
Färdigkapad stomme - eller FKS som vi kallar det - innebär att vi ritar, 
konstruerar, kapar, märker upp, packar samt levererar en färdigkapad 
stomsats till dig som byggare direkt ut till byggarbetsplats.

Fördelarna med färdigkapad stomme är många. Framför allt sparar du 
värdefull tid genom hela processen – från ritstadiet ända ut på byggplats. 
Dessutom bidrar det till en betydligt bättre arbetsmiljö på bygget med  
färre tunga lyft samt att det blir tystare och renare när kapning på plats
försvinner. 

Färdigkapad stomme
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Sparar tid
& minskar

spill



→ Allt virke är av lägst 
C24-kvalitet & kan fås 

PEFC-märkt.

→ Fungerar lika bra till 
Attefallshus som till 

förskola!

Så mycket mer än bara en stomme

När du köper färdigkapad stomme av oss är det vår 
kompetens och samlade erfarenhet du investerar i. 
Du köper helt enkelt tid och kunskap – materialet
får du på köpet.  

I färdigkapad stomme ingår följande material: 

→ Ytterväggar

→ Bärande inneväggar

→ Bjälklag

→ Balkar

→ Pelare

→ Takstolar

→ Råspontluckor

Kontakta oss för att höra mer om hur färdig-
kapad stomme kan underlätta i dina projekt. 
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Snabbare ritprocess och enklare projektering 
När du köper färdigkapad stomme från oss innebär det att  
vi ritar upp hela stommen med väggar, bjälklag och tak-
stolar. Efter beräkning från er huvudkonstruktör tar vi fram 
kompletta ritningar på stommen.
 
Alla ritningar är dimensionerade och måttsatta för att  
underlätta dialogen med kommunen, huvudkonstruktören 
och på arbetsplats. Du får både ritningar för Plan/Sektion 
samt elevationsritningar på varje vägg.  
 
Bättre logistik på arbetsplatsen 
Våra lösningar bidrar till en effektiv och strukturerad arbets-
plats. För att förkorta monteringstiden kan man till exempel 
välja mellan Smartpack eller väggvis packning. Smartpack 
innebär kortfattat att alla reglar med samma mått packas 
tillsammans, i väggvis packning packas varje vägg för sig. 
Båda alternativen kan fås packade per våningsplan om så 
önskas. Tack vare att vi spårar hammarband och syll kan reg-
larna sedan enkelt placeras ut vid urspårningarna. Vi spårar 
även på ovansidan hammarbandet för takstolar samt alla 
reglar vid dörrar och fönster.

Tänk på att er huvudkonstruktör i vissa projekt kan 
behöva komplettera med: 
Grunddimensionering, stabilitetsberäkningar, 
ljud-/branddimensionering och U-värdesberäkning.

Så sparar du tid med FKS 


