
TRALL
FASADPANEL
MARKSTEN
FRIGGEBOD

Träexperten Johan Fröbel:

Alla som bygger i trä 
är med och bygger 
ett hållbart Sverige

”

Undvik misstag
Spartips
Smarta verktyg
Lagar och avdrag

Checklistor

FIXA PROJEKTET

JOBBA UTE



Välkommen till 
Fixa projektet 

Äntligen
utomhus-säsong!

”När vi sätter ihop det här numret av 
Fixa projektet är våren på ingång – och 
då passar det ju bra med lite tips och 
inspiration kring utomhusprojekt. Särskilt 
fokus har vi lagt vid ett par olika typer av 
projekt där vår svenska träråvara spelar 
huvudrollen: trall och fasadpanel, och 
vilka material och tekniker som passar 
bäst i just ditt projekt.

Trä är ju nämligen ett genialt byggma-
terial. Det är organiskt, det håller luften 
frisk och det kan återvinnas. Dessutom 
växer det ju alldeles runt knuten. Vårt 
land är täckt av vackra, starka och tåliga 

träd som har gett oss tak över huvudet i 
tusentals år och som nog kommer att bli 
än viktigare för våra barn och barnbarn. 

På Woody samarbetar vi med flera 
olika leverantörer och sågverk runtom i 
Sverige för att säkerställa att vi alltid har 
virke av allra högsta kvalitet. Förutom 
att vi har ett ovanligt brett sortiment, ser 
vi även till att det mesta finns på lager 
och för att göra din vardag smidigare 
erbjuder vi kapat, målat, packat och 
levererat. Prata med din lokala Woody 
Bygghandel, så ser vi till att du får tag  
på vad du behöver. 

MIKAEL
TYKESSON 
Försäljnings- och 
marknadschef, 
Woody Bygghandel

Woody Bygghandel består av omkring 
80 anläggningar runt om i Sverige.  
Våra butiker är välsorterade och erbjuder 
snabb service och kvalitetsprodukter. 

Vi samarbetar med väletablerade 
leverantörer och fungerar gärna som 
bollplank, rådgivare och problemlösare 
i dina projekt. Välkommen!

Leta efter den här symbolen  
när du väljer ur vårt sortiment, 
så blir din renovering hållbar i 
dubbel bemärkelse.
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Med träet
i blodet

Johan Fröbel,
SVENSKT TRÄ



F
ram till 1994 var det förbjudet 
att bygga hus i trä högre än två 
våningar i Sverige. Sedan dess 
har trä som byggmaterial gjort en 
resa, även tekniskt och este-

tiskt. Trä används nu i flervåningshus 
med bärande stomme av KL-trä och 
limträbalkar. Sammanlagt byggs cirka 20 
procent av Sveriges flervåningshus i trä. 
En som tycker att det borde vara många 
fler är Johan Fröbel, chef för distribution 
och teknik på branschorganisationen 
Svenskt Trä.

– Trä är vårt naturliga, närodlade 
byggnadsmaterial i det här landet, vi 
hade bara glömt bort det. 70 procent av 
Sveriges yta består av skog. Tekniken går 
framåt och idag kan man bygga nästan 
vad som helst i trä, berättar Johan.

Han har precis kommit in från sin 
promenad i skogen med hundarna och 
berättar att skogen sänker pulsen och 
får hjärnan att slappna av. Effekten kom-
mer även när man vistas i trähus. Johan 
är engagerad och kan mycket, ingen 
tvekan om det. Pappa var platschef inom 
bygghandeln och Johan växte mer eller 
mindre upp på brädgården. Han älskade 
att snickra, var bra på träslöjd och gick 
så småningom teknisk utbildning inriktad 
mot husbyggnation. Efter skolan började 
han jobba som konstruktör, komplette-
rade med en utbildning i marknadsföring 
och ekonomi och sålde sedan svenska 
byggkomponenter och hus ute i Europa 
i flera år. De senaste 20 åren har 
Johan kämpat för det svenska virket på 
branschorganisationen Svenskt Trä. Nu 
börjar han se hur framtiden ger träet rätt. 

– Dels är svenskt trä närodlat, virket 

JOHAN
FRÖBEL 
Gör
Chef distribution och 
teknik på Svenskt Trä

Bor
På Ekerö med sambon 
och hundarna

Gillar
Trä, skog och jakt

i blodet

växer runt knuten. Det blir ett hållbart 
byggande. Dels är det ekonomiskt. Glöm 
stela armeringsjärn och tunga material. 
Trä är enkelt att bearbeta och för-
ändra. Det blir kortare byggtider, bättre 
arbetsmiljö, bättre logistik och mindre 
transporter. Sådant spar både hälsa och 
pengar. Det blir också lättare att reno-
vera, bygga om och återvinna för nästa 
generation, säger Johan.

Med nya generationer både inom hus-
ägandet och hantverket behövs det mer 
kunskap om träbyggnation. Därför tar 
Johan och hans team på sex personer 
på Svenskt Trä fram mycket handböcker, 
anvisningar och utbildningsmaterial. De 
samarbetar ofta med experter utifrån, 
men mycket gör de själva också. Exem-
pelvis har Johan skrivit större delen av 
Lathunden, appen som finns i snart sagt 
varje snickares mobil. En del andra publi-
kationer har det också blivit.

– Vi pratar trä med alla som vill lyssna 
och de blir fler och fler. Se på limträ, det 
har ökat med 40 procent på fem år. Det 
är en jättebra produkt, som folk har fått 
upp ögonen för – både som konstruk-
tions- och designmaterial.

Svenskt trä är en stor exportvara. 
70 procent av träproduktionen säljs 
utomlands och Johan är även med och 
marknadsför virket i Storbritannien och 
Frankrike. Det fina svenska virket ger 
goda inkomster till Sverige. Skogsindu-
strin försörjer över 300 000 personer i 
Sverige och ger landsbygden liv. Skogen 
hjälper också till att rena luften vi andas.

– Skogen är koldioxidneutral. Först 
växer träden i 80-100 år. Sedan avverkas 
de och används till hus och annat. 
Då avger nedbrytningen på hyggena 
koldioxid i 20 år. Men sedan tar de nya 
växande träden upp och binder koldioxid 
i 60-80 år. Och fortsätter att binda det 
som virke i våra hus. När det är dags, 
återvinns trävirket och blir ny energi 
eller nya produkter. Det blir som en grön 
cirkel, förklarar Johan.

Vi frågar honom vad han skulle vilja 
hälsa till våra läsare. Så här svarar han:

– Jag tycker det är skönt att svenskt 
trä verkligen är en produkt man kan stå 
för. Alla som bygger i trä är med och 
bygger ett hållbart Sverige. 

Trä är vårt naturliga, när-
odlade byggnadsmaterial 
i det här landet, vi hade 
bara glömt bort det
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Kärnfuru
Består till 99 % av kärnved från den 
innersta, rötbeständigaste delen av 
långsamväxande norrländskt furu.
 Lång livslängd utan ytbehandling, 
därav ett bra miljöval.
 Kan vara svårt att få fram långa 
längder då endast kärnved används. 
Begränsad tillgång ger högre pris.

Kiselimpregnerat trä
Miljöklassat trä modifierat med kisel 
för längre hållbarhet och vacker 
silvergrå nyans. Patenterad teknologi 
ger rötskydd, vattenavvisande yta och 
förbättrat flamskydd. 
 Tio års rötskyddsgaranti. Spill åter-
vinns som brännbart byggavfall. 
 Ska ej ha direktkontakt med marken.

Ek
Tåligt och tungt ädelträ. Får silvergrå 
nyans i torrt tillstånd. Väljer du att olja 
bör du använda en pigmenterad olja.
 Hållbart och tåligt med naturlig 
motståndskraft.
 Måste skruvas med rostfri skruv, 
annars kan virket svartna vid fästet och 
skruven rosta av. Undvik järnmöbler.

Hitta rätt trall för ditt projekt

Ett nytt trädäck höjer inte bara värdet på  
huset. Det är en plats att umgås och trivas  
på i många år. Vi har samlat allt du behöver  
veta om byggrekommendationer, att välja 
hållbart trallvirke och verktygen som gör  
jobbet snabbare. Och mycket mer.

TRALL

+

-+

-

+

-

Trallguide
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Lärk
Vanligt alternativ till tryckimpregnerad 
trall. Bör oljas på alla sidor innan instal-
lation. Se till att du får 100 % kärnved 
som har en naturlig beständighet .
 Ekologiskt alternativ till tryck-
impregnerat trä. Hårt och slitstarkt.
 Tungt. Spröd yta som kan ge sprickor. 
Kan vrida sig efter montage. Metall kan 
orsaka märken vid väta.

+

-

Tryckimpregnerad furu
Vanligaste trallen i Sverige. Finns i grönt 
och brunt. Den gröna färgen kommer 
från koppar i impregneringen, den bruna 
från färgpigmentering. Båda varianterna 
grånar med tiden. Välj mellan slät eller 
rillad yta. 
 Prisvärt, lättarbetat och beständigt. 
Formstabilt och stort utbud. Enligt 
livscykelanalys det miljövänligaste  
alternativet.
 Äldre tryckimpregnering kan 
innehålla farliga kemikalier och tung-
metaller.  Spill och annat avfall måste 
lämnas till återvinningscentralen.

+

-

Värmebehandlat trä
Miljövänligt, ekonomiskt alternativ till 
tropiska träslag. Tekniken appliceras på 
olika träslag, till exempel ask. Behand-
lingen ger ökad stabilitet och beständigt 
skydd mot röta.
 Formstabilt, lättarbetat och ett  
bra miljöval.
 Risk för stickor. Kräver rostfri skruv 
och bör förborras nära ändträet. Kräver 
rengöring eller behandling en gång 
per år. Får inte användas i bärande 
konstruktioner.

+

-

Ceder
Mjukt och lättarbetat träslag.  
Får silvergrå ton när det åldras. Ceder-
olja bevarar träets rödbruna färg.
 Kärnvirket har naturlig beständighet   
mot röta. Mjukt att gå på.
 För  naturlig beständighet krävs 
100 % kärnvirke, vilket ger ett högt 
pris. Ytan får lätt märken. Handskar 
och munskydd rekommenderas vid 
hantering.

+

-

Hardwood
Samlingsnamn för lövträ. Här ingår bland 
annat exklusiva tropiska träslag som 
teak, bangkirai, cumaru, jatoba och ipe. 
 Hårda, högkvalitativa och dyra.  
Kräver nästan inget underhåll.
 Kräver förborrning och sliter mycket 
på verktygen. Slår sig lättare. Många 
träslag tillhör hotade arter, det kan vara 
svårt att kontrollera om produktionen är 
etisk och hållbar.

Läs mer om  
hållbarhets-
märkningarna  
på sidan 23!

Träkomposit
Återvunnen plast uppblandat med 
träpulver eller cellulosa. Lättjobbat 
material. Stor prisvariation, olika färger 
och sammansättningar.
 Underhållsfritt, halksäkert och form-
stabilt. Behåller sin färg.
 Kan bli varmt att gå på i direkt solljus. 
Har inte samma bärighet som furu.

+

-

+

-
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Tryckimpregnerat
– ett hållbart val

Vad är egentligen tryckimpregnering?
Tryckimpregnering är ett prisvärt och 
effektivt skydd mot röta, svamp och ska-
dedjur. Det är en industriell process som 
ger en djup inträngning och hög upptag-
ning av träskyddsmedel i virket, oftast 
furu. Om rätt impregnerat virke används 
på rätt plats kan man förvänta att träet 
behåller sin funktion i 20 år eller mer.

Förr innehöll impregneringen mil-
jöfarliga tungmetaller, men så är inte 
fallet längre. Vanligast är vattenlöslig 
saltimpregnering med koppar, vilket ger 
virket den karaktäristiska gröna färgen. 
Det finns även tryckimpregnerat virke 
som är brunpigmenterat. Båda varian-
terna grånar med tiden.

Impregnerad trall är det hållbaraste 
valet enligt en livscykelanalys (LCA) av 
IVL Svenska Miljöinstitutet och Teknolo-
gisk Institut i Danmark. Studien jämförde 
tryckimpregnerad furu NTR AB, tropisk 
ipe, betongplattor, sibirisk lärk samt tysk 
och kinesisk komposit. LCA beräknar 
miljöpåverkan under en produkts hela 
livscykel – från att naturresurser utvinns 
till dess att produkten inte används 
längre och måste tas om hand.

Träets egenskaper
Tryckimpregnerat virke har samma egen-
skaper som obehandlat virke när det 
gäller fuktrörelser och sprickbildning.

Undvik bearbetning 
Bearbetning bör undvikas eftersom det 
blottar kärnveden och ändträet. Är kap-
ning ändå oundvikligt ska ändträytorna 
bestrykas med lämpligt träskyddsmedel, 
såsom penetrerande grundolja. 

Ytbehandling är valfritt
Virket behöver inte underhållas ur 
rötskyddssynpunkt, men kan målas eller 
ytbehandlas med träolja för att motverka 
fiberresning och sprickbildning. Mät 
ytfuktkvoten innan du stryker träet med 
färg, den får inte överstiga 16 procent. 

Återvinn allt virke
Allt överblivet tryckimpregnerat virke 
– även småbitar – ska lämnas in till 
kommunens återvinningsanläggning.  
Det gäller såväl nytt som gammalt tryck-
impregnerat virke. 

NTR-klasser 
garanterar 
rätt kvalitet

Väljer du tryckimpregnerat virke som 
är klassat av Nordiska Träskyddsrådet 

(NTR) garanteras inträngning till 
kärnan, vilket ger absolut längsta 

hållbarhet och livslängd.
Vi säljer enbart modernt 
NTR-impregnerat virke av 
furu. Tänk på att det även 
finns oklassificerat impreg-

nerat virke ute i handeln, vissa 
med miljömärkningar. Men 

utan klassning, ingen garanti. 
Det finns flera olika träskydds-

klasser. De vanligaste i bygghan-
deln är NTR A och NTR AB, som 

används vid exempelvis altanbygge, 
bryggor och trall. 

Ett altandäck med tryck-
impregnerad svensk furutrall 
belastar klimatet minst och 
avger lägst CO2

Tänk på detta om du 
väljer tryckimpregnerat

Trä i varaktig kontakt med havsvatten, 
främst på västkusten, såsom bryggor och 
hamnanläggningar. Blå färgkod.

Trä i permanent kontakt med mark eller 
sötvatten, samt i konstruktioner ovan 
mark, där personsäkerheten kräver att de 
inte försvagas eller som kan vara svåra att 
inspektera och byta ut. Vit färgkod.

Trä ovan mark som är utsatt för väder och 
vind eller kondens, och där utbyte av skadade 
delar eller personsäkerheten inte är av 
avgörande betydelse. Gul färgkod.

Trä för utvändiga snickerier som fönster och 
ytterdörrar. Röd färgkod. 

NTR A

NTR AB

NTR B

NTR M
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Så mycket trallvirke 
går det åt

I tabellen nedan ser du hur många 
löpmeter som går åt per kvadratmeter, 
frånsett spill. Den angivna siffran är 
bara en uppskattning, med andra ord 
kan du behöva mer eller mindre materi-
al till just ditt projekt. Behöver du hjälp 
att beräkna åtgången, prata med en av 
våra kunniga säljare.

Snyggare trall – med dold infästning
Med dold infästning får du en slät och 
fin yta utan synliga skruvskallar genom 
att du fäster skruven/spiken i sidan på 
brädan. Och det kan gå riktigt snabbt. 
Essve har två bra produkter. Den ena är 
för spik och den  andra är för skruv.

Spik – Essve Edgefast. Nytt proffs-
system med spikpistol. I test går det 
4-5 gånger snabbare än traditionell 
toppskruvning och dubbelt så fort som 
bandad skruv. Bra i mjukt och medelhårt 
trä som tryckimpregnerad furu och lärk. 

Skruv – Essve HDS, Hidden Decking 
System. System med monteringsverktyg, 
specialbits och HDS-skruv rostfri A2 och 
A4. Du använder din vanliga skruvdra-
gare. Bra till tryckimpregnerat, sibirisk 
lärk med mera.

BREDD MM ÅTGÅNG LPM/M2

45 22,22

70 13,51

95 10,00

120 7,94

145 6,58

Räkneexempel: Väljer du trallvirke i 
bredden 120 mm är åtgången 7,94 lpm 
per m2. Till ett trädäck på 100 m2 går 
det alltså åt ca 7,94 x 100 = 794 lpm 
virke (exklusive spill). Väljer du 4,2 m 
långa brädor kommer du att behöva 
794/4,2 = 189 brädor. Kom ihåg att 
beställa lite extra för spill!

Standardmått som 28x120 mm i  
all ära, men ibland passar det 
bättre med något speciellt. Var-
för inte 28x145 mm eller 34x145 
mm? Vi har det på lager. Det 
och mycket annat som gör ditt 
trädäck vackrare och mer unikt.

Tips! Udda dimensioner 
ger en personlig stil

VERKTYGEN SOM FIXAR 
PROJEKTET SNABBARE

ESSVE 
HDS
Snabbt och enkelt med 
skruv, monteringsverktyg 
och bits. Använd vanlig 
skruvdragare.

ESSVE 
EDGEFAST
Blixtsnabb, effektiv lösning 
med spikpistol. Du fäster två 
infästningar i samma rörelse.

Du kan spara extremt 
mycket tid och ork 
med rätt maskiner 
och verktyg. Här är 
några riktigt bra tips.
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Utvändigt monterade trallbrädor 
måste alltid monteras med hänsyn 
till träets svällning och krympning, 
något som sin tur beror på trallens 
fuktkvot vid montage. Med det i åtanke 
uppdaterade branschorganisationen 
Svenskt Trä sina rekommendationer 
för läggning av trall år 2019. Vi har 
sammanfattat de viktigaste punkterna. 
 
 Trallbrädor ska i första hand
 monteras med bästa sidan vänd 
uppåt och får aldrig monteras utan 
springa. När du lägger trallbrädorna ska 
detta ske med rätt avstånd kant-till-kant 
(se figur 1). Rätt avstånd beror både 
på trallbrädans bredd och träslag. För 
den vanligaste tralltypen, NTR-klassad 
impregnerad furutrall, är rätt avstånd 
enligt tabell nedan:

Lägg trall 
som står pall

 Trallskruvarna eller kamspiken   
 bör alltid monteras minst 30 mm 
från kanten på långsidan. Detta för att 
minska risken för sprickor i trallbrädan. 
När du kommer till ändträet rekommen-
deras att förborra för trallskruvarna för 
att ytterligare minska risken för sprickor. 

 Trallskruven ska också monteras  
 vinkelrätt mot trallbrädans över-
sida. Montera så att skruvhuvuden eller 
spikskallar kommer i nivå med trallbrä-
dans yta på översidan. Drar man ner 
skruven djupare riskerar man fuktsam-
lande fickor och missfärgning 
(se figur 2).

 När du monterar trallbrädan ska 
  hela golvbjälken fuktskyddas  
med en längsgående remsa av 
grundisolerings papp (se figur 3). 
Även bärlinan mot väggen och/eller 
husgrunden bör skyddas med grund- 
isoleringspapp. Undvik så långt det är 
möjligt att skarva trallbrädorna. Om du 
trots allt måste skarva ska du använda 
dig av så kallad stumskarv och spik-
reglar. Detta för att kunna ha 45 mm 
marginal från ändträet till trallskruven för 
att motverka sprickbildning.

Vill du läsa mer kan du ladda ner Svenskt Träs 
anvisningar Montering av trall på woody.se eller 
på svenskttra.se/trall

1

2

3

4

BREDD AVSTÅND 
KANT-KANT

95 mm 100 mm

120 mm 126 mm

145 mm 152 mm

För fler virkestyper och
dimensioner se woody.se# Golvbjälke

Spikregel

Grundisoleringspapp Stumskarv Trall

Figur 3

Figur 1

Figur 2
Spikskallar och skruvhuvuden ska vara 
i nivå med trallens yta, inte djupare.

Fuktsamlande ficka

Blottat ändträ

Kant-till-kant-avståndFogsprång högst 3 mm
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Felmontering dikt an
Det här är faktiskt vanligare än man tror. 
Grundproblemet är att man utgår från 
att träet är nyimpregnerat och har svällt 
när man köper det. I verkligheten kan 
det ha legat på lagret en tid och torkat. 
Följ alltid rekommendationen. Tänk 
också på att det är organiskt material. 
Har du mätt fukten i alla brädorna? Det 
kan skifta kraftigt från bräda till bräda. 
Har du koll på väder och vind? Fuk-
tigt klimat och mycket nederbörd och 
blötsnö påverkar hur träet krymper och 
sväller. 

Slarv med ändträ
Ändträet blottar träets interna vatten-
kanaler, alltså trädets blodådror. Därför 
tar ändträet upp 20 procent mer fukt än 
flatsidorna. Sågar du i brädorna måste 
du stryka ändträet flera gånger med 
lämpligt träskyddsmedel. Se alltid till att 
göra det. Missar du detta blir resultatet 
att fina brädor kan få röta och förstörs i 
förtid.
 
Fel/för högt tryck i spikpistolen
Spikhuvudet ska vara i nivå med ytan 
på panelen. Samma med skruvskallen i 
trallen. Annars blir det som en ficka där 
vatten samlas. Då måste man stryka på 
nytt träskyddsmedel runt huvudena. 

Tips från 
Johan Fröbel 
på Svenskt Trä:
De 5 vanligaste 
misstagen 
– och hur du 
undviker dem

Har man en privatperson som 
kund gäller Konsumenttjänst- 
lagen och den är hård

Övertro på kundens ritningar
Man måste ställa krav på underlaget från 
kund. Inte minst när det gäller bärande 
konstruktioner – det finns byggregler. 
Bästa tipset är alltid att anlita en bygg-
nadskonstruktör. De finns ofta lokalt 
på någon ingenjörsbyrå. Det är värt 
vartenda öre.

Små fel som blir stora problem.
Brädor kan skilja sig åt väldigt mycket, 
även inom samma sort. Träet kan ha rört 
sig för mycket. Man kan ha spikat för 
hårt. Trallen kan ha spruckit. Man kan ha 
missat att använda grundpapp. Allt detta 
leder ofelbart till reklamation. Har man 
en privatperson som kund gäller Konsu-
menttjänstlagen och den är hård.
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Använd rätt 
klassad skruv

Proffstips! 
Välj rostfri skruv. Rostfritt stål är inte härdat, vilket gör skruven mindre 
stum och mer flexibel. Därför passar rostfri A2 skruv bra i exempelvis ett 
högbyggt trädäck, där man kan förvänta sig större rörelser i konstruktionen. 
Rostfri skruv är också bästa valet för trädäck där konstruktionen ligger 
direkt på marken, för att minska risken för rost. Samma gäller för bryggor 
eller trädäck nära insjö, bräckt vatten eller vid pool. För tropiska träslag är 
syrafast A4 skruv det enda valet.

En bra skruv...
 rostar inte
 missfärgar inte virket
 spräcker/flisar inte virket
 är lättare att dra i
 går inte sönder
 kräver inte förborrning
 kräver ingen försänkning

Oavsett projekt är det viktigt att använda skruv  
med rätt  korrosivitetsklass. Klasserna anges i C1-C5  
(C=Corrosion). Vid val av skruv gäller det att ta 
hänsyn till träslag, dimensioner och geografiskt läge. 
Fråga gärna oss så hjälper vi dig – vi kan skruv! 

C5 Den mest krävande klassen 
och avsedd för användning i 

miljöer med så gott som permanent 
fukt, samt där det finns mycket salt i 
luften. Rostfritt ohärdat syrafast stål A4 
är egentligen det enda materialet som 
klarar att ingå i denna klass, exempelvis 
vid användning runt pool. Syrafast stål 
klarar även oljorna och syrorna som 
finns i tropiska träslag.

C4 Kustnära områden med medel-
hög salthalt, eller områden 

med högre halter av luftföroreningar 
(tyngre stadsmiljö). C4 har nästan blivit 
standard i Sverige. Ytbehandlingen är 
ofta en blandning mellan zink och nickel. 
Skruvar i ohärdat rostfritt stål, klass A2 
hamnar också i den här klassen.

C2 Icke uppvärmda inomhusmiljöer 
eller lantliga utomhusmiljöer 

utan luftföroreningar. Oftast elförzinkad 
skruv men med tjockare lager än C1. 
Ankarspik och ankarskruv är exempel på 
produkter i denna klass som kan använ-
das utomhus.

C1 Inomhus i uppvärmda 
utrymmen med torr  

luft utan föroreningar.  
Oftast elförzinkad skruv.

C3 Områden med 
medelhöga halter av luft-

föroreningar (lättare stadsmiljö) 
samt låg salthalt. Produkterna i 
denna klass är ofta varmförzin-
kade. VIKTIGT: Bör inte användas 
i kustnära områden eller om det 
ska användas kemikalier som får 
kontakt med skruvarna.
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1. Laga
Börja med att byta ut eventuellt trasig 
skruv eller spik och se till att alla skruv-
huvuden och spikskallar kommer i nivå 
med brädans översida. Passa på att 
komplettera med en extra infästning eller 
byta ut någon bräda om det behövs.

2. Tvätta
Ibland räcker det med vatten men har du 
alger eller mögel, spruta på exempelvis 
Grön-Fri från Jape som får ligga på över 
natten. 

Byt sedan till Nordsjö Tinova Wood 
Cleaner som både rengör och bleker 
träet. Plasta först över det du vill skydda. 
Spola av däcket med vatten. Fördela 
medlet jämt på den blöta träytan med 
tryckspruta. Tänk på att inte hålla mun-
stycket för nära vid högtryckstvätt, det 
kan slita på träet. 

Skrubba med terrassborste i brä-
dornas längdriktning, Anza har en bra 
modell. Skölj med mer vatten medan du 
jobbar. Skölj av och låt torka. Nu har ditt 
trä blivit rent och fått en ljusare nyans. 
Vill du, kan du bleka det ytterligare med 
blekmedel för trä så ser det som nytt ut.

Tips: Rengör altanen när det regnar så 
får du ett supersmidigt arbete.

En gång om året är det dags för en översyn av 
trädäcket. Tänk på att rengöring och oljning 
tar minst två dagar inklusive torktid, så det 
gäller att planera. Så här får du bäst resultat.

Kom ihåg 
    underhållet

3. Slipa
Slipa bort vassa kanter, stickor och 
ojämnheter. Ta ett extra varv så att det 
blir helt barfotavänligt. Borsta av slip-
dammet ordentligt så det inte  
fastnar i oljan. 

Tips! Anzas Altanverktyg 2-i-1 säkrar ett 
tunt och jämnt lager utan överlappnings-
märken. Produkten är enkel att använda 
och innehåller både dyna och slip- 
verktyg. Komplettera med slippapper.

4. Olja
Tänk på att det ska vara ett tunt och 
jämnt lager olja, har du för tjockt med 
olja spricker och flagnar det. Använd 
en pensel eller dyna. Stryk i samma 
riktning som träets ådring och gör 
klart några brädor i taget så slipper du 
överlappningsmärken. 

Nordsjö Tinova UV Super Terrace 
skyddar mot både fukt, sprickor och 
solstrålar. Stryk 1-2 gånger. Använd en 
pensel till mellanrummen och andra 
svåråtkomliga ställen.

Tips! Det blir bäst att olja när det är torrt 
och lite skuggigt. Undvik starkt solsken 
och kvällsdagg.
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FRIGGEBOD

Den moderna, murade friggeboden blir en snygg del av boendet.

”

Friggeboden är ofta det enklaste 
sättet för en husägare att utöka  
sin boyta och de små bodarna 
ser man i villa- och sommarstuge-
områden över hela Sverige.  
De små tillbyggnaderna fungerar 
utmärkt som trädgårdsförråd 
men minst lika bra som gästrum, 
arbetsrum, ateljé, hemmagym 
eller yogastudio. 

En av anledningarna till att frigge- 
bodarna blivit så populära är att de kan 
uppföras utan bygganmälan och bygglov 
samt att reglerna är enkla: Friggeboden 
får vara max 15 m2 stor till ytan och 
tre meter hög. Den får inte placeras 
närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan 
tillstånd från grannen. 

Färdigpaketerat förenklar projektet
Förr syntes friggebodarna mest som små 
rödmålade träförråd på undanskymda 
platser i trädgårdarna. En modern, murad 
friggebod kan i stället bli en snygg, 
integrerad del av boendet och gentemot 
en konstruktion i trä har den murade 

– tusen möjligheter
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friggeboden också fördelar som vädertå-
lighet och brandskydd. 

Finja Betongs populära Mursystem 
Exakt lämpar sig utmärkt till friggebodar 
och hjälper dig att få ett tidseffektivt pro-
jekt med perfekt slutresultat. Systemet 
består av fem smarta komponenter som 
tillsammans skapar hållbara och väl- 
isolerade väggar och golv:

1 Exakt-element med en inre cellplast-
del som effektivt bryter köldbryggan 

och ger ett bra u-värde.

2  Isolerblock Exakt är konstruerat med 
stor precision och finns i 290, 350 

och 400 millimeters bredd. 

3 Murbruk Exakt har en lättarbetad 
konsistens och finns i två varianter, 

varav den ena kan användas vid tempe-
raturer ned till –10 °C.

4 Armering Exakt är en snabb och lätt-
viktig glasfiberarmering som kommer 

på rulle och som enkelt kapas med kniv 
under arbetet. 

5 Murlåda Exakt har en ställbar spri-
darplåt och förslutbar bottenlucka. 

På finja.se/diy hittar du steg-för-steg-
instruktioner som tar dig igenom pro-
jektet från grund och golv till väggar, 
fönster, dörr och putsning. Här hittar du 
även kompletta checklistor över vilka 
övriga produkter du behöver till bygget 
och ritningarna finns för både 
15 och 10 m2. 

Vatten och el – att tänka på 
Det krävs inget tillstånd för att dra in 
el till en friggebod, men arbetet ska 
som alltid utföras av behörig elektriker. 
Många gånger har man också stor nytta 

Friggeboden fick sitt namn 
efter den dåvarande bostads-
ministern Birgit Friggebo, som 1979 
lät avskaffa bygglovsplikten för den 
byggnad som då fick vara högst  
10 m². Från 2008 får friggebodarna 
vara upp till 15m² och ytan får  
även delas upp på flera byggnader. 
Friggebodens storebror, attefalls-
huset, tillkom 2014 och får numera 
byggas upp till 30 m² stort.

Visste du att?

av att ha vatten och avlopp inkopplat 
och för detta ska man komma ihåg att 
göra en bygganmälan. 

Komplettera med ett växthus
En friggebod på 15 m2 kan utan bygglov 
kombineras med ett intilliggande 
växthus på 5 m2 till en mycket trivsam 
helhet. Ett alternativ till växthus är för-
stås att helt enkelt odla i marken intill 
friggeboden. En prunkande växtlighet  
skapar en härligt levande känsla åt  
hela boendet. 
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Lättlagda Rustik
Från S:t Eriks kommer markstensserien 
Rustik som för tankarna till charmiga 
gamla gator och torg. Stenen är trumlad 
för att få sin speciella karaktär med lätt 
slitna kanter. Rustik kan gärna kombi-
neras med S:t Eriks släta plattor för en 
varierad beläggning på både större och 
mindre ytor. I serien finns också belys-
ningsstenar, som med fördel kan läggas 
i linjer på garageuppfarten för att visa 
vägen i vintermörkret.  

1 Generellt gör sig en kraftigare 
struktur särskilt bra till större 

hus, medan mindre mönster- 
bildningar passar till mindre hus.

2 Lägg med ett fall på ett par 
centimeter per meter för 

effektiv avrinning,  

3 Om man helt vill undvika 
ogräs bör markstenen läggas 

på gjuten betongplatta.

4 På garageuppfarten bör 
stenen vara garageklassad. 

Klassningen innebär som regel att 
såväl natursten som marksten bör 
ha en tjocklek på minst 6-7 cm.  

Smakfulla kombinationer
Att blanda betongprodukter med natur-
sten är ett bra sätt att få ett resultat som 
är både vackert och funktionellt. 
I Benders sortiment hittar du ett brett 
urval av prisvärda betongprodukter, där 
du sedan kan skapa exklusivitet 
i detaljerna med kantstenar i granit och 
kanske dekorera med kullersten och 
singel. Naturmaterial som granit finns 
i olika ytbearbetningar, som lämpar sig 
väl för olika ändamål.

En noggrant utvald markbeläggning runt huset har ungefär 
samma estetiska funktion som en matta under soffgruppen 
inomhus: den binder ihop en helhet och lyfter fram det vackra 
i huset. Med olika material- och mönsterval går det att skapa 
en rustikt naturnära eller elegant modern känsla. 

MARKBELÄGGNING

Rustikblock från S:t EriksMarksten från Benders

Rama in huset med 
mark- och natursten

FYRA TIPS NÄR DU 

LÄGGER MARKSTEN! 

16 FIXA PROJEKTET



Bästa verktygen 
för dina 
uteprojekt

 Spikpistol från Paslode
Paslode IM90XI är en gasdriven 
spikpistol för bandad spik och 
NailScrew i längderna 50–90 mm. 
Spikpistolen är otroligt mångsidig och 
effektiv och lämpar sig för montering 
av allt från trästommar, utvändig 
panel och regelverk till trall, staket 
och spånskivegolv. Spikpistolen 
levereras med 2,1 Ah lithiumbatteri, 
batteriladdare och skyddsglasögon i en 
tålig i en tålig verktygsväska. Kombinera 
med tillhörande rostfri A2 NailScrew 
och gas i kombipack. 

2

1

 Vattenpass från Hultafors
Hultafors vattenpass är robusta, 
känsliga och hållbara och sortimentet 
inkluderar allt från långpass till 
minivattenpass. MST är Hultafors 
kraftigaste och känsligaste vattenpass, 
försett med okrossbara blocklibeller, 
+30 % förstoringsglas, självlysande 
reflektor som underlättar avläsningen 
och ergonomiskt utformade handtag 
som är enkla att rengöra. MST finns i 
längderna 1800 och 750 mm.  

1

 Handsågar från Bahco
Bahcos handsågar är berömda för sin 
skärpa, säkerhet, användarkomfort och 
hållbarhet. Sågarna har egenskaper som 
unikt tandspetshärdad XT-tandning 
för långlivad skärpa och skruvade 
trekomponentshandtag med 45° och 
90° vinklar för minimal ansträngning 
under arbetet. I sortimentet finns sågar i 
flera storlekar och utföranden för att ge 
optimala resultat i alla dina arbeten.

5

 Skruv till utvändig panel 
        från Gunnebo
Var noga med valet av spik och 
skruv till paneler. En för lång variant 
riskerar att skada vindskyddet och en 
för spetsig gör att panelen spricker. 
Gunnebos panelspik och panelskruv 
skyddar panelen från väder och vind 
och håller den på plats i många år. 
Den finns i flera olika längder och går 
att få både som rostfri syrafast A4 och 
ytbehandlad.

3

 Handverktyg från Bahco
Bahcos ERGO™-verktyg ligger rätt i 
handen och svarar på minsta rörelse. 
ERGO™-verktygen är unikt utvecklade 
för att skydda de 42 olika handmuskler 
som vi arbetar med och för att 
underlätta krävande arbetsuppgifter. 
Du hittar ERGO™-handtagen på allt 
från skruvmejslar och skiftnycklar till 
hammare och tänger. 

4

2

3

4

5
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Med en träfasad kan man enkelt fräscha upp 
eller byta ut partier när det behövs. Vi tipsar om 
produkterna som höjer takten och kvaliteten på 
ditt fasadprojekt, och guidar dig till rätt val av 
panel och infästning. Och en hel del annat.

FASADPANEL
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Välj rätt 
panel för 
ditt projekt

Trä är Sveriges vanligaste fasadmaterial. Normalt 
används granvirke eftersom det tar upp vatten 
långsammare än furu, vilket gör fasaden mer hållbar. 
Sortering G4-2 och bättre är det som gäller för 
fasadträ. Vi har massor av olika bredder och profiler 
på lager. Här är tre vanliga varianter och en lite 
ovanligare som blir mer och mer populär.

Lockläkt
Stående lockläktspanel går fint att 
variera genom att kombinera olika 
bredder på brädorna. Det fästs på 
horisontellt bärverk, så kallad spikläkt. 
Spikläkten förs ut från stommen vilket 
kallas luftningsläkt. Detta för att se 
till att det luftas torrt och fint bakom 
panelbrädorna oavsett väder. Spika 
aldrig genom två brädor eftersom hela 
idén är att de ska kunna röra sig.

Liggande
Liggande panel är vanligt i områden 
med mycket slagregn, till exempel 
i Norge och västra Sverige. Vanliga 
typer är fjällpanel samt falsad och 
spontad panel. Panelen grundas runt 
om och fästs på ett vertikalt regelverk. 
Luftspalt bakom blir bäst. Panelen ska 
avslutas minst 200 mm över mark  
för att slippa regnstänk och smuts  
från marken.

Spontad
Med spontad ytterpanel får fasaden 
en slät och fin yta. Det finns flera 
varianter och det går att montera både 
vertikalt och horisontellt. 

Limträ
Med limträpanel får du betydligt 
bredare panelbrädor än vanligt, vilket 
ger ett snyggt och robust intryck. Det 
passar bäst på större ytor där den 
extra bredden kommer till sin fulla rätt.
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Man brukar säga att man skruvar 
trall och spikar panel. Som grundre-
gel används varmförzinkad panelspik. 
Rostfri spik används vid särskilt utsatta 
lägen och till utvändig panel av ädelträ, 
omålade träpaneler och järnvitriol- 
behandlat eller impregnerat trä.

Men det finns såklart alltid special-
fall. Paneländar kan skruvas för slippa 
sprickor. Hela brädor kan skruvas för 
att underlätta byte. Oavsett ska änd-
skruven/spiken sättas 100-150 mm in. 
Förborra hål till spiken så slipper du få 
sprickor i brädan.

Det är viktigt att panelspik eller skruv 
anpassas för att inte penetrera det

SPIKA ELLER 
SKRUVA FASADEN?

bakomliggande vindskyddet. 
Spikpistol bör undvikas till utvändig 

panel. Det är alldeles för stor risk att  
spiken tränger för djupt in i brädorna så 
att det kan komma in fukt i träet.  
Däremot går det bra att skruva med 
bandad skruv och skruvdragare. 

Fråga oss! 
Det finns mycket mer som man behöver 
ha koll på när det gäller infästning i olika 
delar av olika paneler – liggande, stå-
ende, taknära och marknära. Kom in och 
prata med oss, så hjälper vi till!

1

Om du ska byta träfasad är det ett utmärkt 
tillfälle att samtidigt energirenovera. Sett till 
vad hela renoveringen kostar är det ingen 
större merkostnad, och man brukar räkna med 
att investeringen är återbetald inom tre år. 
Fastighetsvärdet och inomhuskomforten ökar, 
energianvändningen och driftskostnaderna 
minskar. Samtidigt hjälper du till att nå klimat-
målen och anpassar huset till kommande krav. 

Paroc Klimatskiva WAS 35TT kommer i 
stora skivor som går snabbt att installera. 
Med en och samma produkt får fasaden ett 
energieffektivt heltäckande skikt som är  
vind- brand- och fuktsäkert. Perfekt för  
dig som vill energieffektivisera snabbt och 
kostnadseffektivt!

Passa på att 
tilläggsisolera

På guidecenter.se  hittar du smarta mängd-beräknare, guider och instruktionsfilmer från Gunnebo som gör det enkelt att välja rätt

”
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Allra mest lönsamt blir det med utvändig 
panel som både är grundmålad och 
mellanstruken. Men metoden ger även 
en rad andra fördelar inklusive högre 
kvalitet. En redan målad panel kan du 
montera oberoende av årstid och väder. 
Panelen har även ett bättre skydd under 
transport och byggtid, så du får mer 
respit att planera för montering och slut-
målning. Målningen sker med industriell 
precision. Färgen appliceras i precis rätt 
mängd, vid rätt fuktkvot och när virket 
är nysågat. Det ger bra resultat och lång 
livslängd.
 
Väljer man enbart grundmålad  
panel måste den färdigstrykas två 
gånger för att få ett fullgott skydd. Den 
första strykningen bör göras innan 
monteringen medan sista strykningen 
kan vänta.
 
Efter monteringen av mellanstruken 
panel återstår endast en slutstrykning 
med täckfärg. Denna kan man vänta 
med i upp till ett år. Väntar man så 
länge måste man dock tvätta panelen 
innan målning.

Spara tid och pengar 
med industriellt 
ytbehandlad panel

Det finns en produkt som sparar 
massor av tid för dig som byggare. 
Dessutom sparar den pengar för 
husägaren, sett till totalekonomin. 
Trots högre inköpspris! Vi pratar 
om industriellt ytbehandlad panel.

Fördelar med 
industriellt 
ytbehandlad panel 

   Sparar både tid och pengar

   Högre kvalitet

   Målat under rätt förhållanden

1
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Så mycket virke går det åt

BREDD (MM) ÅTGÅNG (LPM/M2)

BB 70 LB 70 10,00

BB 95 LB 70 8,00

BB 95 LB 95 6,67

BB 120 LB 70 6,67

BB 120 LB 95 5,71

BB 120 LB 120 5,00

BB 145 LB 70 5,71

BB 145 LB 95 5,00

BB 145 LB 120 4,44

BB 145 LB 145 4,00

BB 170 LB 70 5,00

BB 170 LB 95 4,44

BB 170 LB 120 4,00

BB 170 LB 145 3,64

BB 170 LB 170 3,33

BB 170 LB 145 3,64

Lockpanel, 20 mm överlapp

BREDD (MM) ÅTGÅNG (LPM/M2)

BB 70 LB 45 13,33

BB 95 LB 45 10,00

BB 120 LB 45 8,00

BB 145 LB 45 6,67

BB 170 LB 45 5,71

BREDD 
(MM)

TÄCKANDE
BREDD (MM)

ÅTGÅNG 
(LPM/M2)

70 60 16,67

85 85 11,76

120 110 9,09

145 135 7,41

170 160 6,25

Spontat virke, tjocklek 12–33 mm

Lockläktspanel, 20 mm överlapp

Proffstips!
Ladda ner gratisappen Lathunden från 
Svenskt Trä så har du alltid alla tabeller 
för virkesåtgång tillgängliga.

Här har vi samlat tabeller på hur 
mycket virke det beräknas gå åt till ditt 
fasadprojekt. Spill är inte medräknat, 
normalt får man räkna med 10 %. 
Räkna först ut arean på den väggyta 
som ska bekläs med panel. Multiplicera 
sedan arean i m2 med tabellvärdet på 
den panel du vill använda. Behöver du 
hjälp att beräkna åtgången är du väl-
kommen att prata med någon av 
våra kunniga säljare.

Räkneexempel  1
En väggyta på 20 m2 ska kläs med 
lockpanel: bottenbräda 22 x 145 och 
lockbräda 22 x 120. Åtgången blir 
4,44 lpm/m2 av varje dimension, det vill 
säga 20 m2 x 4,44 = 88,8 lpm av  
22 x 145 och 88,8 lpm av 22 x 120 
(exklusive spill). 

Räkneexempel  2
En väggyta på 10 m2 ska kläs med en 
spontad panel 22 x 95 som har en täck-
ande bredd av 85 mm. Åtgången blir 
11,76 lpm/m2, det vill säga 10 m2 x 11,76 
= 117,6 lpm (exklusive spill). 

Rejäl hammare

Tumstock

Vinkelhake

Vattenpass

Fogsvans

Rätsnöre

Bräckjärn

Cirkelsåg

Skruvdragare

Har du allt 
som behövs?
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Ta hand om din fasad så håller den längre
Tänk på att all smuts som fastnar på 
fönstren genom åren också fastnar på 
fasaden. Undvik helrenovering genom 
att bry dig om fasaden lite oftare. Skölj 
av fasaden varje år och tvätta den vart 
tredje år.

Om du har mögel
Svarta prickar av mögel på fasaden 
måste bort. Med Prick-Fri från Jape 
dödas all påväxt som träffas. Mer 

Vanlig färg
Förarbete. Tvätta fasaden ordentligt 
med målar- eller mögeltvätt och låt träet 
torka. Skrapa bort löst sittande färg och 
byt ut skadade paneler. Slipa bort flisor. 
Täck och maskera ytor som inte ska 
målas. Måla inte i direkt solljus eller på 
varm vägg, då torkar färgen för fort. 

Grundmålning. Grundmåla alla trärena 
partier. Fyll i eventuella sprickor med 
fogmassa och låt torka. 

Täckmålning. Börja med panelen och 
ta foder och knutar sist. Välj penslar 
som matchar panelens bredd så går det 
snabbare. Tips! Håll en bred spackel 
under när du målar ändträet så slipper 
du fula stänk på husgrunden. 

Slamfärg 
Den mest kända slamfärgen är Falu 
Rödfärg. På äldre fasader börjar du 

MÅLARTIPS!

med att ta bort allt som sitter löst med 
stålborste. Är träet ohyvlat spär du 
ut färgen med tio procent vatten, är 
träet slätare kör du på med färgen som 
vanligt. Tänk på att slamfärg ska arbetas 
in i tunna lager. Använd skyddsplast så 
slipper du stänk på fel ställen. Slamfärg 
är tungt att jobba med, så satsa på ergo-
nomiska penslar.  

Jobba smartare och snabbare
Satsa på kvalitetspenslar. Ger ett jäm-
nare färglager som skyddar bättre. Har 
också högre färgupptagning så att du 
inte behöver doppa lika ofta och arbetet 
går fortare. Med ett vinklat skaft skonar 
du dessutom handled och rygg.

Arbeta ergonomiskt med för- 
längningsskaft. Du slipper böja dig för 
att doppa penseln eller klättra för att 
nå överallt. Ger dessutom mer kraft och 
hjälper dig variera greppet.

information och arbetsråd finns på 
www.jape.se

Välj rätt fasadtvättmedel
Är det inom färgens underhållsintervall 
kanske det räcker med Underhållstvätt, 
som är effektiv mot smutsen, men skon-
sam för ytan. Behöver du måla om ska 
du välja Målningstvätt. Den tar lite mer 
på ytan så att den nya färgen får bättre 
vidhäftning. 

Tips! Rengör och skölj fasaden nedifrån 
och upp. Då minskar risk för märken av 
rinnande rengöringsmedel. 

Välj rätt borste
Mjuk borst kommer lättare in i vinklar 
och vrår, bra för fasader med lockpanel 
och snickarglädje. Styv borst kan vara 
lämpligt till mer slät panel. Tips! Välj ett 
skaft med genomspolning, då du kan 
tvätta och skölja med samma.

Välj en bra markeringstejp
Utomhus krävs tejp med starkt, 
fukttåligt papper. Vissa tejpsorter 
kan sitta upptejpad upp till 120 dagar 
utomhus omålad. 

Planera dina pauser
Med Anzas Platinum fasadpensel föl-
jer en smart förvaringsask som håller 
färgen fuktig upp till 2 veckor. Perfekt 
för både korta och långa pauser. 
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Läkt är kluvet virke som är tunnare än 
38 mm och smalare än 63 mm. I nya 
AMA Hus 21 har materialanvisningarna 
för ströläkt och bärläkt vid yttertaks- 
läggning, uppdaterats. Anledningen är 
att de som jobbar på tak vill ha krafti-
gare och säkrare material att gå på.

Ströläkt. Läggs lodrätt från takfot till 
nock. Rekommenderad minsta dimen-
sion är 25x48 mm.
 
Bärläkt. Fästs vågrätt ovanpå 
ströläkten. Rekommenderad minsta 
dimension är 25x48 mm.

Ladda ner Svenskt Träs gratisapp 
Lathunden till din mobil. Då får du en 
praktisk guide till det mesta du behöver 
veta när du bygger med trä. Finns på 
App Store, Google Play och Windows 
Phone Store, eller ladda ner den som 
pdf på svenskttra.se/lathunden

Förvara 
virket 
rätt på 
bygget
 

Trä håller bra – förutsatt att det 
hanteras rätt. Virke som ska användas 
utomhus och vid inbyggnad ska lagras 
i utomhusklimat skyddat mot neder-
börd, solstrålning, smuts och markfukt. 
Tänk på detta:

Kontrollera att presenningen är hel 
och ogenomskinlig. 

Täck virket på sådant sätt att luft 
kommer in och det inte blir för höga 
temperaturer eller kondens. Låt band 
och emballage på virkespaketet sitta 
kvar så länge som möjligt. 

Ventilera mellan virket och presen-
ningen. Se till att presenningen slutar 
en bit ovan mark och sätt distanserade 
stöttor så att den inte ligger an mot 
virket. 

Direkt solsken ger snabb uttorkning 
av ytan. Sprickor bildas, virket kan 
deformeras och skuggsidan fuktas 
upp. Därför ska virket vara täckt även 
under arbetstid.

NYA 
ANVISNINGAR 
FÖR LÄKT

Lathunden gör det 
enklare att bygga 

Norgips Ultra Board har utvecklats för 
konstruktioner som har krav på hög styvhet 
och robusthet. Gipskivan har mycket goda 
brand- och ljudegenskaper, samtidigt som 
du får ett skruvfast underlag. Kombinera 
gärna med systemet Nail It Indoor, som 

ersätter skruv med spik, för ett snabbare 
och mer ergonomiskt montage. 

STABILA 
INNERVÄGGAR
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Satsa på kvalitet och underhåll
Välj virke av hög kvalitet och förläng 
livstiden ytterligare med regelbun-
det underhåll – det lönar sig för både 
dig och miljön. En lång livslängd kan 
dessutom kompensera för att materialet 
krävt mycket energi under tillverkningen. 

Svanen
Produkter med hög kvalitet och låg 
klimat- och miljöpåverkan tack vare 
små energiförluster och stränga krav 
på material och i tillverkning. 

FSC
Garanterar att träråvaran är spårbar 
och från ett skogsbruk som tar hänsyn 
till både miljö och arbetsförhållanden. 

PEFC
Garanterar att träråvaran är spårbar 
och från ett skogsbruk som främjar 
miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet.

BASTA
Databas med bygg- och anläggnings-
produkter som uppfyller olika krav 
på kemiskt innehåll. Syftet är att 
fasa ut ämnen med farliga kemiska 
egenskaper. 

Byggvarubedömningen
BVB bedömer byggrelaterade 
produkter utifrån kemiskt innehåll, 
miljöpåverkan och social påverkan 
i leverantörsledet. Kräver medlemskap.

SundaHus
Helhetslösning för att systematisera 
arbetet med att välja produkter utan 
farliga ämnen samt dokumentera 
innehållet i fastigheter över tid. Kräver 
en licens.

Hållbara val
Woodys egen hållbarhetsmärkning. 
Under den samlar vi produkter som är 
bra för dig som vill bygga hållbart.

Enkla val som 
fixar hållbarheten

Välj närproducerat virke
Kommer virket från svenska skogar 
behöver det inte fraktas runt hela jorden. 
För att förebygga risken att virket kom-
mer från illegala avverkningar, arbetar 
vi enbart med seriösa certifierade 
leverantörer.  

Håll utkik efter hållbara märkningar
Det förekommer väldigt många olika  
miljömärkningar i världen, också inom 
vår bransch. Vi har valt att enbart gå  
på dem som vi vet är seriösa och därför  
är alla våra virkesleverantörer inter- 
nationellt spårbarhetscertifierade  
enligt FSC eller PEFC. 

Bygg- och anläggningssektorn 
står för en femtedel av Sveriges 
totala klimatpåverkan, men
det finns stora möjligheter att 
minska klimat- och miljö-
påverkan från ditt byggprojekt.

1 % av världens skogsyta
5:e största trävaruexportören
3 % av Sveriges yta är täckt av bebyggelse
70 % av Sveriges landyta är täckt av skog
58 % av skogsytan brukas
1 % av skogen avverkas årligen

Märkningarna som gäller

Svenskt trä är grönast!

”

Skogsindustrin är vår största 
basindustri (inkl. massa 
och papper) och försörjer 
300 000 svenskar ekonomiskt 
(anställda, leverantörer, familjer)

Trälandet 
Sverige
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Certifierade träexperter 
Vi har lång erfarenhet av projekt 
med trävirke. Som certifierade 
träexperter i samarbete med 
Svenskt Trä kan vi råda dig i allt 
om trä – materialval, använd-
ning, egenskaper och fuktkvot. 
Kompetensen finns på plats i 
våra butiker. 

Byggrådgivning
Hur påläst man än är, kommer 
det hela tiden nya valmöjlig-
heter. Våra rådgivare hjälper 
dig optimera leveranslogistik, 
materialval och byggmetoder för 
bästa ekonomi och göra hållbara 
val för miljön.

Rithjälp
Från idé till ritning, både för 
proffs och slutkund. Våra erfarna 
rådgivare jobbar med den 
senaste tekniken och tar fram 
ritningsförslag för kök, badrum, 
uterum och andra ombyggnader. 
Boka tid och ta med en skiss 
med mått. Vi gör även besök på 
plats.

Såg- och hyvleriservice 
Det är mycket som ska klaffa 
på ett bygge och tiden är ofta 
knapp. Lägg ut kapning av trä-
reglar, panelbrädor, gipsskivor 
och byggskivor på oss. Du spar 
tid, får rätt dimensioner och 
slipper spill på bygget.
 
Färgbrytning
Ge oss en färgkod, ett färgprov 
eller välj en kulör i vår samling. 
Säg var färgen ska användas 
och hur stor ytan är, så ordnar 
vi med brytning, mängdning och 
leverans.

Fixa 
projektet 
enklare 
med våra 
tjänster

Lagerhantering
Vem vet vad som händer med 
materialet på byggarbets- 
platsen? Lagra det hos oss 
istället, det gäller både lager- 
och beställningsvaror.
 
Sats/Lägenhetspackning
Leta efter grejer? Hitta dem 
underst på pallen? Nej, tack. 
Vi packar i kollin sorterade 
per lägenhet, rum, våning eller 
arbetsplats. I exakt rätt mängd. 
Prata med oss.

Transport och leverans
Att ödsla tid på hantering eller 
väntan gör ingen glad. Därför 
rekommenderar vi alltid våra 
proffskunder att lägga transport 
och leverans på oss. Du får rätt 
material, rätt emballerat, på rätt 
plats, i rätt tid.
 
Hyra släp
Har du ett mindre projekt och vill 
plocka och emballera ditt mate-
rial själv, men saknar släp? Inga 
problem. Vi erbjuder både frihet 
och hyrsläp. Tänk på att boka i 
god tid bara.
 
Leasing
I vissa fall kan det vara motiverat 
att korttidshyra utrustning istället 
för att köpa. Vi kan erbjuda 
denna möjlighet i ett antal 
anläggningar. Prata med oss i din 
lokala bygghandel.

Konsulttjänster
Vi har ett stort nätverk av kon-
struktörer, arkitekter, elektriker, 
målare, VVS-tekniker med mera. 
Det ger dig snyggare resultat och 
ofta lägre kostnader. Prata med 
oss.

Samlingsfaktura
Mindre administration och mer 
bygg. Vi specificerar varje objekt 
per projekt på fakturan. Du följer 
enkelt dina materialkostnader 
och kan vidarefakturera rätt.

Du måste inte göra allt 
själv! Om du vill kan du 
lägga över vissa delar 
av jobbet på oss, vi har 
en rad tjänster som 
förenklar ditt projekt. 
Utbudet kan variera 
från ort till ort så kolla 
gärna med din lokala 
bygghandel.
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Byggnadsarbete är omgärdat av lagar, 
regler, anvisningar och rekommenda-
tioner. Det är mycket att bita i för en 
upptagen entreprenör. Men regel-
verket gör stor nytta. Det smartaste 
är att hålla sig uppdaterad. Ta reda 
på vad som är nytt och ta hjälp om 
det behövs! 

AMA Hus
AMA står för Allmän material- och 
arbetsbeskrivning och fungerar som 
grund för tekniska beskrivningar. Verkty-
get hjälper dig att säkerställa kvaliteten i 
byggprocessen – från förfrågnings- 
underlag till sista slutbesiktning. Ha koll 
på AMA. Läs mer på byggtjanst.se

Konsumenttjänstlagen 
KTjL är en så kallad hård lag, tvingande 

till konsumentens förmån om du 
exempelvis har en husägare som 
slutkund. Ett enkelt misstag kan bli 
tråkigt. Bästa tipset är att läsa på 
och ha tydligt skrivna kontrakt. 
Läs mer på foretagarna.se
 
Träskyddsföreningens garanti
Vill du vara på den säkra sidan vid 
trallbygge kan du prioritera NTR-klas-
sat trä. Det ger konsumenten en 
rötskyddsgaranti på hela 20 år. Gäller 
klasserna NTR A och NTR B. Läs mer 
på traskydd.com 

Kontakta din kommun
Byggnadsnämnden eller byggnads- 
kontoret i din kommun kan svara på 
vilka lagar och regler som gäller just 
i ditt fall.

Du har väl 
koll på lagar 
och regler?

Räkna ut hur mycket skatt du 

kommer att få betala under det 

år bytet ska göras. Det kan du 

enkelt göra på skatteverket.se 

Då får du en uppfattning om hur 

mycket avdrag du kan göra.

Se till att hantverkaren du 

anlitar har F-skatt.

På offerter och fakturor ska 

det tydligt framgå vad som 

är arbetskostnad och vilken 

fastighet/bostad arbetet ska 

utföras på.

Fakturan för arbetet måste be-

talas under det år som arbetet 

utförs.

ROT för dig 
som husägare

Se till att din kund sätter sig in 
i regelverket för rot-avdrag. Det 
är din kund som har ansvaret 
för att villkoren är uppfyllda. I 
de flesta fall bruka det inte vara 
några oklarheter.

Kontrollera att uppgifterna du 
får från kunden är rätt för att 
undvika framtida krångel.

Fråga alltid kunden om du ska 
göra ett rot-avdrag för att säker-
ställa att det finns utrymme 
för det.

Skicka fakturor i god tid innan 
årsskiftet så att din kund har 
chansen att betala på inneva-
rande år.

ROT för dig som 
utför arbetet
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Det är vi som hjälper dig att fixa projektet!

du ska lägga mark- eller natursten så att 
det blir både vackert och hållbart. 

Har du frågor om ditt nästa projekt, 
söker du inspiration eller vill du beställa 
material och verktyg? Kontakta din 
lokala Woody Bygghandel. Vi har ett brett 
sortiment av kvalitetsprodukter och det 
mesta finns på lager. Våra kunniga säljare 
är vana att fungera som bollplank och 
rådgivare vid både små och stora projekt.

 
Lycka till!

TILLSAMMANS 
FixaR VI projektet!
Fixa projektet är en serie av magasin fulla 
av inspiration och kunskap. 

I det här numret ägnar vi oss åt 
några av de vanligaste och mest efter-
frågade projekten att utföra under 
sommarhalvåret. Vi djupdyker i vad som är 
vårt och nog hela Sveriges favoritmaterial: 
trä – och går steg för steg igenom hur du 
bäst bygger trall och fasadpaneler i trä. 

Förutom det tipsar vi om ett mycket 
tacksamt byggprojekt: den murade 
friggeboden, liksom saker att tänka på när 

Besök din lokala bygghandel så hjälper våra 
erfarna säljare dig att välja rätt!

”


