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Bygg så det håller
– hela livet
Mitt viktigaste råd till dig är att se till att
virket du väljer är just NTR-märkt. Då vet du
att träet kontinuerligt genomgår stenhårda
kvalitetskontroller av tredje part och har 20 års
rötskyddsgaranti. Träet kommer från svenska
skogar och oavsett hur det behandlats kan du lita
på att alla miljökrav är uppfyllda. Det är hållbart –
och beständigt. Du kan också surfa in på vår sajt
byggaute.nu, där du kan lära dig mer och kanske
få inspiration till nya spännande byggprojekt
utomhus.

Planerar du att dra igång ett
byggprojekt därhemma? Grattis! Att
bygga själv är något av det roligaste du
kan göra. Kanske särskilt i trä, ett lika
lättarbetat som klimatsmart material.
Men det gäller att tänka till – och välja
rätt trä på rätt plats
Idag är trä ett självklart materialval för många, såväl
hobbysnickare som stadsplanerare. Ur ett miljöoch klimatperspektiv slår det andra byggmaterial
med hästlängder, och vissa kommuner har därför
särskilda strategier för att öka träbyggandet.

Trevlig läsning – och lycka till!

Men för att träet ska hålla över tid krävs kunskap
om både materialets egenskaper och hur det ska
användas. Väljer du NTR-märkt*, behandlat trä
kan en träkonstruktion hålla en hel livstid. Väljer
du i stället obehandlat trä riskerar din altan eller
brygga att ruttna inom några år. Vi på Svenska
Träskyddsföreningen ser ett behov av större
kunskap och ansvarstagande hos beslutsfattare
och branschfolk – och planerar därför att dra i
gång utbildningar kring de här frågorna. Samtidigt
arbetar vi varje dag för att sprida information och
öka kunskapen hos gemene man. Det magasin du
håller i din hand – Bygga Ute – är en del av det
arbetet. I tidningen kan du hitta vägledning när
det gäller materialval och byggtekniker, men också
matnyttiga tips och inspiration till skaparglädje.

FREDRIK WESTIN
VD, Svenska Träskyddsföreningen

*NTR står för Nordiska Träskyddsrådet, och
märkningen garanterar att du får rätt trä av
rätt kvalitet på rätt plats, och en hållbarhet
på minst 20 år.
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Rum under
bar himmel

Paret Sjöblad ville göra plats för fler
rum och mer umgänge – under bar himmel.
Nu har de byggt till en stor, mysigt inredd uteplats,
och installerat en pool som får barnen att hellre
stanna hemma på landet än att åka in till stan.
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Sara och Stefan Sjöblad planerar
redan för bygga vidare på sitt
utekök intill matbordsgruppen.

Skapa olika
rum på trallen
Skippa väggarna, det är
mysigare att dela av med
växter, antingen fasta eller
flyttbara. Möblera på olika
sätt i de olika ”rummen”
med olika dynor, draperier
och krukor.

En äppellåda
på hjul blir
en praktisk
avställningsyta

det mest hållbara, och inte lika kallt som till exempel
betong. Det är ett mer levande material, som bara blir
vackrare med åren. Och det ser så fint ut när det får den
grå, lite väderbitna nyansen.

Tänk att slå upp altandörren en solig morgon,
tassa ut barfota på altanens mjuka trägolv
och slå dig ned i uteköket för att avnjuta ditt
morgonkaffe. Eller kanske börja dagen med ett
uppfriskande dopp i poolen ...

Har uterummet gjort att ni spenderar mer tid
utomhus?

För Sara och Stefan Sjöblad var satsningen på
uterummet en dröm, som de med gemensamma krafter
förverkligat.
– För mig var det viktigt att få en ganska stor yta att
vara på. Jag ville skapa olika rum, där man kan göra
olika saker. Vi har ett stort matbord, där man kan sitta
många, och även en sittgrupp där man kan mysa på
kvällen när barnen fortfarande vill vara i och bada. Och
soldäcket såklart, plus uteduschen och en plats för att
hänga av sig, berättar Sara Sjöblad.

– O ja, verkligen. Vi är mycket mer utomhus än vad jag
hade trott att vi skulle vara, under en längre tid av året.
Barnen gillar ju att bada i den tempererade poolen, så
även inpå hösten sitter vi ute, men kanske tar med en
filt.
De tre barnen älskar poolen, och tar ofta med kompisar
hem. För äldste sonen har den blivit en anledning att
stanna hemma och umgås med vännerna där i stället
för att åka in till närmaste staden, Sävsjö, som han ofta
gjorde tidigare.
– Barnen har också varit väldigt involverade i
byggprocessen. Särskilt mellanpojken som har en egen
liten snickarbod här hemma. Vi har skruvat en massa
trall ihop, han och jag, säger Sara.

Altanerna är byggda med furutrall, något som Sara
tycker ger en ombonad karaktär.
– Vi är i husbranschen både Stefan och jag, och
tänker i första hand på kvalitet. NTR-märkt virke är
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Tips inför bygget av ditt uterum
Tänk stort och sätt igång lagom stora projekt, som tar
lagom mycket tid. Ta en bit i taget och fortsätt utveckla
genom åren. Allt behöver inte vara färdigt på en gång. Se
det som en process, även om du kan nyttja platsen under
tiden. Knepet är att plocka undan under tiden, så det inte
känns som att man bor på en byggarbetsplats.

I familjens
utedusch ligger
en rejäl trampsten

Växter som
lockar fjärilar
bidrar till mysfaktorn.

En rostbrun plåt blir
en fin kontrast mellan
trall och gräs.

Trädet har
integrerats
snyggt i trallen
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Trendigt med
rymliga uteplats
Lars Carlbom var skogshuggaren som
snickrade på fritiden – tills han sadlade
om, och satsade helt på snickeriet. I dag
driver han Snickargården i Vimmerby,
och hjälper människor att förverkliga
sina altandrömmar.

Vi träffar Lars Carlbom på Snickargården när han färdigställer
en altan åt en kund. Snickargården har som specialitet att
bygga olika typer av rum och ytor utomhus, men även
försäljning och montering av solskydd och markiser.
Året runt är Lars Carlbom och hans kollegor ute och bygger
altaner och uterum åt sina kunder.
– En trend jag ser när det gäller altaner är att man vill ha det
större. Mer plats. Många kostar på altanen lite mer, det är ju
där man vill vara på fritiden, grilla och träffa vänner. Har du
en villa är det ofta trall längs med hela huset på baksidan som
gäller.
En längtan efter att vara närmare naturen, och kunna sitta
mer ombonat och bekvämt utomhus, tror Lars Carlbom är en
viktig orsak till att många vill bygga till sina villor utomhus.
En höjning av husets värde får man liksom på köpet.
– En bra altan är ett bra försäljningsargument, det är vad
folk vill ha när de köper hus.
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En trend jag ser när
det gäller altaner är
att man vill ha det
större. Mer plats.

ser
Vad ska jag tänka på när jag planerar min altan?

– Fundera på vad du ska ha den till. Vilka möbler vill du ha ute? Bord för fyra
eller åtta personer? Ställ upp bord och stolar och mät, och glöm inte att man
måste kunna gå runt bordet också. Bygg inte för litet och bygg inte med för
klent material och för klena dimensioner, det lönar sig inte i längden.
Tänk också på var och hur altanen placeras. Vill du ha morgonsol, middagssol
eller kvällssol? Kanske altaner i olika väderstreck kan vara ett alternativ? Tänk
även på tillgängligheten och att man lätt ska kunna komma in och ut.
0

"

Lars Carlbom tipsar också om att inte underskatta tidsåtgången. Det är ett stort
projekt att bygga en altan, åtminstone om det är en lite större variant.
– Det tar ofta mycket längre tid än man tror, om man ska göra det ordentligt.
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NTR-klassat virke
Satsa på svenskt,
beständighetsklassat
virke. Då har du 20 års
rötskyddsgaranti. En altan ska
hålla i minst 20 år. Regelvirket
finns i olika träskddsklasser.
Ska trallen ligga mot mark
är det viktigt att använda
träskyddsklass NTR A. Bygger
du vid kusten, i havsmiljö eller
bryggor rekommenderas
rostfri trallskruv, annars räcker
galvaniserad.

Tips fran sn
0

Säkra räcken

Om altanen är över 500 mm från mark måste man bygga ett räcke.
Höjden på räckena ska vara 1 100 mm om altanen byggs tre meter
ovan mark. Har du en lägre altan räcker 900-950 mm. Om det finns
barn i närheten ska det inte vara klättervänliga ribbor. När det gäller
material är det bara fantasin som sätter gränser. Många väljer trä eller
glas, men även stålräcken kan passa bra. Kom ihåg att allt trä behöver
vara ordentligt torrt före målning.

Tjocklek och
bredd på brädorna
Tänk till när det gäller tjocklek
och bredd. Dimensionen
på trallbrädorna påverkar
vilket centrumavstånd som
golvbjälklaget ska ha.
Se tabellen nedan eller fråga i
bygghandeln om du är osäker.

Hur stort kant-tillkant-avstånd ska
trallen ha?
Det beror på vilken typ av
trallvirke och dimension du väljer.
Tänk dock på att trallbrädor aldrig
ska monteras utan springa!
För rekommendationer - se
www.svenskttra.se
Här finns tydliga tabeller och
information.

Minsta tjocklek på trall vid olika centrumavstånd på golvBJÄLKLAG
samt ERFORDERLIG längd på trallskruv
Tjocklek trall
(mm)
22
26 (värmebehandlad)
28
34

Centrumavstånd
golvregel (mm)
≤ 400
≤ 450
≤ 600
≤ 800

Längd trallskruv
(mm)
45
55
55
75

Halslängd
trallskruv* (mm)
22
28
28
34
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Halslängd
=Tralltjocklek

*Längd ogängad del av trallskruv

nickar'n
Välj rätt skruv eller spik!
En viktig tumregel är att ha en dubbelt så
lång skruv eller spik som brädan är tjock.
Glöm inte att det är trallskruv eller
kamspik som ska användas. Trallskruvens
ytterdiameter ska vara minst 4,2 mm. Se
till att skruvens ogängade del motsvarar
trallbrädans tjocklek. Finns både som
galvaniserad och rostfri. Se tabell nedan.

Generalskarvar
och ändträ
När altanen är långstäckt
eller om man ska förlänga en
befintlig altan, kan man göra en
så kallad generalskarv. Snyggt
är också om man alltid försöker
att dölja ändträet med gerade
hörn. Ändträ bör alltid oljas
även vid skarvar för att undvika
sprickor och få en längre
hållbarhet.

Steghöjd och
stegdjup på
trappstegen
m
150 m

m
300 m

Gör du en trappa upp till
altanen? Tänk på att inte göra
stegen för höga, eller för låga
för den delen. En lämplig
steghöjd är runt 150 mm, och
ett stegdjup på ungefär 300
mm. Då får foten ordentligt
med plats.

Hur skruvar jag?
När du skruvar ihop trallen är ett alternativ att inte
skruva rakt uppifrån på plankorna, utan i stället
skruva från sidorna. I bygghandeln finns speciella
trallverktyg som underlättar skruvning från
sidorna, och samtidigt ger en mall för avståndet
mellan sidorna. Handlar det om lite grövre plankor
kan det vara lättare att skruva på fri hand.
Kom ihåg att inte skruva för nära ändträet.
Vid skarvar kan spikregel läggas på varje sida om
golvbjälken för att inte ändträet ska spricka och för
att få optimal infästning. För mer information - se
www.svenskttra.se

Säkra trappan
Bygger du en trappa på en brant
plats? Fundera på om det är
bättre att bygga en trappa åt
sidorna än att bygga den rätt
upp. Det är inte särskilt praktiskt
eller säkert med alltför branta
trappor. Tänk också på att inte
göra den för smal.

”Kjol” kan bli förvaring
Har du byggt en så kallad kjol under en högre altan?
Då kan det vara smart att använda utrymmet
för förvaring. Här kan du lägga till exempel
trädgårdsredskap, skottkärror och barnleksaker.
Mindre lämpligt är det att förvara organiskt
material som riskerar att ruttna och därmed
påverka träet i altanen.
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Trä är det

klimatsmartaste
byggmaterialet

Världens skogar tar upp koldioxid
från luften och lagrar den, såväl i den
växande skogen som i de trävaror
som kommer därifrån. Skogarna och
träet gör därmed en ovärderlig insats
för klimatet. Enligt Svenskt Trä är
skillnaden i utsläpp för trä jämfört med
betong eller stål drygt 40 ton koldioxid.

Bygg altan – utan
att söka bygglov
I fjol försvann kravet på att söka bygglov
för altan – så länge din planerade uteplats
uppfyller vissa kriterier.
Från och med 1 juli 2019 behöver du inte längre ansöka om bygglov när
du vill bygga en ny altan i anslutning till din villa, så länge huset eller
området där du bor inte är särskilt värdefullt ur ett historiskt, konstnärligt
eller miljömässigt perspektiv. Det här gäller dock bara om altanen:

 byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
 inte är högre än 1,8 meter
placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen
Så bygger du

din egen brygga
Vill du ha en egen brygga där du kan
njuta under solvarma sommardagar,
eller förtöja din båt? Tänk då på att
göra en hållbar konstruktion som inte
förstörs av väder och vind. Beroende på
var i landet du bor behöver du ta hänsyn
till lite olika saker för att det ska bli så
bra som möjligt.
På www.byggaute.nu kan du ta del av
matnyttig information inför bryggbygget och ladda ner byggbeskrivningar
för olika typer av bryggor.

För en sådan här altan behöver du inte heller följa bestämmelserna i den
detaljplan som gäller för området. Även när din planerade altan ligger
närmare än 4,5 meter från grannens tomt kan du slippa ansöka om
bygglov, så länge du fått skriftligt godkännande från grannen. Också i
andra fall där du inte riktigt uppfyller kriterierna kan det gå bra att bygga
utan bygglov – men kolla alltid med kommunen vad som gäller där just du
bor. På boverket.se kan du hitta mer information om reglerna kring bygglov
för altaner.

Byggaute.nu – för

inspiration, tips och råd

Ska du bygga ett staket, ett plank, en
lekstuga eller ett jakttorn? Då är trä som
gjorts beständigt det perfekta materialet.
På byggaute.nu hittar du utförliga
beskrivningar, inspirationsfilmer,
svar på vanliga frågor, en praktisk
materialkalkylator och mycket annat.

Var noga med underarbetet!
Tänk på att gräva till fast underlag.
Plinthålen ska vara minst 500–600 mm
djupa.
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Enklare utan bygglov
För att slippa söka bygglov för din altan
behöver den uppfylla vissa kriterier...

Glöm inte underarbetet!
Har du bestämt dig för att bygga en uteplats?
Kom då ihåg det viktiga för- och underarbetet,
innan du sätter igång på allvar.

1
2
3
4
5

Fundera på var din altan ska placeras i förhållande till huset. Vill du ha morgonsol,
middagssol eller kvällssol? Blir det enkelt att ta sig ut på altanen inifrån huset? Ibland är det
självklart vilket alternativ som är bäst – men ibland kan man ha flera valmöjligheter.
När du bestämt var altanen ska ligga, mät ut platsen och markera med stolpar och snören.
Plinthål i grus skall vara 500–600 mm djupa. Gräv tills du når fast underlag. All matjord
ska bort. Är marken lerig och tjälskjutande måste betongplintarna ännu längre ner i marken.
Då gräver du först ett djupt hål och gjuter en liten bottenplatta av betong. Tryck fast en bit
armeringsjärn i mitten.
Om du väljer att gjuta egna plintar, var då noga med att rikta och staga upp plintarna
ordentligt. Använd gjutform av papp med diameter 150 mm i hålet och fyll tillbaka jorden
runtom. Därefter fylls pappröret med betong och stolpskor eller plattjärnsbeslag gjuts fast.
Om du inte vill gjuta själv kan du använda färdiggjutna betongplintar. Golvbjälklaget kan
också ligga direkt på en grusbädd eller markplattor om du bygger i marknivå.
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Ta hand
om
din
altan
välj rätt ytbehandling
Med svensk, träskyddsklassad NTR-trall har du fullgott rötskydd,
och behöver inte behandla träet ytterligare för skyddets skull. Men det finns
flera sätt att skapa spännande effekter – eller få din uteplats att smälta in
med resten av huset.
Tvätta gärna eller olja in altanen regelbundet, för att hålla den
så snygg som möjligt.

Träolja

Terasslasyr

Om du vill hindra trallen
från att gråna, eller
vill tillföra färg, är olja
ett bra alternativ. Olja
minskar också risken
för sprickbildning. För
bästa resultat bör oljan
ha en hög andel olja och
mindre lösningsmedel, och
innehålla fungicider för att
undvika ev påväxt eller att
mögel bildas. Om du väljer
olja med pigment krävs
att du underhållsoljar lite
oftare, eftersom pigmenten
slits ned med tiden. Obs!
Använd inte svart pigment,
då kan altanen bli för het
att gå på.
Vänta med att lägga på
oljan tills träet har torkat
och har en fuktkvot på
mindre än 16 procent.

Med terasslasyr kan du
enkelt färga in terrassen i
en kulör som matchar ditt
hus och din stil. Det finns
en mängd olika nyanser att
välja mellan. Terasslasyren
kan användas på allt
NTR-trä och ger kulör som
håller upp till tre år med en
strykning. Den behandlade
ytan rengörs med såpa,
trallrengöringsmedel
eller andra för ändamålet
avsedda rengöringsmedel.

ger vacker glans

Glöm inte ...
... att flytta runt bland på
saker du ställt på altanen
som drar till sig vatten, till
exempel en parasollfot.

för rätt karaktär

Kiselbehandling
– läckert
silvergrått

Kiselbehandling är en
ytbehandling som skyddar
träet mot väta och som ger
en silvergrå yta. Det kan
användas på allt NTRträ, och främst då för att
snabbt skapa den omtyckta
silvergrå färgen. Man bör
dock vänta tills det är helt
yttorrt, max 16% fuktkvot,
så att träet kan absorbera
medlet. Den behandlade
ytan underhålls med tvätt,
gärna med märkets egen
underhållstvätt och en
mellanmjuk borste.

Grönsåpa
gör susen

Skura med grönsåpa (som
innehåller en liten mängd
olja) två gånger om året.
Du behöver bara en svabb,
tio liter vatten och en liter
grönsåpa. Träet grånar med
åren, men många tycker
att det gör det vackrare
– och mjukare – att gå
på. Dessutom är det mer
miljövänligt att enbart
använda grönsåpa jämfört
med träolja.

14

Tips!
Spara alltid förpackningen
till såpan, träoljan eller
terasslasyren. Då vet du
vad du använt och hur
ytan ska skötas när det är
dags för underhåll.

Är tryckimpregnerat
trä en hälsobov?
Råd&Rön och Kemikalieinspektionen slår hål på
myten om att tryckimpregnerat trä skulle innehålla
gifter som är farliga för hälsan.
Många väljer tryckimpregnerat virke till allt från nya altandäck till sandlådor – men
vissa oroar sig för att virket kan ha negativa effekter på hälsan. Men det stämmer
inte, något som även Råd&Rön, en oberoende tidning som ges ut av Sveriges
konsumenter, konstaterar i en artikel.

”Till en altan,
som utsätts för
väder och vind, är
tryckimpregnerat
det bästa
alternativet.”

– Vi kan inte se att det har några direkta hälsorisker. Men
tryckimpregnerat har en historia: Förr innehöll det
ofta arsenik och krom, som är giftigt och därför hade
en helt annan problematik än dagens produkter.
Då hade tryckimpregnerat virke ett förtjänat dåligt
rykte. Men idag är till exempel arsenik förbjudet i
träskyddsmedel, så impregnerat virke är inte längre
samma produkt som det var, säger Johan Helgesson
på Kemikalieinspektionen till Råd&Rön.

Virket som vi köper idag är i stället tryckimpregnerat med
kopparsalter, samma ämnen som finns i till exempel färger
för algbekämpning. Koppar finns i allt från vattenledningar till
tak, och den lilla mängd som finns i impregneringen innebär inte någon direkt fara
för vare sig människor eller naturen.
Urlakningen av koppar är dock i sig en belastning för naturen, vilket
gör att Kemikalieinspektionen inte rekommenderar att använda
tryckimpregnerat när det inte behövs. Till en sandlåda som
kanske bara behöver hålla några år kan det räcka med obehandlat
virke. Till en altan, som utsätts för väder och vind, är däremot
tryckimpregnerat det bästa alternativet.
Råd&Rön påminner samtidigt om att urlakningen av koppar
från tryckimpregnerat virke är mycket begränsad. Det
handlar om 5–15 procent under en livstid mellan
20 och 40 år.
– Impregneringen är ju tänkt att stanna kvar
i träet för att man vill behålla rötskyddet, säger
Fredrik Westin, generalsekreterare för Nordiska
Träskyddsrådet (NTR).
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Grillsasong
"
aret om
0

hos VMmedaljören

För Andreas Mathiasson slutar aldrig
grillsäsongen. I hans hemmabyggda utekök
grillas det kyckling, grönsaker och andra
läckerheter året runt.
– Jag tror att det är något vi människor har i
oss sedan urminnes tider, att vi vill samlas runt
lägerelden och laga mat, säger han.

Man kan med fog titulera Andreas Mathiasson från
Stenungsund som ett äkta grillproffs. Han har inte
bara vunnit TV4-tävlingen ”Grillmästarna”, utan
även tävlat för svenska grillandslaget i både EM och
VM – där han var med och såg till att Sverige tog
hem ett flertal medaljer. Idag driver han företaget
Grill & Event tillsammans med en annan före detta
tv-grillmästare.
– Det började egentligen som en hobby, jag gillade
att laga mat och grilla. Så dök Grillmästarna upp på
TV4, och jag tänkte, ”varför inte?”, sökte och kom
med. Efter vinsten började det ringa, både tv, radio
och folk som ville att jag skulle komma och grilla åt
dem, berättar Andreas Mathiasson.
I sitt företag åker Andreas och hans kollega ut på såväl
bröllop som födelsedagsfester och företagsmingel, där
de bygger upp en miljö och grillar all mat på plats.
Även hemmavid blir det ofta grillat till middag –
oavsett årstid. Andreas har byggt ett eget utekök i
trädgården som försetts med tak, vilket gör att vädret
inte spelar så stor roll.
– Men man kanske väljer lite annan mat på vintern
jämfört med på sommaren. Det är inte så ”gött” att stå
ute någon längre stund, så på vintern kanske man i stället
lägger på en hel kyckling, och går in igen tills den är klar.

Andreas ser grillen som ett mångfacetterat verktyg,
och använder den till allt från att baka rotfrukter till att
röka såser. Genom att tända upp en del av grillen, lägga
en ekbit i glöden och sedan placera maten vid sidan av
elden skapar man en effektiv rökugn.
– Folk kan fråga mig ”tröttnar du aldrig på att grilla?”,
och då frågar jag tillbaka: ”tröttnar du aldrig på att laga
mat på spisen”? Det går att laga så många olika saker på
grillen. När man står i köket utnyttjar man ofta både spis,
stekpanna och ugn, och precis likadant kan du tänka
med grillen.
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heta grilltips

Kål i alla former, till
exempel blomkål,
rödkål och spetskål,
passar utmärkt att
grilla

1
2
3

4
Vad är ditt bästa tips för en bra grillkväll?
– Låt det ta tid! Börja på eftermiddagen, så du inte
behöver stressa. Grilla med locket på och låt gärna
maten ligga i flera timmar. Precis som vid långkok
blir det då väldigt mört och saftigt. Vill du grilla lite
snabbare rätter kan det vara bra att ha flera grillar
igång samtidigt.

Några favoriter att lägga på gallret?
– Karréskivor från en fin, svensk rapsgris, med lite
grillad spetskål, citroner och tomater. Kål i alla former,
till exempel blomkål, rödkål och spetskål, är en fin
grönsak!
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Fyll aldrig grillen med briketter
eller kol, utan lämna en yta där
du kan lägga mat som till ytan
grillats färdigt, men behöver
gå klart en stund till.
Stäng locket när du
grillar! Då stänger du
in röken, som får sätta
smak på maten, och
riskerar inte att något
fattar eld.
Prova att röka mat genom att
tillsätta rökflis. Rökflisen läggs
blötlagd direkt över glöden och
ger en mycket fin smak till det
du grillar. I butiken finns många
träslag att välja på – men börja
med något fruktträd så kommer
du att lyckas galant!

Har du ett eget utekök? Tänk
på att skaffa en smart förvaring
till allt som hör grillningen till.
Glöm inte heller att ordna bra
avställningsytor och arbetsytor
som är värmetåliga.

Andreas
Mathiasson
tipsar

bygget

av

Planera ditt

Grilla
lammracks
som grillmästaren

Smarta detaljer

Du behöver ...

Bygga in hinkar i bänkskivan som kan
användas som ishink eller en skräphink.

1 kg lammracks
1 msk färsk timjan (finhackad)
1 msk färsk rosmarin (finhackad)
4 st vitlöksklyftor (finhackade)
1 st röd chili (finhackad)
1 st citron (delad)
1 msk flingsalt
1 näve rökflis (exempelvis pecan, mesquite
eller äpple)

Bygg in bra förvaringshyllor under bänken.
En stång eller förvaringslist för
grillredskap och måttsatser gör det
enkelt att hålla ordning och reda.
Fäll in en skärbräda
i arbetsytan.

Så här gör du
Tänd upp grillen för indirekt grillning. Det vill
säga, lägg endast briketter/kol i ena halvan av din
grill. Har du gasol tänder du bara upp hälften av
dina brännare. Grillen bör hålla en temperatur på
cirka 175-200 grader.
Börja med att putsa lammet från senor och
hinnor, men låt fettkappan sitta kvar.
Skär sedan försiktigt ett kryssmönster i fettkappan.
Blanda örter, chili, salt och vitlök, och gnugga in
detta på lammet. Ställ sedan racksen lutade mot
varandra i den indirekta zonen och lägg på lite flis
(en näve) över glöden.
Placera citronhalvorna med fruktköttet nedåt
direkt över glöden, och grilla dessa tills de fått
fin färg. Ställ dem sedan åt sidan tills de
blir mjuka.
Tillaga lammet tills det nått en
innertemperatur på 55-60 grader.
55 = rare, tar cirka 45 minuter.
I slutet kan du med fördel bränna
på lammet lite med fettkappan
mot glöden cirka en minut, för
att få det lite extra krispigt. Ta av
lamm och citron från grillen och låt
sedan lammet vila 5-10 minuter.
Tranchera upp klubborna, strö över lite
flingsalt och svartpeppar. Pressa den grillade
citronen över.

Förvandla en tråkig balkong i stan.
En trätrall är både snyggt och skönt att gå på.

Servera tillsammans med en god tzatziki, ugnsgrillade rotfrukter eller en fräsch sallad.
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t utekök

1
2
3
4
5

Planera ordentligt. Hur avancerat kök
vill du ha? Var ska utköket stå? Nära
huset? På bryggan? I trädgården?
Eller ska det vara mobilt?
Vill du ha vatten och ett kylskåp?
Då måste du planera för rinnande
vatten och el, och anlita proffs för
anslutningen. Om du bara behöver
kallvatten går det förstås bra att
koppla på trädgårdsslangen.
Välj rätt grill för din matlagning.
Kol? Gasol? Eller både och?
Prioritera bra ytor för själva
matlagningen, så att det blir enkelt
att jobba.
Planera för olika väder. Tillgång till
någon typ av väderskydd är bra,
så att du slipper att avbryta mitt i
matlagningen.

Bygg ute

			 _ om du bor i lägenhet
Kliar det i fingrarna att sätta igång med ett
byggprojekt utomhus, trots att du kanske bor i en
lägenhet i stan? Här kommer några enkla tips vad du
kan göra på balkongen eller innergården.
Bygg en fågelholk! Då passar du samtidigt på att göra en viktig naturvårdsinsats.

Bor du i ett flerfamiljshus måste du dock tänka på att ditt hus eller område kan
ha regler kring fågelmatning från balkongen eller gården.

Gör balkonggolvet snyggare och skönare att gå på genom att lägga på en trall.

Ibland är det svårt att möblera bra på en liten balkong. Bygg en sittbänk som
löper längs väggen för att utnyttja utrymmet maximalt.
Snygga till uteplatsen eller innergården med en hemsnickrad blomlåda på ben
eller hjul, eller varför inte en praktisk pallkrage att odla i.
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Rätt trä till t
Trä är det givna materialet till altanen, terrassen eller andra
utomhusprojekt. Men det finns många material att välja mellan.
Vi guidar dig bland klassiker och nyheter.

+ Närproducerat
livslängd
+ Lång
+ Ekonomiskt

lång livslängd
+ Relativt
modifierat
- Kemiskt
- Dyrt

+ Populärt
livslängd
- Kortare
- Dyrt

Träskyddsklassat NTR-trä

Kebony

Sibirisk kärnlärk

NTR-märkt trall (kvalitetsmärkt av Nordiska
träskyddsrådet) tillverkas av furu. Trallvirke
med träskyddsklass NTR AB är till för
byggnation ovan jord och har en förväntat
livslängd på ca 25 år. Om den är rätt byggd
kan den hålla en livstid. NTR AB har 20 års
rötskyddsgaranti. Virket känns igen på den
klassiska gröna färgen, men finns även att
få i brunt. NTR-virke är underhållsfritt, men
går att behandla med träolja mot sprickor.
Träet grånar naturligt och kan rengöras med
såpborstning – undvik högtryckstvätt!

Kebony tillverkas genom en kemisk
process som modifierar träet med
furfurylalkohol som polymeriserar
virket. Det modifierade virket är
mer dimensionsstabilt och har
förbättrat motstånd mot röta och
bibehållen hållfasthet men är lite
sprödare. Kebony deltar inte i NTRkvalitets- och tillverkningskontroll.
Materialet får en grånad patina och
kräver inget underhåll utöver vanlig
rengöring.

Ett barrträd där kärnvirket
har något förbättrad
motståndskraft mot röta.
Stora skillnader förekommer
dock. Många är idag odlade
och har inte någon vidare
bra livslängd. Välj FSC-märkt
virke (Forest Stewardship
Council). Materialet underhålls
bäst med vatten, såpa och
terassborste – undvik
högtryckstvätt!

20 års garanti mot röta
Träskyddsklassat NTR-trä är svårslaget när det gäller skydd
mot röta – och konsumenter har en rötskyddsgaranti på 20 år.

Så funkar garantin
Rötskyddsgarantin gäller i 20 år från att du köpt in virket, och om oturen är framme och du trots allt
skulle drabbas av en rötskada kan du få nytt virke som ersättning upp till ett värde av 100 000 kronor.
En trall, till exempel, ska fungera som en trall i minst två decennier.
Garantin omfattar träskyddsklasserna NTR A och NTR AB, och gäller konsumenter.
Virket ska ha en fysisk NTR-märkning, men även om den fallit bort gäller garantin.
Du behöver dock kunna visa upp en garantisedel med återförsäljarstämpel och kvitto eller faktura.
När du köper virket ska säljaren upplysa kunden om att spara alla köpehandlingar. En eventuell
reklamation sker via bygghandeln, till det impregneringsföretag som har producerat virket.
Läs mer på www.traskydd.com
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trallen
modifierat
- Kemiskt
transporter
- Långa
- Dyrt

+ Närproducerat
+ Naturligt
- Kräver underhåll

vara exklusivt
+ Kan
transporter
- Långa
- Dyrt

Accoya

Kärnfururtrall

Tropiska träslag

Genom en kemisk process som
kallas träacetylering minskas träets
förmåga att dra åt sig vatten och gör
det mer beständigt. Accoya tillverks
av den snabbväxande furusorten
Radiata Pine från Nya Zeeland som
är mer eller mindre fritt från kvistar.
Accoya deltar inte i NTR- kvalitetsoch tillverkningskontroll. Som
underhåll rekommenderas att endast
skrubba tralldäcket med terassborste
och ljummet vatten.

Tillverkas av kärnvirke av fura.
100% kärnved håller upp mot 8
till 10 år. Om splintved finns med
håller splintveden 3-5 år och
riskerar att sprida röta till övriga
delar. Regelbundet utbyte av
skadade delar rekommenderas.
Underhållsoljas, Tvättas med
trallrengöring.

Under denna rubrik samlas väldigt
många träslag som alla har olika
egenskaper. Vissa är mycket bra
medan andra inte alls passar nordiska
förhållanden. Teak, cumaru, acobé
är några exempel på träslag vars
kärnvirke är mycket beständig. Virket
kan vara mycket hårt och kräver ofta
annan konstruktion och infästning
för att hålla. Viktigt att välja ett
FSC-märkt vikre (Forest Stewardship
Council). Underhåll varierar med
träslag och estetiska preferenser.
Fakta hämtat från Svenska Träskyddsinstitutet.

Att
undvika!

Unik hållbarhet
NTR-klassat virke i träskyddsklass A
och AB är det enda på marknaden som
garanterar en hållbarhet på mer än 20 år.

Svenska Träskyddsinstitutet
rekommenderar:

Löpande kontroller och fälttester i minst
fem år görs för att virket ska godkännas när
det gäller livslängd, hållbarhet, funktion och
garanti.
Sammantaget ger det här en minimal
miljö- och klimatpåverkan över tid, och
svenska beständighetsklassade trävaror är
därför det självklara valet när man bygger i
utsatta miljöer.

• Använd inte värmebehandlat trä till trall eller bärande
konstruktioner då värmebehandlingsprocessen gör
virket sprött, svagt och känsligt för stötar.
Virket spricker lätt...
• Använd inte Komposit! WFC (Träfiberkomposit) är ur
ett hållbarhetsperspektiv ett dåligt alternativ jämfört
med riktigt trä. Om återvunnen plast används som
råvara finns dessutom okända risker med
plastadditiv, kemikalier och risker för
spridning av mikroplaster.

Läs mer på www.traskydd.com
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Välj NTR-märkt virke till altanen och bygg

KLIMATsmarT
Tänker du bygga en altan i tryckimpregnerat trä? Då har du gjort ett smart
klimatval. NTR-märkt trä är ett av de bästa alternativen för den som vill
minska sitt klimatavtryck.
Har du någon gång funderat över hur
din altan påverkar klimatet? Att välja
material med omtanke är ett smart sätt
att minska koldioxidutsläppen. I dag
är låg klimatpåverkan lika viktigt som
kvalitet, beständighet och pris. Därför
är det också många som funderar ett
extra varv innan de bestämmer sig för
byggmaterial.

Hela altanens livscykel
För den som vill bygga ute i trä, är
NTR-trä ett klimatsmart alternativ.
Det visar en ny livscykelanalys som har
gjorts av Svenska Miljöinstitutet, IVL
och Dansk Teknologisk Institut, DTI.

”
Tekn.
Dr. Niels
Morsing,
DTI.

NTR (Beständighetsklass NTR AB)
Ursrpung: Sverige

IPÉ (Sydamerikanskt
träslag, hardwood)
Ursrpung: Brasilien

Betong

Ursrpung: Sverige

Sibirisk lärk

Ursrpung: Sibirien

Livscykelanalysen (LCA) är en
metod som används för att objektivt
bedöma och jämföra miljöpåverkan
hos olika produkter. Analysen tar
hänsyn till hela produktens livscykel
och omfattar alltså inte bara material
och energiåtgång i samband med
tillverkningen. Den räknar också in
produktens miljöpåverkan under
hela dess livstid och i samband med
återvinning och sluthantering.

NTR-märkt är bäst
I LCA-analysen jämförs
klodioxidutsläppen från olika material
i samband med ett altanbygge.

De olika material som jämförs är
impregnerat virke i träskyddsklass
NTR AB – det vill säga trallbrädor
av furu, sibirisk lärk, det tropiska
träslaget Ipé samt trä-plastkompositer
och betong. Rapporten visar mycket
positiva värden för närproducerade
NTR- varor i jämförelse med andra
material. Resultaten visar att det är
stora skillnader i klimatpåverkan
mellan de olika alternativen. En terrass
av kinesisk träplastkomposit har den
allra största negativa klimatpåverkan
medan en terrass av NTR-trä har den
lägsta klimatpåverkan.

Rapportens huvudsakliga fokus har varit trä och konkurrerande
produkters klimatpåverkan. Vi kan konstatera, att av de undersökta
materialen så visade NTR AB den lägsta GWP, Global Warming
Potential, vilket är goda nyheter för alla som vill bygga utomhus i sina
trädgårdar. Hela CO2-ekvivalenten för ett 30 m² trädäck under 30 år,
motsvarar endast cirka 1400 km bilkörning med en normal bil.

Många mil med bil

=143 mil
bilkörning

=221 mil
bilkörning

=343 mil
bilkörning

För att det ska vara lätt att bilda sig en uppfattning
om vad skillnaderna egentligen innebär rent praktiskt, i vardagen, har teknikerna valt att omsätta
resultaten till bilkörning. En altan byggd i NTRträ motsvarar 143 mil bilkörning medan en altan
byggd i kinesisk träplastkomposit motsvarar 1556
mil bilkörning. Det finns alltså stora klimatvinster i
att tänka till – även när man bygger ute!

=352 mil
bilkörning

Träkomposit

=1080 mil

Ursrpung: Tyskland

bilkörning

Träkomposit

=1556 mil

Ursrpung: Kina

bilkörning

Rapporten i sin helhet hittar du på byggaute.nu
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Snyggaste moblerna
"
till altanen

Vilstolen
”Echochair” är
helt ekologisk
och tillverkad av
oljebehandlad ek
och hamparep.

Matcha trallen med vackra utemöbler
i trä! Här är några tips att låta sig
inspireras av, antingen för kommande
inköp eller kanske egna byggprojekt.

Robusta matgrupper för
härliga utemiddagar.
Finns i många varianter
och former...

Praktiskt och stabilt sidobord.
Bygg gärna själv ett liknande i
NTR-trä...

Skogsbad
– nygammal trend
från Japan

Att en lugn stund i skogen lindrar stress och ger själen ro är
vi säkert många som upplevt. Men kanske har vi inte lagt lika
stor vikt vid det som i Japan, där terapeutiska ”skogsbad”
länge varit en del av det statliga folkhälsoarbetet.
Det handlar alltså inte om att bada i en sjö i skogen, utan om
att på ett vilsamt sätt ”bada” i alla de sinnesintryck som skogen
erbjuder. På senare år har trenden även nått Sverige, och på
flera håll går det att ta in på organiserade skogsbad. Men du kan
såklart även ”skogsbada” på egen hand i närmaste grönområde.

Här är några tips för dig som vill testa:
Fa

kt

an

är

häm

tad

från: U

ri
temaningen.se, F

l uft

sfrä

Visste du att …
Shinrin Yoku är det
japanska ordet för
skogsbad.

mj

a

e
nd

t.s

e

1.

Hitta en skog eller ett naturområde, kanske bara en tyst dunge.

2.

Stäng av mobilen

3.

Var tyst och stilla. Blunda och lyssna på skogens ljud, känn
dofterna och insup den friska luften. Se dig omkring och
upptäck små detaljer, det vajande grässtrået eller barkens
struktur. Utforska omgivningen med alla dina sinnen!

4.

Promenera runt, långsamt och uppmärksamt.

5.

Låt det vara kravlöst. En lunchpromenad i en skogsdunge
kan räcka bra för att lindra stressen.
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Rätt trä på rätt plats
NTR-klassat trä för olika användningsområden

Träskyddsklass: NTR A Färgkod: Vit

Träskyddsklass: NTR AB Färgkod: Gul

Träskyddsklass: Gran Färgkod: Orange

Trä i varaktig kontakt med mark och
sötvatten eller i konstruktioner som är
svåra att byta ut och i utsatta lägen. Bärande
konstruktioner, sötvattenanläggningar,
under altaner och trappor.

Trä ovan mark som är utsatt för
väder och vind, t ex vanligt trallvirke,
altandäck, bryggdäck, trädgårdsmöbler, staket och paneler.

Trä av gran för fasadvirke och
panel utomhus. Även vindskivor,
vattbrädor, takläkt och spikläkt.

Varför behövs beständigt trä?
Om trä utsätts för fukt under lång tid
så ruttnar det. Därför behöver alla
konstruktioner utomhus, t ex altaner,
trappor och bryggor ha ett fullgott och
garanterat rötskydd. Det är endast
industriellt tryckimpregnerat virke med
godkända träskyddsmedel (NTR-märkt
virke) som ger ett heltäckande skydd.

Kan det inte
fungera med vanligt
obehandlat trä och
träolja?
Träolja påstruket med
pensel ger bara ett ytligt och
kortvarigt skydd eftersom det
inte förmår att tränga in i virket.

Det finns andra alternativ till NTR-trä på marknaden.
Vad är för- och nackdelar med det?
NTR är ett kvalitetssystem som är oberoende av vilken träförädlingsmetod som
väljs. NTR är öppet för alla modifierade träprodukter och processer.
NTR ger konsumenten trygghet och säkerhet vid val av träprodukter med
förbättrade livslängd och är även bevisligen den produkt som har minst
miljöåvåerkan sett över hela livscykeln.Viktigt att tänka på är att det enbart är
NTR-virke producerat av medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen som ger
20 års rötskyddsgaranti.

Vad betyder de olika NTR-klasserna?
Det finns flera olika träskyddsklasser och de
vanligaste i bygghandeln är NTR A och NTR AB.
Det är de som ska användas till t ex altanbygge,
bryggor och trall. Vid kontakt med mark eller vatten
eller konstruktioner svåra att byta ut så är det
träskyddsklass NTR A som ska användas. Tunnare
dimensioner s k trallbrädor har träskyddsklass NTR
AB och ska användas ovan mark.

Vanliga

när du bygger med best

Scanna QR-koden!
”Att välja trä”

Trä utomhus
Livslängd och tekniska egenskaper
Träskyddsklass Träskyddsklass

Värmebehandlat

Lärk
(kärnved)

”Hardwood”*

Närproducerat

Ja

Ja

Kan vara
Kan vara
Nej
Kontrollera ursprung Kontrollera ursprung

Skydd mot röta
i mark

Mer än 20 år

Rekommenderas ej

Rekommenderas ej

Rekommenderas ej

Mer än 15 år,

Skydd mot röta
ovan mark

Mer än 30 år

Mer än 25 år

10-15 år

10-15 år

Mer än 20 år,

Mekaniska
egenskaper,
hållfasthet
jämfört med
obehandlad furu

Samma

Samma

Rek ej i bärande
konstruktioner eller
trall pga reducerad
hållfasthet
Tänk på att:
Förborra för fästdon

Samma
Tänk på att:
-det slår sig lättare
-det är svårare att
bearbeta

I stort sett samma
Tänk på att:
-det kan slå sig
lättare
-det är som regel
mer svårbearbetat
-förborra för fästdon

Färg
Färgbeständighet
utomhus

Grönt.
Grånar inom 1-3 år.
Finns även i brunt.
Grånar inom 1-2 år.

Grönt.
Grånar inom 1-3 år.
Finns även i brunt.
Grånar inom 1-2 år.

Ljust till mörkt
brunt
Grånar inom 1 år.

Ljust med ibland
rödaktig ton. Grånar
inom ca 1 år. Kan bli
flammigt och nästan
svart.

Ljus till rödbrun
men med stora
variationer.
Grånar inom ca 1 år.

Avfall

Lämnas till kommunens återvinningscentral för energiåtervinning.
Sorteras som tryckimpregnerat på grund
av att gammalt virke fortfarande lämnas
in för återvinning.

Målningsbarhet

Samtliga trämaterialen kan normalt laseras, lackas eller målas på samma sätt som obehandlat trä,
men följ färgleverantörens anvisningar.

Rostskydd

För fästdon rekommenderas varmgalvaniserat stål eller rostfritt stål.

Underhåll

Regelbunden rengöring från alger och smuts. Byt skadade delar direkt. Allt virke utomhus som inte är målat
kräver regelbunden behandling med träolja, ev pigmenterad för att hållas fräscht och bibehålla ursprunglig
färg så länge som möjligt. Detta gäller i synnerhet för virke som är ”brunimpregnerat”.

men varierar kraftigt
med träslag
men varierar kraftigt
med träslag

Lämnas till kommunens återvinningscentral för
energiåtervinning. Sorteras som rent trä.

*Med ”hardwood” avses vanligtvis importerade lövträslag som t ex teak, bangkirai, cumaru och jarrah.
Dessa tre träslag är beständiga och har livslängd mer än 15 år ovan mark.

Måste NTR-klassat virke
underhållas?

Hur vet man att det
är rätt impregnerat?

Vad ska man använda för
spikar eller skruvar?

Nej. NTR-virke är en garanti för
långvarig beständighet och skydd
mot röta i minst 20 år. Virket grånar/
bleknar dock med åren så vill man
ha en fräsch och snygg yta kan man
tvätta och/eller bestryka det med
träolja. Det motverkar även ev
sprickbildning vid utsatta lägen.

Är virket märkt med NTR
och någon träskyddsklass så
är virket impregnerat med
godkänt träskyddsmedel ur
miljö- och rötskyddssynpunkt
samt har genomgått en
kontrollerad och rätt utförd
impregneringsprocess.

Idag används mestadels skruv
men även kamspik förekommer.
Generellt kan sägas att alla fästdon
och beslag utomhus och i kontakt
med impregnerat trä bör vara
rostfria eller varmgalvaniserade.
Varaktigheten ska vara minst lika
lång som virket, alltså minst 25-30 år.

frågor

ändighetsklassat trä

Vad gör man med spill
som kapbitar och spån?
Avfall från impregnerat trä ska
hanteras enligt din kommuns
anvisningar. Vanligtvis ska det
lämnas på återvinningscentralen.

Kan man måla NTR-trä?
Ja. NTR-virke kan målas precis som vanligt obehandlat
trä. Det är dock viktigt att det måste vara ordentligt torrt.
Ytfuktkvoten får vara högst 16 % vid målningstillfället.
Både täckande färg och lasyrfärg kan användas. Om
träet är smutsigt eller missfärgat så tvätta med såpa eller
trärengöring först.

Bygg ett eget
vädringsskåp
på balkongen
Att vädra kostymen, skjortan eller
klänningen i stället för att tvätta efter
varje användning är skonsamt för både
miljö och plånbok. Är du lite händig
kan du göra som Fredrik Westin – och
bygga ditt eget vädringsskåp.
Det finns företag som bygger vädringsskåp med särskilda
reningsfilter att ha inomhus, men Fredrik Westin valde att
utnyttja den naturliga ventilationen ute på balkongen.
– Jag har både ritat, designat och konstruerat
vädringsskåpet, som jag sedan byggde tillsammans med min
son. Jag ville att den skulle smälta in i miljön och vara lätt
att underhålla, så vi byggde med ett impregnerat virke som
oljebehandlats industriellt, s k ”Royal-behandling”. I detta fall
valdes Linax. Då behöver det faktiskt inte underhållas alls.
För att göra ett skåp som står pall i alla väder valde Fredrik
Westin att låta det stå stadigt på fyra fötter. Själva taket är
tillverkat i ett metallmaterial som ger ett lätt och luftigt
intryck. Varje ribba mättes och sågades till innan de fästes
ihop med hjälp av rostfri gängstång.
– En sak som är viktig, om man ska bygga något liknande,
är att tänka på är att hålen hamnar på samma ställe på varje
ribba. Annars blir det skevt.
Fredrik Westin påminner också om att använda beständighetsklassat, oljebehandlat NTR-trä för bästa hållbarhet.

Hur blev det sen – har ni haft
nytta av vädringsskåpet?
– Ja absolut, vi använder det
nästan varje dag. Vi
vädrar till exempel
kostymer,
skjortor och
blusar i det.
Det fungerar
bra även när
det regnar.

Ribborna fästs
ihop med rostfria
gängstänger

Foto: Fredrik Westin
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De byggde sin egen hinderbana
I Oskarshamn gick ett kompisgäng samman och
byggde en egen hinderbana i skogen – som idag
nyttjas av såväl barnfamiljer som hinderbanelöpare.
Hinderbanelöpning och tävlingar som
Tough Viking är en trend som formligen
exploderat på senare år.
Likaså möjligheterna att träna utomhus
– oavsett om det är på något av stadens
utegym eller vid en hinderbana i skogen.
I Oskarshamn tog ett gäng
träningskompisar saken i egna händer
och byggde en egen hinderbana, med
alltifrån balansbrädor och plank till mer
avancerade konstruktioner.
– Det började med att vi var några
stycken som sprang Tough Viking.

Rampen
Ett utmanande avslut.

Här kommer fyra tips på
både enkla och svårare
hinder du kan bygga, och
några goda råd på vägen.

Balansbrädan
För en balansbräda räcker
det med att använda två
upp- och nedvända ben och
placera en axel emellan.
Fokusera på att göra en så
enkel, robust och hållbar
konstruktion som möjligt.

Turligt nog fanns en hel del
byggkompetens i gänget – en snickare,
en grävmaskinist och en svetsare, bland
annat. Efter att ha fått klartecken från
kommunen att nyttja ett befintligt
motionsspår började de rita, planera
och bygga, och så småningom växte
banan fram. Först med sluttande
väggar, balansbrädor, däck att välta och
så kallade över-under-hinder, och så
småningom mer avancerade hinder.

Sluttande vägg
eller plank
Bygg en hög vägg som
löparen ska klättra över.
Här är det viktigt med
markberedningen. Se till att
det är hyfsat jämnt underlag
och få bort alla stenar.
Lägg gärna på en markduk
som täcks med sand eller
flis. Flisen har fördelen att
den håller sig luftig och
dödar växtligheten som
annars riskerar att komma
underifrån.

Över-under-hinder

Väggen

Efter att ha varit i Västervik och sett
hur en förening där byggt sin egen
hinderbana föddes idén att göra något
liknande, berättar Andreas Högström,
ordförande i OCR Oskarshamn,
föreningen som startades för att
möjliggöra bygget.

Vill du också
bygga en
hinderbana?

Byggt för både stora och små.

Ofta växlas ett lite högre
hinder att hoppa eller klättra
över, med ett lägre att krypa
under. Precis som med övriga
hinder gäller det att göra
en så robust och hållbar
konstruktion som möjligt.

Rampen

Monkeybar
För armstyrka och uthållighet.

I början valde föreningen att använda
rent naturmaterial, men ju mer
komplexa konstruktionerna blev, desto
mer övergick man till NTR-klassat virke
och betongplintar.
– Det gäller att hålla allt enkelt och
robust, och dimensionerat med tanke
på att 4-5 stycken kanske klänger på det
samtidigt, ur alla möjliga och omöjliga
vinklar, tipsar Andreas Högström.
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Ska du bygga en ramp är
det viktig att göra den
riktigt gedigen och stabil.
I Oskarshamn har själva
ställningen konstruerats
utifrån samma princip som
ett jakttorn, plus att man
använt valsat stål till den
böjda rampen. Över stålet
har man monterat fast
reglar, och till slut
lagt på en slitskyddskiva.

effectreklam.se

#byggaute
Har du ett spännande byggprojekt
på gång som du gärna delar med dig av till
andra? Hashtagga med #byggaute när du
lägger upp bilder på sociala medier! Då
hamnar din bild även i flödet på
sajten byggaute.nu

Följ hashtaggen #byggaute eller surfa
in på byggaute.nu om du vill bli
inspirerad och se vad andra
bygger utomhus.

ByggaUte.nu-magasinet ges ut av Svenska Träskyddsföreningen som har som ändamål
att upplysa om och förorda svenskt närproducerat och beständighetsklassat virke
enligt Nordiska Träskyddsrådets kontrollsystem.

