
Evigheten – En friggebodsdröm



Att bygga Evigheten fordrar  

en viss kunskapsnivå. Den  

här inspirationsbroschyren 

beskriver på ett övergripande 

sätt hur en variant av Evigheten 

kan muras, och kan med fördel 

ligga till grund för ett uppdrag 

till en byggentreprenör. 
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Tillvaro bortom tid och rum
Ett perfekt sällskapsrum för tonåringar eller en ljuvligt rofylld plats för eftermiddagskaffet? 

Evigheten är en sinnrik variant av den klassiska friggeboden som kan förvandlas till nästan 

vad du vill. Mjuk och välkomnande öppnar den upp nya möjligheter för både inredning och 

användningsområden.

Evigheten är formgiven av Mem arkitekter och är ett exempel på de gränslösa möjligheter 

som murat och putsat byggande innebär. En murad friggebod är modern, brandsäker och 

okänslig för fukt. Den är också underhållsfri och kommer att stå trofast igenom både  

årstider och olika skeden i livet. 

Med sin evighetsrunda form blir friggeboden en spännande och samtidigt vacker tillbyggnad 

i trädgården. Låt dig inspireras av Evigheten och använd lättklinkerblockens flexibilitet för  

att skapa en alldeles egen form och utförande som passar till ditt hus och din trädgård. 

Bara din fantasi sätter gränsen för hur du formger och inreder Evigheten. 
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Friggebodsdröm utöver det vanliga

För den formgivande arkitekten var det självklart att en friggebod inte  

behöver stöpas i en klassisk form. Karin Hvid Rydell hade en vision om  

en litet hus med organiska former, ur vilken hon förverkligade Evigheten,  

vars mjuka välvda väggar tillför konstruktionen något alldeles extra.  

– Jag ville skapa en form som stimulerar sinnena samtidigt som den ger  

friggeboden ett vänligt och omhändertagande intryck. Med de böljande vägg-

arna får Evigheten de egenskaperna, men också en unik och vacker form.

Evigheten består av två runda ytor; ett större rum för inomhusaktiviteter och 

en uteterrass med sittbänk. Det harmoniska rummet inspirerar till mysiga 

övernattningar, fritidsaktiviteter och avkoppling. Sittplatsen på uteterrassen 

är omgiven av väggar som ramar in och skapar en vind- och insynsskyddad 

viloplats.

En murad och putsad friggebod tillåter många olika former. Evigheten  

muras med stående lättklinkerblock för en gränslös frihet i formgivningen.  

– Det är inspirerande att arbeta med former som inte automatiskt är  

fyrkantiga. Betong tillåter en speciell kreativitet i arkitekturen, både exteriört 

och interiört. Dessutom är det ett naturligt och mycket vackert material. 

Karin Hvid Rydell på Mem arkitekter.

Tänk på! Den kreativa friheten 

för friggebodens utformning är stor. 

Men det finns några få estetiska 

riktlinjer för hur en tillbyggnad på 

tomten får lov att se ut och det  

viktigaste är att den harmonierar 

med omgivningen.  

Läs mer i Plan- och bygglagen på 

www.boverket.se

 

” 
I ett litet hus är det en stor fördel om 

miljön utanför används på ett smart 

sätt. Terrassen framför friggeboden 

ger verkligen det där lilla extra. 

        ”

Fasadputsen är vitpigmenterad för att ljusa upp betongens naturliga färg.
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Tips! På Finjas hemsida finns arbetsanvisningar  
för murning och putsning.

Gränslöst med murat och putsat

En murad och putsad friggebod är både flexibel i formen och beständig i 

konstruktionen. Lättklinker och putssystem är naturliga val för underhållsfritt 

byggande.

Stomme av lättklinkerblock 

Med en stomme av lättklinkerblock blir friggeboden brandsäker, okänslig  

för fukt, mögel och frost samt håller skadedjuren ute. Lättklinker är även 

ljuddämpande och skapar ett naturligt lugn.

Lättklinkerblocket är en ren naturprodukt som skapar ett sunt inomhus-

klimat. Väggarna är naturligt ventilerande och isolerande mot kyla och  

värme vilket ger en jämn inomhustemperatur. 

Putsad fasad 

Friggebodens putsade fasad är ett slitstarkt och hållbart skydd i många  

år framöver. På fasaden sätts den sista, personliga touchen. Att filt- slät-, 

riv-, eller grovputsa ger olika egenskaper och liv åt fasaden.

Den runda formen ger en extra styrka i konstruktionen. Det är en fördel om friggeboden exempelvis ska placeras i en backe och delvis grävas ner i marken.

5



6



Från grunden till Evigheten

Evigheten kan anpassas på olika sätt, beroende på vad den ska  

användas till. Välj till exempel om den ska isoleras och förberedas  

för värme och vatten.

Grund 

Grunden är en gjuten bottenplatta på marken. För att få till den runda 

formen används tunn plywood som med hjälp av stödjande träreglar  

bildar formen för bottenplattan. 

Om Friggeboden ska isoleras och värme och vatten dras in, så ska  

de förberedelserna göras i bottenplattan. För att installera vatten och  

avlopp krävs anmälan. Kontrollera vad som gäller i din kommun.

Stomme 

Friggebodens väggar muras med stående murblock 150 mm.  

Blocken muras ett varv i taget och fasas successivt av på höjden  

för att få till den välvda formen. Tänk på att också fasa blocken  

under taket för dräneringens skull. Om friggeboden ska isoleras  

används Finjas Isominsystem. 

Sittbänken muras och kompletteras med en gjuten sittyta. 

När väggarna är färdigmurade kärnborras hål för fönsterpartierna.  

Glasen beställs måttanpassade och fogas fast i hålen.

Tak 

Det finns flera takalternativ som fungerar på Evigheten. Ett glas- eller  

plasttak släpper in mycket ljus medan ett tak av trä eller lättklinker kan  

kläs med gräs.

Golv 

Betonggolvet kan slipas och ytbehandlas. Använd flytspackel för att släta 

ut ojämnheter och för att ge det en snygg finish. Ovanpå det flytspack-

lade golvet kan ett trä- eller klinkergolv läggas.

Ta gärna en bild och mejla Finja, info@finja.se, för att få ditt verk  

publicerat på hemsidan.

Du behöver inget bygglov för att uppföra en eller flera friggebodar i närhet av bostadshuset. Den sammanlagda 

byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får dock inte vara större än 15 m² och högsta höjd från mark till 

taknock får inte överstiga 3 m. Läs mer om vilka regler som gäller på Boverkets hemsida.

Evighetens inomhusdel är ca 15 m², inkl. väggar.  

Uteterrassen mått är ca 10 m², inkl väggar.

Grunden är en gjuten bottenplatta på marken. 
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Denna skrift har som syfte att inspirera och visa exempel på hur olika arbeten kan utföras. 

Finja ansvarar inte för konstruktionslösningar då omgivningen, underlagets beskaffenhet och 

kvalitet spelar viktig roll. För aktuell information se alltid www.finja.se 
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