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Innehållsförteckning: Byggnadsbeskrivning  (Svenska 2016-04-22) 
                Ritningar 01-91255 A01-A03 
 
 
CARPORT 25 
 

För att Er CARPORT 25 skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs  
att uppförandet sker på avsett sätt. 
Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant. 
Detaljplanlösning m m kontrolleras. 
Skaffa rätt och riktiga verktyg. 
Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen, sortera i lämpliga delar. 
 
OBS! 
Allt material skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande. 
Kapa aldrig några bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapats och till rätt mått. 
Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningen. 
 
 
 
 
  
 CARPORT 25           
 BYGGNADSBESKRIVNING 
 
  
1. Iordningställ plintgrund enligt måttanvisning på ritning A01. 

Grundläggningen utformas enligt illustration på ritningar men med anpassning till 
aktuella grundförhållanden. 
Grundplintar utföres i betong och förses med ingjutningsgods typ ”stolpsko” vari 
upplagsstolpar infästes.  
Stolpskor anpassas till aktuella förhållanden men observera att en carport är ett stort 
vindfång och kräver kraftiga infästningar för att inte skadas vid vind och snöbelastning.  

 
2. Montera samtliga upplagsstolpar i respektive stolpskouppställning på stomplan A02. 
 Staga stolparna provisoriskt. 
 Montera limträbalkarna till upplagsstolparna, spika genom stolpe till balkar från båda  
 sidor, 4st 75x2,8 / infästning och balkända. 
  
3. Montera samtliga spikreglar till upplagsstolparna, jmf illustration på ritning A02 – A03. 

Använd vinkelbeslag 60x60 och spika till stolparna med 3+3, 75x2,8. 
Infästningen måste vara omsorgsfullt utförd så att rätt stabilitet erhålles. 
Observera hur spikregel under dörr monteras samt omfattningsregel vid dörr. 

 
4. Spika vindsträvor till respektive spikreglar / limträ / stolpar. 

  
5. Komplettera förrådet med dörr 8x19. 
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6. Montera väggpanel till spikreglar / limträ, spika med 2st 60x2,3 / bräda och 
infästningsställe. 
Observera att panel av rätt längd användes på rätt ställe så att felaktig tillkapning ej sker. 
Vid ytterhörn tillsågas panelbrädor så att en tät och snygg anslutning i hörn erhålls. 

 
7. Montera samtliga takstolar enligt stomplan. 

Fäst in takstolarna till limträbalkar med hålband och 3+3st spik 75x2,8. 
Staga takstolarna provisoriskt. Montera snedstagen i öppningsgaveln. Se ritning A03. 

 
8. Utför takinklädnad med råspont, börja vid takfot och avsluta vid nock. 

Råspont levereras i 2 längder anpassade för takstolsplacering, jmf ritning A03. 
Alternativt levereras råspont i fallande längder för växelvis skarvning över olika 
takstolar. 
Vid gavel tillkapas råspont så att denna avslutas ca 320 mm utanför utsida takstol. 
Komplettera trekantslist och vindskivor samt takfotsbräda, jmf ritning A03. 
Lägg underlagspapp och spika med pappspik. 
Komplettera yttertak med läkt och betongpannor eller likvärdigt, plåtbeslag, 
vindskivelist, hängränna m.m. (ingår ej i leverans). 

 
9. Utvändig målningsbehandling skall ske omgående. Rådfråga en färgfackhandel. 

Måla gärna panelen 1 gång före uppsättning. 
 
 
 

 
Er CARPORT 25 är nu klar. 

 
 
 
Lycka till!  

     
önskar 
 

Vibostugan 


