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 Innehållsförteckning:   Byggnadsbeskrivning  (Svenska 2014-10-08)    
  Ritningar 1163 A01-A04 

 
Timmerförråd 9,8 
 

För att Ert Timmerförråd 9,8 skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att 
uppförandet sker på avsett sätt. 
Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande 
ritningar noggrant. 
Detaljplanlösning m m kontrolleras. Skaffa rätt och riktiga verktyg. 
Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i 
lämpliga delar. 
OBS! Allt material skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande. 
Kapa aldrig några bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapats och till 
rätt mått. 
Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningen. 
Ta del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan Ni påbörjar monteringen. 
Tips!!! Behandla bottenram, bjälkar och bärlina före montering med någon 
form av träskyddsmedel.  Rådfråga en färgfackhandel. 
 

Om ni har för avsikt att isolera förrådet, isolera då golvet innan 
underlagsgolvbrädorna läggs. 
 

Ventiler måste monteras för att fukt- och mögelproblem ej ska uppstå. 
Såga/borra upp hål och montera dessa så nära varje taknock som möjligt. 
Garanti gäller ej om detta inte är utfört. 
 

     Timmerförråd 9,8 
     BYGGNADSBESKRIVNING 
 
1 Utför grundläggning med plintar eller hel grundmur efter eget val. 

Grundläggningsdjupet skall anpassas till markens tjälfarlighet. Mått på 
grundplintar och diagonal på grundläggningen kontrolleras noga. Se ritning A01. 

 
2 Placera ut bottenram och spika ihop denna i hörn enligt ritning A01 – A04. 
      Förankra bottenramen till grundläggningen.  
      OBS! Bottenramen får ej kapas vid dörröppningar. 
 
3 Påbörja härefter monteringen av timmerprofiler, börja med halvprofiler vägg A och 

C, härefter följer helprofil vägg B, D och E. OBS! Understa profilen i vägg E har 
större urfräsning på undersidan för att passa över bottenramen. Timmerprofiler 
skruvas till bottenram inifrån. Se ritning A04. 

 
4 Nyttja stödlister 21x45 i hörnen och mitt på vägg för att fixera hörn och i mitten. 

Släpp stödlister min 22mm för golvbeklädnaden på ena långsidan vid tillval av 
golvsats. På andra långsidan fästs stödlister endast tillfälligt tills golvet är lagt. 
Skruvas helt fast med 1st skruv i varje timmerprofil efter slutmontering. 
 

5 Härefter monteras timmerprofilerna varv nr 2 i samma ordningsföljd som varv 1. 
Fortsätt sedan varv efter varv, se ritning A03. 
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6 Timmerprofiler i gavelspets har tillsågats på fabrik med rätt taklutning, spika 

dessa profiler till underliggande från ovansidan använd spik 75x2,8.  (Kontrollera 
att gavelspets och vägganslutning håller samma höjd, får ev. justeras. 

 
7 Såga ur gavelspetsar för takåsar, se ritning A03. 
8 Montera takåsar och spika dessa till timmerprofilerna, använd spik 75x2,8. 
 

9 Påbörja nu monteringen av råspont, använd tillkapade brädor. Börja vid en gavel 
och anpassa då första brädans läge till att hamna ca 22 mm utanför förlängd 
timmerprofil. Se detalj ritning A04. 
Montera råsponts brädorna över hela takytan och spika med 1 st 75x2,8 per 
bräda till respektive vägg och takås. Sista råsponts brädan sågas så att man får 
22 mm utanför takås respektive förlängd timmerprofil. 

 

10 Montera vindskivor på gavlarna. Spika först undre vindskivan till förlängd 
timmerprofil respektive takåsar, spika också genom råspont till brädans överkant. 
Härefter monteras trekantsregel, spika denna till råspont och undre vindskiva. 
Spika härefter övre vindskivan, spika till undre vindskivan respektive 
trekantsregel. Se ritning A04.  

 

11 Montera nu takfotsbräda/takfotsregel. Börja med att spika fast takfotsregeln 
genom råspont, härefter spikas brädan till råspontskant och regel. Spika även 
takfotsbrädans ändar genom vindskivorna på gavel. Se ritning A04. 

       
12 Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår 

ej i std. leverans). Monterings exempel för underlagspapp: Lägg ut 
underlagspappen. Börja vid takfoten och lägg våd över våd mot nock, pappvåd 
över nock lägges sist sedan båda takfallen lagts ut. 

      Omlottlägg pappvåderna 80 mm och spika vid omlottläggning med pappspik cc 
100 mm. 

OBS! Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent 
ytskikt måste monteras omgående. I samband med montering av permanent 
ytskikt skall komplettering med vindskivelist, hängrännor och andra plåtbeslag 
ske, (ingår ej i leveransen). 
 

13 Montera spikreglarna enl. ritning A03, vid tillval golv lämna ca 20 mm i överkant, 
skruv 4x40. OBS 34x70 under nockåsen, skråspikas med 100x3,4 så spiken ej 
tränger ut genom timmerprofilen på utsidan! 

 

14  OBS!!  Kontrollera höjdmåtten för dörrarna enl. ritning A03 vägg A, ev. 
justering sker i underkant övre profil. Montera nu dörrinfattningar 34x70, dock 
ej i botten. Väg av infattningen med vattenpass och justera eventuellt 
timmerprofilerna. Kontrollera diagonalmåttet noga! Montera anslagsbräda, 14x95, 
i dörröppningarna och bottenlist 21x45 som ”tröskel”. Skruvas med 4x40.  

 
15 Spika dörrfoder 16x70 med spik 60x2,3 runt respektive dörröppning. 

 
16 Dörrmontering. Skruva fast gångjärnen i dörrens tvärreglar, den lilla böjen i 

gångjärnet ska anpassas till dörrens sida. Håll upp och anpassa dörrbladet utan 
slaglist i dörrhålet, lämna några mm frigång i överkant och sidan. Märk ut vart 
gångjärnshaken ska monteras och skruva fast den i sidofodret. Gör likadant med 
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dörrbladet med slaglist. Se ritning A03-04. Gäller även enkeldörren. 
TIPS! Förborra gärna så det inte spricker innan ni skruvar i dörrblad och 
sidoregel. 
 

17 Montera ledhasp på dörrbladet med slaglist och skjutreglarna på insidan av den 
andra dörren både uppe och nere. Montera skjutregeln en bit från dörrhålskanten 
med den medföljande plywoodbiten. Dessa monteras på de 2 översta och 
understa dörrblads reglarna. Se ritning A03 – A04. 
 
Nu återstår bara att måla förrådet. Rådfråga en färgfackhandel. 
OBS!  Behandla dörrbladen noga så att fukt ej kan tränga in. 

 

Lycka till! 
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Litt. Antal Material Art. Nr. Dim. Längd
Färdig

kapat

Kapas

på plats

2 Blockpanel      BP28040 28x75 4266 X

14 -”- BP28041 28x145 4266 X

1 -”-  - snedkant - A-vägg BP28045 28x145 4776 X

1 -”-  - snedkant - C-vägg BP28046 28x145 4776 X

44 -”- BP28043 28x145 2764 X

1 -”-            ursågad för dörrar BP28042 28x145 4266 X

1 -”-            urjackad för bottenram E-vägg BP28044 28x145 2764 X

28 -”-             BP28047 28x145 560 X

14 -”-           BP28048 28x145 1046 X

3 

bnt
Gavelspetsar    GS044 28x145 X

2 Monteringsklossar   ( Slagklossar ) MK003 28x145 X

1 Dubbeldörr - Regeldörr FD034
1290 x 

1890

1 Enkeldörr - Regeldörr FD033
790 x 

1890

8 Reglar under nockås +regel vid dörröppning SR3570015 34x70 2400 X

5 Anslagsbräda dörröppning SL1495001 14x95 2400 X

60 Råspont RS007 17x95 1170 X

60 Råspont RS006 17x95 1910 X

2 Takås   Jackade TÅ009 43x145 4776 X

Trekantsregel TK001 38x50 7 m X

2 Takfotsbräda       TH2295011 21x95 4800 X

VÄND!
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Litt. Antal Material Art. Nr. Dim. Längd
Färdig

kapat

Kapas

på plats

Takfotsregel SR081 34x34 10 m X

6 Dörrfoder TH1670002 16x70 2100 X

4 Vindskivor TH22120006 21x120 3300 X

20
Stödlist båda sidor bjälke mittenvägg -

Stödläkt till ytterväggar, bottenlist dörr
TH2245003 21x45 2400> X

2 Bottenram    BR3512016 34x120 3919 X

2 Bottenram                          jackad BR3512015 34x120 2450 X

3 Hakgångjärn  Raka HK001 400

Spik- och beslagspåse innehållande:

2st Skjutregel LH002

2st Ledhasp LH001

2pkt Skruv                                       á   200 st SK021 4x40

1pkt Skruv                                      á   100 st SK010 5x60

1pkt Trådspik       á 100 st SS409 100x3,4

2pkt Trådspik       á 250 st SS406 75x2,8

1pkt Trådspik       á 500 st SS403 60x2,3

2st Ventilgaller IK071

1ps
Plywood till fäste av skjutregel 

(2st inkl.skruv)
SB099
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	65046-1 Timmerförråd 9,8 - Byggbeskrivning Svenska 20141008
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