
Bygginstruktion Bygg ett riktigt cykelskjul

Cyklar ska parkeras under tak som ger skydd. I det här enkla cykelgaraget är cykeln 
alltid redo. På väggarna finns plats för krokar och hyllor för cykelpumpar, 
cykelväskor och andra tillbehör.

Cykelskjulet är inte svårt att bygga, men kontrollera i god tid med byggnadsnämnden 
om det krävs bygglov eftersom skjulet sitter ihop med huset. Golvet kan bestå av grus 
eller betongplattor. Det underlättar att göra färdigt golvet när plintarna är på plats, 
men innan väggarna är resta. 

När stommen är färdig målas den. Staketspjälor och vindskivor målas innan de 
monteras. Det går fortare och lättare att måla brädorna på bockar och man undviker 
att spilla färg på stenläggningen.



Följ stegen för att lyckas:

Steg 1
Mät ut exakt var de tre plintarna ska stå och gräv hål ca 200 
mm djupare än plintens höjd. Fyll botten med grus och packa 
hårt. Sätt ner plintarna och justera höjd och placering. Återfyll 
med grus och jord och vattna så att marken sätter sig runt 
plinten.

Steg 2
Såga till 3 st 1700 mm långa stolpar A av stolpe 95x95 mm. Såga 
urtag 45x145 mm för regeln B i övre änden på stolparna A.

Steg 3
Placera stolparna i plintjärnen. Lägg tillfälligt ett mellanlägg på 25 
mm under så att stolpen hänger fritt från betongplinten. Staga upp 
stolparna med snedsträvor. Kontrollera med vattenpass att 
stolparna står rakt. Borra och skruva fast dem med genomgående 
bult 10x100 mm. Ta bort den lilla klossen under stolpen igen.

Steg 4
Såga till en 3400 mm lång bärlina B av regel 45x145 mm. Lägg 
upp bärlinan B i urtagen på stolparna A och skruva fast den med 
4 st rostskyddad skruv 5,0x80 mm i varje stolpe.

Steg 5
Såga till ytterligare en 3400 mm lång bärlina B av regel 45x145 
mm. Mät ut placeringen och skruva fast den i fasaden med 8 st 
rostskyddade skruv 5,0x100 mm (i träfasad, välj annars skruv 
efter fasadtyp).

Steg 6
Såga till en stående väggregel C av regel 45x95 mm. Montera 
regeln C med 4 st rostskyddade skruv 5,0x100 mm i den ände av 
skjulet som ska ha vägg. 

Steg 7
Såga till 2 st 1390 mm långa staketreglar D av regel 45x95 mm. Såga 
till 2 st 1990 mm långa staketreglar D av regel 45x95 mm. Placera 
staketreglarna D och E 22 mm in från utsidan av stolparna A och 
väggregeln C och montera dem med vinkelbeslag och ankarskruv 
4,8x40 mm. 



Steg 8
Såga till 5 st 2430mm långa takreglar F av regel 45x95 mm. Snedsåga ena 
änden så den ansluter mot fasaden. Fördela takreglarna F jämnt med de 
yttersta i liv med hörnstolparna. Montera med balkskor och ankarskruv 
4,8x40 mm mot bärlinan på väggen och med 2 st vinkelbeslag per takregel 
mot bärlinan på stolparna. 

Steg 9
Såga till 31 st 1310 mm långa plankbrädor G av ytterpanel 22x120 mm. 
Fäst dem på reglarna D och E med trallskruv 4,2x42 mm. Fäst med 2 
skruv upptill och 2 skruv nertill. 

Steg 10
Spika råspont 20x95 mm H på takreglarna med trådspik 75x2,8 mm. Taket 
ska vara 3400 mm på längden. Börja längst ner och sätt upp råsponten 
i längder med gott mått så att de sticker ut lite för långt på sidorna. Mät 
upp, markera och såga rent när all råspont är på plats. Den sista brädan 
mot väggen är enklare att såga till innan den monteras. Använd hela 
längder. Om du måste skarva – gör det över den mittersta takregeln.

Steg 11
Montera takfotsplåten med pappspik 2,1x20 mm.

Steg 12
Mät upp och såga till 2 st 2430 mm långa trekantlister 50x50 mm J och 2 
st 2430 mm långa ytterpanel 21x45 mm till förstärkningslist L. Skruva fast 
förstärkningslisten L med några trallskruv i trekantlisten J. Montera de 
förstärkta trekantlisterna i takets kortändar. Fäst med trallskruv 4,2x42 
mm från råspontens undersida.

Steg 13
Klä taket med ett lager underlagspapp och ett lager ytpapp enligt tillverkarens 
anvisningar.

Steg 14
Mät upp och såga till vindskivorna K av ytterpanel 22x120mm. Snedsåga i 
den ände som ska sitta mot väggen. Skruva fast vindskivorna med trallskruv 
4,2x55 mm. Mät upp och såga till vattbrädorna K. Skruva fast med trallskruv 
4,2x55 mm i vindskiva och förstärkningslist. 



Så här ser konstruktionen utRitning
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Inköpslista Det här behöver du till bygget
Virkesmängden totalt inkluderar 10 procent marginal för spill. Beräkna för att få ut de hela 
längder som behövs.

Betongplint 4” 700 mm
- 3 st

Stolpe 95x95 mm (totalt 6 lpm)
- 3 x 1700 mm (A)

Regel 45x95 mm (totalt 11 lpm)
- 1 x 2155 mm (C)
- 4 x 1390 mm (D)
- 2 x 1990 mm (E)

Regel 45x145 mm (totalt 13 lpm)
- 2 x 3400 mm (B)
- 5 x 2430 mm (F)

Ytterpanel 22x120 mm (totalt 56 lpm)
- 31 x 1310 mm (G) 
- 4 x 2500 mm (K)

Råspont 20x95 mm (totalt 113 lpm)
- 9 kvm (H)

Ytterpanel 21x45 mm (totalt 5 lpm)
- 2 x 2430 mm (L)

Trekantsregel 50x50 (totalt 5 lpm)
- 2 x 2430 mm (J)

Balkskor 45x137 mm, 5 st
Vinkelbeslag 50x50x2,5, 22 st
Takfotsplåt 3,4 m
Underlagspapp 9 kvm
Ytpapp 9 kvm
Asfaltklister

Skruv och spik
Rostskyddad skruv 5,0x80 mm, 12 st
Rostskyddad skruv 5,0x100 mm, 8 st
Ankarskruv 4,8x40 mm, 172 st 
Bult 10x100 mm, 6 st inkl mutter och bricka 
Trådspik 75x2,8, 1 paket
Pappspik 2,1x20 , 1 paket


