
Mur en utebod



Alt som trenges for å sette i gang med å mure en ute-
bod i moderne funkisstil.
En utebod er så mye mer enn bare en bod. Når du først har satt opp boden på tomten, forstår du ikke hvordan du har klart deg 
uten snekkerbod, atelier, gjestehytte eller oppbevaring for sykler, gressklipper, vinterdekk osv. De 15 m2 som man får bygge på 
tomten uten byggetillatelse, gir deg frie hender til å lage et unikt rom helt etter dine og familiens interesser og behov.

Med en murt bod får du et moderne, brannsikkert sted, som er upåvirket av fukt og med vegger som har temperaturutjevnende 
egenskaper. Følg vår utførlige beskrivelse og/eller bruk fleksibiliteten til lettklinkerblokkene, for å lage en helt egen form og en 
utførelse som passer til ditt hus og hage.

En utebod, det vil si en bygning på høyst 15 m2, kan bygges uten byggetillatelse på din private tomt. Men selv om boden nesten 
kan se ut som hva som helst, må den være estetisk tiltalende og passe inn i miljøet i henhold til plan- og bygningsloven. Maksi-
mal tillatt høyde er tre meter fra mark til takmønet. Det er også tillatt å ha en terrasse i tillegg til de 15 m2, men derimot ikke et 
permanent tak over denne. Ellers finnes det egentlig ingen begrensninger. Med hensyn til form og farge, gjelder de generelle kra-
vene ifølge plan- og bygningsloven om estetikk og hensyn til by- og landskapsbildet, samt natur- og kulturseverdigheter på stedet.

Avstand til annen bygning må minst være 1,0 m og til nabogrense minst 4,0 m, men hør med kommunen der du bor, for å få 
vite eksakt hva som gjelder.
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Obs! I Bygningsnemdas bygge-
regler er det regler som har til 
hensikt å forhindre spredning 
av brann mellom bygninger. 
Dette gjelder om uteboden er 
større enn 10 m² og står 
plassert nærmere huset enn 
4,0 meter.



1. Start med underlaget

1. Grav bort materialer som kan forårsake telehiv minst 400 mm 
under nytt, ferdig marknivå. Sørg likevel også for at all matjord graves 
bort uansett dybde. Sjiktdybden inne i underlaget bør være minst 
400 mm under ferdig overflate på gulvet. Ved dårlig drenerende mark 
er det bra å legge et dreneringsrør med minst 5 cm pukk (makadam)  
under dreneringsrøret. Pass på at det ikke finnes noe materiale 
som kan forårsake telehiv under bygningen i følge Bygningsnemdas  
oversikt over teledybde, for å være helt sikker på å eliminere faren for 
sprekkdannelser i bygningen på grunn av telehiv. 

2. Legg geotekstil på marken der sjiktet er fjernet, for å skille  
marken fra grusen. Fyll deretter med godt drenert materiale, der  
såleblokken skal plasseres (min. lagtykkelse 150 mm). Pakk ved 
hjelp av en vibrator ca. 4 ganger over flaten. Jevn ut det 50–60 
cm brede drenerende underlaget og kontroller at det er vannrett 
ved hjelp av et vater. Skal det legges inn elektrisk kabel, legger du 
tomme rør før U-blokken legges på plass. 

3. Legg såleblokken på det jevnede underlaget. Bruk vinkelsliper, for 
å kappe av blokken og å lage uttak for armering i hjørnene. 

4. Legg 2 stk. Finja Fugearmering BI40 fz i U-blokken, overlapp 
fugearmeringen 60 cm ved skjøter og hjørner.

5. Bland Finja Tørrbetong B20 og støp i U-blokken.

6. Fyll pukk innenfor såleblokkrammen til et passe nivå, avhengig 
av valg av innvendig gulvbelegg.

7. Utførelse med isolert betonggulv:
Legg ut EPS isolasjon 80 100 mm dersom gulvet skal isoleres. 

Legg ut Armeringsnett K131. Disse overlappes med minst 40 cm. 
Armeringsnettene skal distanseres sentrisk i betongsålen med ar-
meringsdistanser. Passende tykkelse på betongsålen er ca. 80 mm.

Bland Finja Tørrbetong B20 og støp betongsålen. (Velger du fer-
digbetong må kvaliteten være minst K25 med stenmaks 25 mm.) 
Vibrer betongen og dra av med f.eks. en rettholt. Deretter treskures 
eller stålslipes betongflaten. Husk å beskytte betongen mot rask 
uttørking med f.eks. en presenning og at betongen må ettervannes 
i ca. 5 døgn.

La betongen herde i minst 2 døgn og fortsett deretter med 
overbygget ifølge beskrivelser under avsnitt 2–5.
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Materialspesifikasjon
Grunn Finja 10 m2 15 m2

Finja Såleblokk 40 x 19 x 30 cm 43 stk 55 stk

Finja Fugearmering  Bi40 Fz 30 lpm 40 lpm

Finja Tørrbetong B20 25 kg 30 sekker 40 sekker

Tillegg gulv - Isolert betonggulv

Armeringsnett K131, 5 x 2 m 1 stk 2 stk

Avstandskloss for armering  50 mm 50 stk 60 stk

Isolasjon EPS 80, t= 100 mm, 600x1200 mm 12 stk 20 stk

Finja Tørrbetong B30 25 kg 80 sekker 120 sekker

Vegg Finja blokk

Finja Blokk 15x25x50 cm 220 stk 285 stk

Finja Fugearmering  Bi40 Fz 80 lpm 100 lpm

Finja Pussenett bredd 250 mm 1 rull 1 rull

Finja Krampe for pussenett forpakk 250 st 1 stk 1 stk

Finja Murmørtel M5 25 kg 25 sekker 40 sekker

Finja Grunningsmørtel A 25 kg 7 sekker 10 sekker

Finja Puss & Murmørtel KC 50/50 25 kg 40 sekker 58 sekker

Finja Overdekkningsbjelke 15x25x149 cm 1 stk 1 stk

Finja Overdekkningsbjelke 15x25x299 cm 1 stk -

Finja Overdekkningsbjelke 15x25x359 cm - 1 stk

Finja Mørtelkasse 15 cm 1 stk 1 stk

Minerit t=4,5 mm 1 m2 1 m2

Vindu FK 8 x 18 2 lags-glass (alt 8x220-188 
spesial)

1 stk 1 stk

Vindu FK  9 x 4 2 lags glass  vit 3 stk -

Vindu 11 x 4 2 lags glass vit - 3 stk

Ytterdør 9 x 20 vit 1 stk 1 stk

Glassbyggerstein 19 x 19 x 8 cm 4 stk 4 stk
Fugemasse, dyttestrimmel, bunnfyllingslist 
total fugelengde

20 lpm 30 lpm

Vindubeslag b=smyganpasset L=2000 mm 3 stk 4 stk

Sjalusirist 15 x 15 cm 1 stk 1 stk

Tak

Konstruksjonsvirke 48 x 98 mm 30 lpm 35 lpm

Lekter 22 x 73mm 20 lpm 30 lpm

Forskalingsbord/Lekter 22 x 98 mm 16 lpm 24 lpm

Takplate, profil for spennvidde 2,2 m >15 m2 >20,5 m2

Tettebånd for takplate 13 lpm 14 lpm

Vindskibeslag 8 lpm 12 lpm

Farmerskrue 4,8 x 35 mm forp 250 st 1 stk 1 stk

Trådspiker 2,8x75 mm + 3,4x100 mm 250 st 2+1 pkt 2+1 pkt

Spikerplugg HPS-1 8/60 x 100 mm 50 stk 50 stk

Insektsnett b=250 mm 8 lpm 12 lpm

Verktøy

Normale snekker og murerverktøy, mørtelblander, vannslange, vibro-
plater og trillebår.

Tillegg - isolert tak
Z-stålprofil h=120 mm t=1,2 mm 
eks. Lindab Z-profil Z120

10 stk 
1460 mm

13 stk 
2100 mm

Forskalingsbord/Lekter 22 x 98 mm 42 stk 56 lpm

EPS Isolasjon 80, t= 100 mm, 600 x 1200 mm 12 lpm 20 stk

Takplate/Takpanel innvendig 9 m2 12,5 m2

Minerit t=4,5 mm 13 m2 16 m2

Fugeskum 750 ml 1 flaske 1 flaske

Fugemasse 300 ml 1 tub 1 tub

Tillegg - Pussfarge
Silikatfarge, vannavvisende, diffusjonsåpen 
maling for sement- og kalkbasert puss, 
innvendig og utvendig, 20 lit

2 stk 2 stk

Tillegg - Takrenner, rør og tilbehør 10 m2 15 m2

Takrenne 125 mm 7 lpm 8 lpm

Rennekrok 6 stk 7 stk

Endebunn 4 stk 4 stk

Nedløpsrør 2500 mm 2 stk 2 stk

Bend 4 stk 4 stk

Kum 2 stk 2 stk

Nedløpklammer 4 stk 4 stk



10 m2

3. Mure vegg
1. Bland Finja Murmørtel M5 til en 
smidig konsistens, legg ut murbruk med 
murersleiv på U-blokken og legg på en 
Finja Blokk etterhvert og juster etter sno-
ren. Tykkelsen på fugen skal være ca. 10 
mm og uten mørtel i de vertikale fugene. 
Flytt deretter snoren til overkanten, for 
neste skift. Fyll mørtel i murerbaljen og 
dra denne framover til forrige skift, slik at 
det dannes to strenger med mørtel. Mur 
blokken i forband ved å følge blokkinnde-
lingen i planfigurene nedenfor. 

2. Legg 1 stk. Finja fugearmering BI40 
fz sentrisk over blokkene i første skiftet 
og deretter i hvert tredje skift, samt i det 
øverste skiftet. Bistålene må bukkes rundt 
hjørnet ca. 60 cm. Bukk ved å klippe opp 
den indre stangen i fugearmeringen. Se 
www.finjabetong.no, arbeidsanvisning for 
lettklinkerblokk.

3. Mur alle skiftene. Glass-
byggerstein mures i linje med 
utsiden av veggen. Kontroller 
hele tiden med vater, slik at 
muren blir rett. Fjern mør-
telspill før det har herdet. 

4. Montere og mur inn en 
tverrgående Finja Overdek-
kingsbjelke i skift 10 (se bil-
det til høyre på denne siden). 
Legg en Finja Overdekkingsb-
jelke i skift 12 over døren med 
et opplegg på minimum
25 cm på hver side av døren. 

5. Poretett, dvs. slamme, 
alle vindus- og døråp-
ninger med Finja 
Grunningsmørtel A og 
la det tørke til det blir 
hvitt. Monter deretter 
dør og vindu(er) i føl-
ge anvisninger fra leverandøren. 

6. Støp en hulkil med Finja Tørrbetong 
B20 rundt byggverket.

Plantegning for 
murskift 2,4,6 osv
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Dør- og vindusåpninger kan selvfølgelig plasseres på andre steder enn det som angis i 
byggebeskrivelsen. Følg prinsippet med forskjøvne murskjøter. Pass også på at overdek-
kingsbjelken settes over dører og vinduer som ikke slutter direkte til takkonstruksjonen.
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Plantegning for 
murskift 1,3,5 osv
 
NB! I murskift 1 
skal det mures 
blokker under 
vindu og dør.

2. Forbered muringen
Finn fram bukker og planker og bruk 
dem som stativ. Du må ha mørtel/
betongblander, verktøy, vann og strøm 
tilgjengelig. Plasser murblokk, bistål og 
tørrmørtel strategisk.

Planlegg muringen ifølge planen 
under overskriften «Mure vegg», se 
illustrasjonene til høyre over de ulike 
murskiftene. Målene gjelder upussede 
vegger.

For å gjøre murerarbeidet lettere og sikre 
at veggene blir rette og står loddrett, 
er det lurt å sette opp midlertidige 
trestolper (eks. 48 x 98 mm) i hvert 
hjørne inntil utsiden av murverket, minst 
like høye som veggen skal bli. 

Lodd stolpene og støtt dem 
opp på utsiden i alle retninger. 
Mål og marker med spiker i 
stenderne for hvert murskift. 
Fest deretter en muresnor 
mellom stolpene etterhvert 
ved hvert 
s k i f t 
og mur 
b lokkene 
etter dette.
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NB! I murskift 1 skal det 
mures blokker under 
vindu og dør.
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4. Legge tak
 
1. Fest en stender 45x95 mm sentrisk oppe på murkronen på veggen med døråpning. La stenderen stikke ca. 15 cm utenfor 
begge gavlveggene og forankre den på muren med spikerplugg HPS-1 8/60x100 med en senteravstand på ca. 40 cm.

2. Spikre en ramme av stendere på 45x95 mm innenfor murverket og oppå den tverrgående overdekkingsbjelken ifølge figuren. 
La den øvre stenderen stikke ut utenfor gavlmurene, like langt som stenderen i punkt 1. Sett stående stendere inntil innsiden av 
murverket og videre, slik at det blir dannet 3 stk. like store avstander, som gir plass til 3 vinduer. Fest den nederste stenderen til 
bjelken på samme måte som stenderen i punkt 1.

3. Fest en stender på 45x95 mm på siden av den tverrgående overdekkingsbjelken 
mot den lave delen av bygningsdelen. La stenderen stikke like langt ut som 
stenderen i punkt 1. Forankre stenderen i bjelken med spikerplugg 
med en senteravstand på ca. 20 cm og i sikksakk.

4. Fest en stender på den lave veggen på samme måte som 
under punkt 1.

5. Mal evt. stenderne i den farge du ønsker.

6. Legg opp takplater på stenderne. Mål og skjær 
til disse slik at de stikker like langt ut i gavlene, som 
stenderne og med ønsket utstikk over vegg ved takfoten 
(ca. 30 cm). Takplatene må være av typen frittbærende 
trapesplate og kunne klare en spennvidde på 1,6 meter. 
Fest disse til stenderne med farmerskrue og følg anvis-
ningene til produsenten.

7. Sag til vindskier i tre på 22x95 mm og fest disse 
på de stenderne som stikker ut. Fest insektsnett og 
underslagsbord på undersiden av stenderne som stikker 
ut mellom vegg og vindskier. Monter vindskibeslag. 

8. Trykk inn et tettebånd mellom plate og stender for vindtetting i takfot og  
takmønet.

9. La det bli en åpning til vindu i murverket i valgfri gavl. Vinduet kan lages som et spesialvindu med hellende overkarm som 
følger underkanten av takplaten eller vindu med rett overkarm (vindusmål 800 x 1800 mm). Bygg med valg av rett overkarm en 
utfyllingstriangel av trestendere. Kle denne med en sementbasert plate, f.eks. Minerit innvendig og utvendig.

Gjør uteboden varm og hjemmetrivelig. Isoler taket på følgende måte:

Isoler taket med materialer som er uorganiske og ikke tar skade av fuktighet. Framgangsmåte ifølge punkt 10–14. Punkt 10, 11 
gjøres før punkt 6 over.

10. Kapp til og sett opp galvaniserte Z-profiler (plate h=120 mm) mellom takstenderne (punkt 1, 3 og 4). Heng dem opp med 
vinkelbeslag i takstenderne. Start inntil en gavlvegg og plasser Z-profilene med 600 mm avstand mellom de vertikale profildelene. 
Vær nøyaktig med disse målene. Z-profil en i overkant må være lik overkanten på takstender og murvegg. 

11. Monter 5 mm fibersementplate, type Minerit eller liknende, som lokk oppå bygget med plassering parallelt med takhellingen 
og min. 5 cm utenfor murveggene. Fest platene med plateskruer hhv. spiker i Z-profil og mur. Påse at plateskjøtene havner over 
Z-profil og har ca. 5 mm bevegelig fuge. Fug med elastisk fugemasse. 

12. Monter taket videre ifølge punkt 6, 7. Hopp over punkt 8, idet fibersementplaten utgjør det vindtette sjiktet. 

13. Trykk på plass Isolasjon EPS =100 mm, kvalitet 80, mellom Z-profilene og skru etter hvert opp spikerslag av tre på  
28 x 70 mm med senteravstand 300 mm i Z-profilene. Påfør fugeskum på de steder der isolasjonen eventuelt ikke slutter tett til. 

14. Fest innertakplater i spikerslaget. Spikerslaget kan evt. erstattes med innertakspanel.

Punkt 13 og 14 kan også utføres før punkt 12 (og 6, 7). Monter da spikerslag først og legg isolasjon EPS ovenfra og ned mellom 
Z-profiler og mot spikerslaget.

Den isolerte takkonstruksjonen går inn over vindusbånd ved takhøydeforskyvningen. Pass derfor på å velge 100 mm lavere vindu 
ved bestilling av byggemateriale.

5. Pusse og male
1. Påfør Finja Grunningsmørtel A (skal ha vellingkonsistens) i et tynt lag (1–2 mm) på utvendige 
flater. Grunningsmørtelen kan slenges eller sprøytes på, strykes på med pussebrett eller med en 
kalkkost.

2. Fest biter av pussenett på ca. 250 x 500 mm i 45 graders vinkel på inn- og utside av muren 
ved dørhjørnene ved hjelp av kramper. Sett også en bit pussenett over døråpningen, som stikker 
ut ca. 500 mm på hver side av døråpningen. Dette gjelder også vindushjørner om disse finnes.

3. Slå på et 10 mm tykt sjikt på utvendige flater med Finja Puss & Murmørtel KC 50/50 etter 
at grunningsmørtelen har «hvittørket» i minst et døgn. 

4. Slå på ett 10 mm tykt sjikt Finja Puss & Murmørtel KC 50/50 på innvendige flater.

Følg den separate beskrivelsen til Finja om pussearbeidet – Hjelp ved pussing – se mer på 
hjemmesiden www.finja.no. Du kan også be om den som et vedlegg hos din byggevarehandler. 

Mal inner- og ytterveggene med silikatfarge. Påfør med pensel, rulle eller sprøyte. 
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Inspirerende muligheter med murbygging
Murbygging er en fleksibel byggemåte – noe som åpner mulighet for en kreativ utformet utebod. Ta sjansen og sett ditt 
personlige preg på boden.

Selv om en utebod nesten kan se ut som hva som helst, må den være estetisk tiltalende og passe inn i miljøet ifølge 
plan- og bygningsloven. Med hensyn til form og farge gjelder de generelle kravene ifølge plan- og bygningsloven om  
estetikk og hensyn til by- og landskapsbildet, samt natur- og kulturseverdigheter på stedet. Uteboden fra Finja er 
tegnet for å kunne passe inn i alle typer miljøer, fra genuine områder langs kysten til de mest moderne villakvarter.  

Tips over bruksområder:
Snekkerbod
Hage/Redskapsbod 
Gjestehytte
Støperiverksted
Musikkstudio
Fiskebod
MC-/Skutergarasje
Hobbyrom
Vevstue  
Skrivestue
Studierom
Hjemmegym
Jakthytte
Keramikkverksted
Badehytte
Orangeri 
Spa
Atelier
Badstue
Lekestue
Forråd m.m.

Det er bare fantasien 
som setter grenser.

Innkopling av vann og 
avløp krever at du sender 
inn en byggemelding. 
Isoler rørene, for å unngå 
problemer vinterstid.

Send inn en byggemel-
ding, dersom du tenker å 
installere en peis i  
uteboden.

Tenker du å bygge en utebod på en 
tomt som omfattes av strandsonen? 
Sjekk først med gjeldende kommune.

Dersom du allerede har en bod på 
tomten, må du passe på at den  
sammenlagte flaten inkludert  
bygningen som kommer i tillegg er  
begrenset til 15 kvm.

Innkopling av strøm til uteboden  
krever ingen byggemelding. La en au-
torisert fagmann foreta installasjonen.
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