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Grundregeln för uteplatserna som hör till lägenheterna är att golvet och insidan av planket är den 
boendes ansvar att underhålla, men att utsidan är föreningens. Vi ger här en rekommendation 
om hur byggnation av nytt trädäck bäst görs. Tänk på att du inte gräver så att tätskiktet ner till 
shoppingen blir skadat. 
 
Vårt förslag är att du grundar med singel eller befintligt grus och trädgårdsplattor (alt 
betongmursten) för att sedan lägga på träreglar och tryckimpregnerad trall. Efter ett år går det att 
måla på det tryckimpregnerade virket vilket med fördel görs med någon av de mörkbruna 
nyanserna bland Cuprinols trädäckslasyrer (tex hassel, valnöt, teak eller mahogny). Föreningen 
har för utsidan av planken valt Cuprinol trälasyr __________. Använder du lärkträ ska det ej 
målas. 
 
Det avgörande förutom ett vackert och funktionellt trädäck är att avrinning och luftning fungerar. 
Regeln ska helst vara minst 45 mm tjock för att garantera luftinsläpp. Bygg gärna med en lutning 
på 4mm/2m för att få bättre avrinning.  
 

 
 

Steg för steg 
 

● Trädgårdsplattor alt betongmursten 
● Tryckimpregnerad regel 45x145 mm (A och B) 
● Tryckimpregnerad trall 28x120 (C) alt lärkträ. 
● Trallskruv 4,2x55 mm 
● Ankarskruv 4,8x40 mm 
● Balkskor 45x137 mm 
● Vinkelbeslag 60x60 mm 



Steg 1 
Du behöver inte markera hela ytan där trädäcket ska vara med pinnar och snören. Det är 
redan avgjort av huskanten/betongkanten och L-stöden.  

 

Steg 2 
Gräv ner till befintlig fiberduk, men skada den inte. Du behöver inte jämna till med grus 
och komprimera. Spara lite av den utgrävda sanden för att jämna ut höjdskillnader. 

 

Steg 3 
Lägg ut trädgårdsplattor/betongmursten som stödjepunkter för trädäcket enligt ritningen. 
Väg av noggrant med vattenpass så att alla plattor kommer i rätt nivå. 

 

Steg 4 
Lägg längsgående reglar (120x45 
tex). Har du inte plats att lägga dem 
på höjden så lägg dem platt. 
Reglarna ska helst läggas "på kant", 
men 145mm+28mm+45mm (regel, 
trall, betongplatta) kan vara svårt att 
få plats med. Använd stabilt trä med 
ganska täta stödpunkter (dock utan 
syllpapp - markfukten utan frijord är 
rätt liten). Du behöver inte bygga en 
ram runt reglarna om du inte vill 
(som på bilden). Om du använder 
ram så såga till delarna till däckets 
ram A  och skruva ihop dem med 
vinkelbeslag 60x60 mm och 
ankarskruv 4,8x40 mm. 

 

 

Steg 5 
Skruva med ankarskruv 4,8x40 mm på balkskor 48x137 mm med cc 600mm. Såga till 
reglar (B). Lägg dem på plats och skruva fast. 



Steg 6 
Se till att betongplattorna där träreglarna ska ligga ligger plant. Väg av med vattenpass. 
Palla om vid behov under med klossar tills allt ligger i våg. För oss som skall fylla en fix 
yta med trall är det inte viktigt att det blir en perfekt rektangulär ram - viktigare är att den 
fyller ytan, oavsett vad ytan har för form. 

 

Steg 7 
 

Skruva med trallskruv 4,2x55 mm 
fast trall 28x120 mm (C) med några 
mm mellanrum. Börja utifrån och 
avsluta invid väggen där sista 
brädan oftast behöver klyvas. Mät 
avståndet till sista regeln vartefter 
och justera så att trallen kommer 
rakt. Trallvirket måste sågas en och 
en innan de sätts på plats. Vi kan 
inte såga av ändarna när det är klart. 
Det finns ingen plats att såga efteråt. 

 

 

 

 


