
LÄS INNAN DU BÖRJAR MONTERINGSARBETET 
 

ARBETSANVISNING FÖR MONTERING AV 
TIMMERBYGGNAD 

 
 
I timmerväggkonstruktionsritningarna har stockbyggnadens vägglinjer presenterats 
med bokstäver (A, B, C..). Vägglinjerna i vågrät riktning iakttas framför byggnaden 
och linjerna i vertikal riktning iakttas på byggnadens högra sida. Bekanta dig med 
ritningarna och läs noggrant igenom byggnadsanvisningen innan du börjar 
byggnadsarbetet. 
 
Om skyddsplasten på stockar eller trävaror har gått sönder under leveransen bör den 
omedelbart skyddas för att undvika skador. 
 
Kontrollera stockstommens förenlighet med grunderna innan monteringsarbetet 
påbörjas. Planera resning av stommen genom att kontrollera i packsedel i vilket paket 
den aktuella stocken befinner sig och hämta stocken i fråga allteftersom resningen 
skrider framåt. På detta sätt sparar du plats och stockarna är skyddade ända tills 
monteringen. Om arbetet blir avbrutet undvik skador genom att skydda stockarna för 
regn och sol. På grund av produktionsmässiga skäl kan en del av stockarna befinna sig 
i ett annat paket än vad som står på packsedlarna. 
 
Lägg stockarna på rätt sätt under monteringsskedet genom att följa märkningarna på 
stockänder samt genom att jämföra väggkonstruktionsritningen och stocken med 
varandra. Numren 1, 2, 3 står för antalet stockvarv räknat nerifrån och numren I, II, III 
står för vilken stock det är fråga om i den aktuella väggen. De ovan nämnda 
märkningarna finns i stocklappen som finns vid en ände av varje stock (t.ex. A12-II → 
vägg A, 12:e stockvarv och varvets andra stock). OBS! Lappen finns nödvändigtvis 
inte vid samma stockände som koden i stockbilderna. 
 
Under resning av stockstommen bör platser och tjockheter av inledande 
stocköppningar mätas från stommen innan arbetet kan fortsättas. I timmerbyggnader 
med gavelstomme kan det översta halvtimret lämnas bort på gavlarna om man 
fortsätter med full panel ovanför stocken. 
 
Om sidoväggarnas nedersta och översta halvtimmer är gjorda av samma timmer kan 
det nedersta halvtimret vara längre än följande heltimmer. Den överblivande längden 
av nedre halvan kapas på byggnadsplatsen. 
 
Observera även att monteringen av hörnisoleringar kan variera beroende på 
timmertyp, anvisningar finns i byggnadsanvisningen. När terrassen har lätt 
räcke, monteras justeringsfoten på pelarens övre ände så att räcket står rakt även 
när det justeras. 
 
Om man upptäcker fel i leveransen eller på produkten bör man genast kontakta 
fabriken och avtala med fabrikens representant om fortsatta åtgärder, tel. 08 868 9900. 
Kuusamo Timmerhus Ab är inte längre ersättningsansvarig för den felaktiga produkten 
om den monteras fast vid konstruktionen utan att om detta har avtalats. 


