld.

” Materialet skal kunne holde i 
mange år og skal ældes smukt. Det 
skal kunne tåle at blive gammelt 
uden at blive nedbrudt.” Raimo Joss

Næste side:
Ingen 
almindelig
børnehave

samarbejde vil Raimo Joss gerne se mere af, ikke 
mindst mellem arkitekter og dem, der omskaber 
deres tegninger til virkelighed.

– Jeg tror, at kendskabet til metalpladen hos 
arkitekter generelt er godt. Men jeg tror også, at 
det er vigtigt, at vi får en udvidet dialog med tag-
dækkerbranchen for at lære mere om, hvad der 
er af tekniske muligheder for at skabe materialer, 
som vi kan benytte i vores udformning. 

RAIMO JOSS MENER, at arkitekter er nysgerrige 
omkring materialer og gerne vil prøve nyheder, 
men at de derimod sjældent er interesserede i 
standardprodukter. 

– Branchen skal indse, at vi nu er på vej ind i en 
æra, hvor intet længere må være standardiseret. 
Derfor er det vigtigt, at tagdækkerbranchen føl-
ger med og skaber muligheder for specialløsnin-
ger, så man ikke reducerer arkitektens mulighed 
for at skabe et bestemt udtryk. P
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 LOKALER TIL BØRN
Børnehaven Ugglan ligner ikke en almindelig børnehave. Her går form og funktion 

hånd i hånd for at skabe en sikker og smuk bygning med lang levetid. 
Vi har talt med Ami Katz, ansvarshavende arkitekt fra tegnestuen 3dO arkitekter, 

som har tegnet børnehaven med den iøjnefaldende aluminiumfacade.
Tekst: KARIN CEDRONIUS Foto: KASPER DUDZIC

Børnehaven Ugglan,  
som ligger i Alby uden for 
Stockholm, fik Plåtprisen 
på Plåtseminariet i 2011.

bygget af brandbart materiale, det skulle 
være nemt at fjerne graffiti, den måtte 
ikke have nedløbsrør eller tagrender, 
fordi man tidligere har oplevet skader på 
disse, og man ville også undgå klatring. 
Alt det materiale, vi anvendte, skulle 
også være miljøgodkendt og ikke for 
dyrt.
P Hvilke udfordringer stødte I på i 
projektet?

– Det var ikke helt let at få klarhed 
omkring, hvordan forskellige detaljer 
skulle løses for at kunne optage bevæ-
gelser fra temperaturændringer. Alu-
miniumpladen er desuden ret blød og 

P Hvorfor valgte I aluminium?
– Vi valgte det, fordi aluminium kan 
anvendes på både tag og facade. Det var 
vigtigt, at kassetten skulle opleves som 
en helhed, og at taget, som kan ses fra 
mange af de omkringboende i de høje 
huse, skulle være lige så fint som faca-
derne. Håndværksmæssig montage med 
båndfalset aluminium var også vigtig. 
Bygningen måtte ikke opfattes som 

kølig. Desuden var der en række krav 
fra bygherren, som netop 

metalpladen kunne 
opfylde. Bygningen 
måtte ikke være 
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kræver godt kendskab fra den konsulent 
og de håndværkeres side, der entreres 
med. Vi har lært meget af ”plade-gu-
ruen” Gert Johansson om materialets 
muligheder. 
P Hvordan ser facaden ud nu, hvor der 
er gået en række år, siden den blev 
færdigopført? 

– Den ser fin ud! Lidt mindre blank, 
hvilket vi regnede med, at den ville blive 
og også så som en fordel. 
P Hvilke fordele og ulemper ser du ved 
metalpladen som konstruktionsma-
teriale?

– Der findes mange forskellige typer 
metalplader med forskellige overflade-
behandlinger og farver, og de kan mon-
teres på mange forskellige måder. Det 
giver mulighed for at få det udtryk frem, 
som man ønsker til et specifikt projekt. 
Ulempen er, at der er en forestilling om, 
at metalpladen er et materiale, som giver 
et hårdt udtryk, at det kan opleves som 
billigt, hvilket efter min mening overho-
vedet ikke passer. 

P Benytter I ofte metalpladen i den 
kreative proces?

– I den kreative proces er det i første 
omgang andre ting, det handler om, men 
metalpladen kan give ukonventionelle 
løsninger, hvilket indlysende er en fordel 
for kreativiteten. Lige nu arbejder jeg 
med et fritidshus, som ligger helt ned til 
vandet. Her prøver jeg faktisk, om metal-
pladen kan være et godt valg til facaden.
P Hvad mener du om de muligheder, 
der findes med metalpladen?

– Det er netop metalpladens mange 
muligheder, som gør den så inspire-
rende. P
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Vignet

   Flex til de 
professionelle og 
   de fingerfærdige

Det er muligt at lægge et større villatag i metalplader helt alene. 
Det har tagdækkeren Lars-Erik Molin gjort.
 – Jeg har en ansat, men han var blevet syg. Og da kunden ikke 
var meget for at skulle vente på, at min kollega skulle blive rask, 
blev vi enige om at bruge Flex, som jeg kunne håndtere alene.
Tekst: ROLAND WIRSTEDT

Plannja Flex tagplader 
vejer lidt under fire kg. 

Aluminiumvarianten vejer 
bare 1,65 kg pr. plade.
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Lars-Erik Molins tag-
dækkerfirma hedder 
Lemo og ligger i 
Luleå. Det pågæl-

dende tag var på totalt 250 
kvadratmeter og på et vin-
kelhus. Lars-Erik Molin stod 
for alt tagdækkerarbejdet, 
som altså også omfattede for 
eksempel tagrender, nedløbs-
rør og skorstensinddækning. 

– Det var her i sommer, at 
jeg lavede jobbet, men jeg kan 
huske at det tog to uger. Så 
det gik ret godt, siger Lars-
Erik Molin.

Tagstensprofilet Plannja 
Flex er beregnet til at kunne 
håndteres af én person. 
Målene er håndterbare: 74,5 
centimeter langt og 118,5 
centimeter bredt og vejer 
lidt under 4 kg. Vælger man 
aluminium, er vægten kun 
1,65 kg.

Det tag, som Lars-Erik 
Molin lagde, var i stålpro-
fil. Leverandøren, som var 
Bygma i Luleå, løftede pla-
derne op på taget.

– Flex-profilerne er nemme 
at håndtere. Det vigtige er at 
få den første række nede ved 
tagfoden rigtig; derefter er det 
bare at køre på. Jeg tog et par 
plader under armen og lagde 
dem diagonalt op mod tagryg-
gen, siger Lars-Erik Molin.

– Taget blev nydeligt, og 
kunden var tilfreds. Og jeg 
synes, at Flex var fantastisk at 
arbejde med, her hvor jeg var 
alene om det, siger Lars-Erik 
Molin. 

EMMA NORDSTRÖM, arbejder 
hos Bygma i Luleå. Som 
forhandler synes hun, at den 
største fordel er, at det er 
muligt altid at have Flex på 
lager. Det betyder, at hvis folk 
i deres ferie opdager, at udhu-
set burde have et nyt tag, så 
kan man klare det.

– Jeg plejer at sikre mig, at 
vi altid har to paller hjemme. 
En rød og en sort. Så sparer 
kunden to ugers leveringstid.

Pladerne kan også købes 
stykvis. Palleemballeringen 

er med et låg, der kan klap-
pes ned, og som beskytter de 
resterende plader mod støv 
og snavs. Hver enkelt plade 
er forsynet med produktnavn 
og stregkode for at gøre det 
nemmere at sælge pladerne 
stykvis.

EN NORMAL industripalle 
rummer 200 Flex-plader. Det 
svarer til et areal på 154 m2, 
hvilket rækker til et normalt 
parcelhustag. Man kan også 
få paller med 100 plader.

Det betyder, at der nemt 
er plads til taget til udhuset 
eller gæstehuset i en bil af 
normalstørrelse. Og med en 
almindelig anhænger kan 
kunden hente en palle med 
tagplader, som er tilstrække-
ligt til hele villaen. En palle 
med Flex i stålprofil vejer 
400 kg respektive 800 kg, en 
palle med aluminiumprofiler 
kun 248 kg.

– Det er praktisk for  kun-
den. Har du for eksempel  
et fritidshus langt fra  

Plannja Flex

STÅL
Tykkelse: 0,5 mm.
Belægning: Plannja Hard Coat 
Glossy.
Farver: 01 sort, 20 mørkegrå, 22 
mørkerød, 42 rødbrun.
Længde: 745 mm.
Antal plader pr. palle: 100/200.
Kvadratmeter pr. palle: 77/154.
Vægt pr. palle: 400/800 kg.

ALUMINIUM
Tykkelse: 0,6 mm.
Belægning: Plannja Hard Coat 
Glossy.
Farver: 01 sort, 42 rødbrun.
Længde: 745 mm.
Pallestørrelse: 1000 x 1200 mm.
Antal plader pr. palle: 150.
Kvadratmeter pr. palle: 115,5.
Vægt pr. palle: 248 kg.

”Det vigtige er at få den første række nede ved tagfoden rigtig;  
derefter er det bare at køre på,” siger tagdækkeren Lars-Erik Molin, 
som har gode erfaringer med Plannja Flex.

Plannja Flex stålprofil fås i fire 
farver: sort, mørkegrå, mørkerød 
og rødbrun. Flex aluminium 
fås i sort og rødbrun. Den har 
et distinkt udseende, som er 
meget tæt på en traditionel 
dobbeltvinget tagsten.

Emma Nordström sælger Plannja Flex 
hos Bygma i Luleå.
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forhandleren, så kan du jo 
tage en palle med dig og  
bruge det, du har behov for, og 
returnere resten. Så behøver 
du ikke tage frem og tilbage og 
tage mål eller efterfølgende 
at skulle købe flere plader,  
siger Emma Nordström.

Hun ser også Plannja Flex 
som en glimrende renove-
ringsplade.

I dag er der mange huse 
med 40 eller 50 år på bagen, 
hvor tegltaget har fået alvor-
lige skader og er begyndt at 
blive utæt. Et tag på 100 m2 
med betontegl vejer op mod 
5 ton og stiller store krav til 

tagkonstruktionen. Et tilsva-
rende pladetag vejer kun 500 
kg, hvilket betyder, at man 
ikke behøver at være bekym-
ret for konstruktionens 
styrke.

EMMA NORDSTRÖM har selv 
været med, da en ven lagde et 
tag om med Flex.

– Jeg syntes, det blev flot. 
Overlæggene er godt tilpas-
set; man kan ikke se sam-
lingerne nede fra jorden. Pla-
derne er ens i begge sider og 
derfor nemme at lægge. Og 
det er nemt at justere dem, 
og det er jo godt, fordi ingen 

” Overlægget er godt tilpasset; man kan ikke se samlingerne 
nede fra jorden. Pladerne er ens i begge sider og derfor 
nemme at lægge.”

Monter taget selv

Plannja har udarbejdet 
montageanvisninger, som kan 
downloades i pdf-format fra 
hjemmesiden: plannja.dk

Du skal bruge dette værktøj:
• Skruetrækker
• Hammer
•  Sav til at skære lægter med
•  Popnittemaskine, bajonetsav, 

stiksav eller langsomtgående 
rundsav

• Pladesaks
• Tommestok

hustage er perfekte, men lidt 
vinde og skæve, siger hun.

– Vi lagde den første side 
af taget efter skemaet, men 
det her tag var meget stejlt, 
så vi syntes, at det var svært 
at gå på pladerne. På den 
anden side af taget startede 
vi i stedet oppe fra tagryggen 
og lagde nedad, så vi kunne 
gå på lægterne. Det er lidt 
besværligt, fordi du så skal 
løfte pladerne og kile pladen 
nedenfor ind. Men det var 
ikke svært, så det viser vel 
bare, hvor fleksibel Flex-pla-
den egentlig er, siger Emma 
Nordström. P

 
Plannja 

giver op til 30 års 
garanti på stålpla-

der og 40 år på 
aluminiumplader.



FACADEPROFILER PÅ 
NYT UBÅDSMUSEUM
P I juni 2014 får havnebyen Karlskrona et nyt lande-
mærke. Så bliver marinemuseets nye ubådshal på 
Stumholmen indviet. Her skal ubåden HMS Neptun, 
fra den kolde krigs dage, fremvises side om side 
med den svenske flådes første ubåd, Hajen 1, fra 
starten af 1900-tallet. 

Ubådshallen er tegnet af arkitekten Björn Malm-
ström fra HMXW Arkitekter. På Plåt14 i Stockholm 
i marts fortalte han om udformningen og valg af 
materialer til museet.

Både størrelsesmæssigt og udseendemæssigt er 
bygningen unik. Med en facade i stål og beton samt 
en asymmetrisk konstruktion, som er inspireret af 
maritime smigteknikker og former med knæk-span-
ter, er hallen helt enestående. Museets størrelse 
samt det faktum, at ubådene har ligget der under 
hele konstruktionsarbejdet, lige siden den en halv 
meter tykke betonsokkel var færdigstøbt, er også 
noget unikt. Ikke siden Vasamuseet blev bygget i 
1980’erne, er der blevet indbygget et større fartøj 
end Neptun i Sverige.

Tekst: KARIN CEDRONIUS Foto: ERLING KLINTEFORS/SMM
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2006
Første tag-

produktion, 
Plannja Smart, 

startes op i 
Polen.

1994

2000
Plannja 

erhverver 
Sowa Profile.

1994
Plannja begynder 
at sælge produk-

ter i Polen.
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UDSYN Polen

I år kan Plannja fejre 20 år i Polen. I løbet af disse år har selskabet 
oplevet både gode og svære tider. I dag er planen at styrke 
positionen og tage teten blandt nordiske virksomheder i Polen.
Tekst: CHARLOTTA ZINGMARK

” Vi vil være 
nummer et”

S
tanislaw Tytz er adm.
dir. for Plannja i Polen. 
Han har været med 
lige siden 1994, hvor 

Plannja begyndte at sælge 
sine produkter i Polen. Den-
gang foregik distributionen 
via den polske virksomhed 
Sowa Profile, hvor Stanislaw 
Tytz var en af ejerne. 
P Hvilke milepæle har der 
været i Plannjas 20 år i 
Polen?

– I 2000 startede en ny æra. 
Dengang købte Plannja Sowa 
Profile, og jeg blev adm. dir. 
for det polske Plannja. I 2006 
startede vi produktion i Polen 
og gik fra kun salg til både 
salg og produktion. I 2007 
stod en helt ny fabrik færdig. 
Og i 2009 begyndte vi at eks-
portere Plannja-produkter til 
Sverige til videresalg i Dan-
mark, Norge og Finland.
P Er der kulturelle forskelle 
mellem Sverige og Polen? 
Og i bekræftende fald – på 
hvilke måder mærkes de  
i forretningslivet?

– Svenskere er mere organi-
serede, ikke så offensive og har 
en distance til arbejdet. Udvik-
ling foregår skridt for skridt. 
De analyserer og har møder, 
inden de træffer beslutnin-
ger, og har en bedre balance 
mellem arbejde og privatliv. 
Polakker er mere spontane 
og dynamiske. De planlægger 
mindre, handler mere ud fra 
intuition og er hurtigere til 
at tage beslutninger. De kan 
engagere sig virkelig meget 
i deres job, hvilket ikke er 
godt for helbredet. Men jeg 
oplever, at der er ved at ske 
en ændring, så svenskernes 
og polakkernes temperamen-
ter nærmer sig hinanden. 
Forskellighederne kan også 
bidrage til at skabe gode kom-
binationer, hvor svenskere og 
polakker kan supplere hinan-
den og lære af hinanden.
P Hvilke forskelle er der på 
det svenske og det polske 
marked?

– Markederne er fun-
damentalt forskellige. Det 

svenske marked er meget 
mere stabilt end det polske. 
I Polen kan markedet stige 
20 % det ene år for deref-
ter at falde 30 % året efter. 
Det polske mar-
ked er også meget 
mere fragmenteret 
med mange flere 
forhandlere end 
i Sverige. Når det 
handler om slut-
forbrugeren, er der 
derimod ingen større forskel 
på landene. Det vi kan se, er, 
at en del af markedet i Sverige 
består af gør det selv-folk, 
hvilket ikke findes i samme 
udstrækning i Polen.
P Hvordan er det gået 
for Plannja i Polen i disse  
20 år?

– Det gik vældig godt i 
90’erne. Det var en blom-
strende tid, og salget gik rig-
tig godt. I 2000 etablerede vi 
Plannja i Polen. Og fra 2007-
2008 og til og med 2012 var 
der finanskrise. Det var svære 
tider. Men vi overlevede tak-

ket være trofaste kunder. Og 
nu er vi tilbage på benene 
igen.
P Hvad er Plannjas langsig-
tede strategi i Polen?

– Vi arbejder på at styrke 
Plannjas position i Polen. Vi 
vil være nummer et i landet 
blandt nordiske virksomhe-
der.
P Hvad er Plannjas primære 

mål med at have 
virksomhed i 
Polen?

– Vi skal opret-
holde en stærk 
position inden for 
premium-produk-
ter på tag- og  

facadeområdet. 
P Hvordan arbejder Plannja 
i Polen med miljøspørgs-
mål?

– Vi ønsker at blive opfat-
tet som en innovativ, grøn og 
miljøvenlig virksomhed. Vi 
arbejder med miljøvenlige 
belægninger og solpaneler, og 
vi følger den gældende mil-
jølovgivning.  Miljøbevidst-
heden er blevet større her i 
Polen i de senere år, især hos 
dem, der tilhører de højere 
samfundslag. I dag er det 
trendy at være miljøbevidst  
i Polen. P

”Det svenske 
marked er 

meget mere 
stabilt end  

det polske.”

2007
Nyt kontor- og 
produktions-
anlæg indvies  
i Warszawa.

2012
Præsentation af  
Plannja Flex til 
kunder.

2014

2009
Plannja-produkter 
begynder at blive 

eksporteret til Sverige 
til videresalg i Danmark, 

Norge og Finland.
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