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Friggebod av Träullit



Generellt

Friggebod om högst 15 m2 får uppföras utan bygglov på 

din privata tomt. Tillåten maxhöjd är tre meter från mark 

till taknock. Avståndet till granne skall vara minst 4,5 

meter. Om avståndet är mindre än 4,5 meter ska grannar 

godkänna placering samt att du behöver söka bygglov.  

De ritningar som följer med är tillräckliga för bygglovsansökan.

Grunden

Grunden kan du bygga med murblock alternativt med 

färdiga kantelement. Oberoende på vilken typ du väljer ska 

allt tjälfarligt material schaktas bort för att förhindra sprick-

bildning pga tjälrörelser. Lägg geotextil på den avschaktade 

marken för att separera de olika lagren. Fyll sedan med 

dräneringsmaterial minst 150 mm tjockt och packa ytan 

ordentligt. Kontrollera så att dräneringslagret är vågrätt 

med ett vattenpass.

Väggarna

Börja med att montera en syll som är fuktskyddad med 

en syllisolering på undersidan. Börja res Träullit Byggele-

ment i ett hörn. Stabilisera elementet med en sträva och 

stryk på cementslamma (ispackelkoncistens), på kortsidan 

och ovansidan, innan dur eser nästa element och skruvar 

ihop hörnet. Förborra in till armeringsstaven innan du 

skråskruvar fast elementet i syllen. När du fått upp första 

hörnet kan du lägga på hammarbandet och skruva fast 

det i elementet. Därefter kan du börja resa element efter 

element med samma tillvägagångssätt som ovan. Tänk 

på att du ska stryka på cementslamman på elementets 

ovankant innan du reser det. Den bakre väggen ska inte ha 

något hammarband ovanpå elementen. Skruva istället en 

regel mot väggen från insidan (den används för att hänga 

upp takbalkarna på). Bakom väggregeln, och uppåt, ska 

elementen också vara slammade. Framsidans element ska 

kapas till rätt höjd, 2070 mm, innan de reses.

För att förenkla dörr- och fönsterinsättning kan du fälla in 

en 45x95 mm regel i de två elementen vid dörrhålet enligt 

ritningen. Om du ska sätta gips på väggens insida, så tänk 

på att det inte finns någon regel i hörnen att fästa gipsen i. 

Använd ett gipsbruk för att fästa gipsskivan i hörnen.

Taket

Takbalkarna kapas efter ritningen, hängs på 95 mm regeln 

i bakkant och läggs ovanpå hammarbandet i framkant. 

Balkarna mot gavlarna skruvas fast till elementen. När bal-

karna är på plats häftar du fast vindduken ovanpå dessa och 

därefter spikas 45 mm reglarna som bildar luftspalten dit.  

I framkant avslutas luftspalten med en tvärgående 45 mm 

regel. Därefter spikas råsponten och utanpå den tvärgåen-

de 45 mm regeln sätts en trekantslist så att att takpappen 

får en mjuk övergång till taksprånget. Vid takfoten spikas 

en 145 mm regel som putsen avslutas mot och utanför den en 

125 mm bräda som hindrar yrsnö att komma in iluftspalten.

Träullit Friggebod
Snabbt och enkelt montage med Träullit Byggelement

Fasad, framsida Fasad, baksida Fasad, gavlar
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Hörnen fästs med Träullit skruv 
8,0x450 mm. Elementen förborras 
innan skruven monteras.

Elementskarvarna tätas med  
cementslamma i spackelkonsistens.

1010 mm 720 mm

70x100 mm stolpe

Ovansidan av Träullit Byggelement 
vindtätas med cementslamma innan 
hammarbandet monteras.

Vindduk dubbelviks och 
trycks mot väggen med 
25x38 mm läkt.

45x45 mm

45x170 mm

Råspont, underlagspapp 
samt ytpapp.

Hammarband 45x95 mm fäst 
med träskruv 6,0x125 mm.

Yttre takbalkar fästs till Träulli Bygg-
element med träskruv 6,0x125 mm.

45x95 fäst med trä-
skruv 6,0x125 mm.

Balksko 45x96 fästs med ankar-
skruv 40x4,5 mm.

Skarvarna mellan byggelementen 
tätas med cementslamma.

Vy av bakre väggen sedd från sidan

Syll 45x95 mm, fuktskyddas mot grund 
med syllisolering. Infästning beroende 
av grundens utförande.

Träullit Byggelement skrå-
skruvas till syll med WT-T 
skruv 6,5x130 mm.

Elementet sparas ut för 45x45 regel mm.

Ytpapp.
Underlagspapp.
Råspont.
45x45 mm regel/luftspalt.
Vindduk.
45x170 mm Takbalk, K12  
(upp till snözon 2,0).
170 mm isolering.
Ångbroms.
28x70 mm läkt.
13 mm gipsskiva.

Trekantsläkt

45x45 mm

Vinkelbeslag
90x90x2,5x65 mm,  
en var sida om balken.

Väggkrön tätas med cementslamma.

Träullit Byggelement vindtätas med 
cementslamma bakom och ovanför 
45x95 mm regel.

Ångbromsen dubbelviks och kläms 
bakom 45x95 regel.

Spikklots 45x70 mm

25x125 mm bräda

45x145 regel

Passbrädor sågade ur 28x70 mm

Putsen dras ner ca 20 
mm på grunden

Gipsskivan fästs med långa gipsskruv in i 
byggelementets armeringsstav. Gipsskivans 
skarvar och ovanände fästs med gipsbruk 
som stryks ut på byggelementet.  
Byggelementet kan även putsas invändigt. 50 mm Träullit Standard skiva kapas upp 

och limmas fast med cementbaserat lim 
utanför syllen.

 2
24

8 
m

m
 u

nd
er

ka
nt

 t
rä

re
ge

l p
å 

vä
gg

21
15

 m
m

 o
va

nk
an

t 
Tr

äu
lli

t 
By

gg
el

em
en

t

Infällda reglar 45x95 mm underlättar dörr- och föns-
termontage. Regel fästs med 6,0x300 mm skruv.

Plan

Sektion



Väggar och Tak Mängd

Träullit Byggelement 23 st

Träullit Standard, 50 mm 1 st

Träullit skruv, 8x450 mm 8 st

Ytterdörr, 10x21 1 st

Fönster, 7x21 1 st

Gips, 1200 mm 35 m2

Byggcement 3 säck

Putsbruk, B. och C-bruk 10 + 40 säck = 50 säck

Putsnät 2 rullar

Träskruv, 125 mm 1 pkt

Takbalk, 45x170 mm 5 st, L = 3,4 m

Regel, 45x45 mm 5 st, L=3,0 m 

Regel, 45×70 mm 2 lm

Regel, 45×95 mm 26 lm

Regel, 45×145 mm 21 lm

Läkt, 25×125 mm 5 lm

Läkt, 25×38 mm 5 lm

Trekantslist 5 lm

Råspont, 21×95 mm 18 m²

Underlagspapp 20 m²

Ytpapp 20 m²

Vindduk 20 m²

Ångbroms 20 m²

Isolering, 170 mm 15 m²

Glespanel 28×70 mm 37 lm

Gips, 900 mm 15 m²

Ankarskruv, 40×4,5 mm 1 pkt

Pappspik 3 pkt

Trådspik, 3” 2 pkt

Vinkelbeslag 6 st

Balksko 3 st

Materialspecifikation

Grund Alt. 1

Cellplast, 100 mm, S80 15 m²

Kantelement, L=2000 mm 8 st

Armeringsnät 15 m²

Armeringsjärn, Ø 10 mm 40 lm

Grovbetong 120 säck

Distansklossar 60 st

Grund Alt. 2

Cellplast, 100 mm, S80 15 m²

U-block, Lättklinkerblock 55 st

Armeringsnät 15 m² 

Bistål, Bi40 40 lm

Grovbetong 120 säck

Distansklossar 60 st
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Gipsskiva

Drevning

Puts

Såga bort en bit från Träullit Byggelement och fäll in en 45x95 regel som skruvas fast 
till armeringsstaven. Innan regeln monteras ska elementet lufttätas med en cement-
slamma. Montera därefter dörr eller fönster i träregeln med en vanlig karmskruv

Takbalk Infästning dörr/fönster

arkitektur AB

        

Typritningar 

Nike arkitektur AB 
Tel/fax: 046-23 83 75 
mattias.ryckert@nikearkitektur.se

För typritningar och mer information om Träullit Bygg-

element och andra cementbundna träullsprodukter se 

www.traullit.se.

Alla mått i mm.



Träullit AB
Fabriksgatan 2, Box 20 
570 60 Österbymo 
Tel 0381-601 14 

www.traullit.se


