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Patrick Sellman
I förra Åter berättade jag hur man med
horisonella topplistkupor kan komma
igång med en biodling som är enkel och
naturlig, samtidigt som den kräver små
insatser i form av skötsel och utrust-
ning.  Nu vill jag visa hur man enkelt
bygger kupan. Börja nu så kan du låta
bina flytta in redan i vår!
En av de stora fördelarna med horisontella
topplistkupor är att de är lätta att tillverka
själv med enkla verktyg och rela-
tivt lite förkunskaper. Med åter-
vunnet virke går det att få ner
utgifterna för kupan till i princip
arbetstiden. I den här artikeln
kommer jag att diskutera vissa
grundläggande variationer i utform-
ningen beroende på vad man vill
uppnå med sin biodling och en in-
struktion för att bygga en enkel
kupa. För lite mer avancerade lös-
ningar som inspektionsfönster,
periskopfluster och djupbottnar
hänvisar jag till min blogg
http://småbruk.se.
Kupans delar
Kupan består i huvudsak av fem
delar: själva tråget, taket, avdel-
ningsluckorna, listerna och något
att ställa kupan på.

Avdelningsluckorna är de rörliga väggar
som används i tråget för att begränsa binas
tillgång på utrymme. De sluter tätt mot tråg-
sidans väggar och botten för att skapa bitäta
utrymmen. Dessa avdelningsluckor bestäm-
mer samtidigt formen på tråget då de är
mallar vid sammanfogningen av detta. 
Listerna som bina bygger och hänger sina

kakor på kan variera i bredd och en del väl-
jer att ha olika mått på lister eller någon

form av ribbor mellan listerna för att variera
avståndet mellan kakorna, smalare i yngel-
rum och bredare i honungsförråden. Jag för -
ordar den enkla lösningen att använda en
bredd på 34-35 mm som är samma genom-
snitt som används i ramkupor. 

Den enklaste lösningen för att få upp en
stationär kupa från backen är att sätta ben
på den men man kan också använda någon
form av bänk eller tex betonghålsten. 

I andra delar av världen är det inte ovanligt
att hänga kupor i linor under träd men det
faller bort hos oss då snöras som landar på
kupan stör eller tom skadar bin och kakor.
Taket kan göras på många olika sätt, van-

ligast är platta tak med eller utan lutning
och ryggåstak. De består som regel av en
ram som ligger runt tråget och någon form
av takbeklädnad. Viktigt att tänka på här är
att taken kan bli varma en solig sommardag.
Utrymme med luft under taket och ventila-

tion är viktigt annars kan tom tunga ho-
nungskakor rasa ihop.

Tråget är det utrymme där bisamhället
kommer att befinna sig. Utformningen av
det ger bina olika förutsättningar och påver-
kar skötseln av samhället. Viktigt att tänka
på är att inte ha giftiga lim eller färger och
används återvunnet virke se till att det inte
är tryckimpregnerat. Den sida som är inåt i
tråget skall helst vara obehandlad. Lämplig
tjocklek på virket är 27-28 mm. 
Trågets form
Ur binas perspektiv är det framför allt vo-

lymen och höjden på deras bostad
som styr förutsättningarna. Då bina
strävar efter att fylla utrymmet ger
större volym större bisamhälle och
högre höjd underlättar övervintring
och tidig yngelläggning på vårvintern
då de kan lägga mer foder över sig.

Ur biodlarens perspektiv och där-
med indirekt även binas tillkommer
en faktor och det är lutningen på lång-
sidorna. Det påverkar hanterbarheten
av kakorna. En trågform där kakorna
blir smalare nedtill ger en tyngdpunkt
som ligger närmare listen i överkant
och därmed bryts inte kakorna lika

lätt vid hantering. 
En annan fördel är att binas behov av att

förstärka tunga kakor genom att bygga fast
dem i väggarna minskar. 

Som du ser är utformningen en kompro-
miss mellan olika faktorer, produktivitet,
binas behov och hanterbarhet för biodlaren.
Utifrån dina syften med biodlingen viktar
du dessa faktorer och utformar din kupa.
Glöm inte att det är mycket bra för bina om
det är lätt för biodlaren att inspektera och
hjälpa bina vid behov.

Takets konstruktion med förstärkningslisterna på insidan, samt infästning av kedjan. 
Kupan ovan skiljer sig lite från grundvarianten då den har djupbotten och inspektionsfönster.

Bygg en 
horisontell topplistkupa



Flustret
En viktig del av tråget är den öppning som
bina går ut och in genom, det kallas fluster.
Det är framför allt två alternativ som an-
vänds, mitt på långsidan eller vid gaveln.
De har båda sina för- och nackdelar. Mitt på
långsidan ger möjlighet att öppna samhället
från båda sidor medan gavelplacering för-
svårar öppning från den sida där gaveln be-
finner sig. Yngelrummet, den del där bina
förökar sig som oftast och som man vill in-
spektera för att undersöka om drottningen
lägger ägg eller om det misstänks sjukdo-
mar, placerar bina nära flustret. 

Gavelfluster ger framför allt bina bättre
möjlighet att skydda sig från vädrets intrång
via flustret och bättre möjlighet att påverka
inomhusklimatet.
Bygginstruktion
Den bygginstruktion som följer är tänkt
som en husbehovs- och nybörjarkupa där
hanterbarhet och trevlighet fått väga tungt i
de tidigare nämnda kompromisserna. Det
ger kakstorlekar som är relativt små och
motsvarar ungefär en Ln ram i en vanlig
ramkupa. Innermåtten på tråget bestäms till
125 mm i botten och 375 mm vid upptill
med en bredd av 300 mm på långsidorna.
Det ger en vinkel på långsidorna som är
knappt 25 grader. 
Längden på tråget invändigt är i denna in-

struktion 1500 mm. Det går givetvis att
göra kortare med sämre möjligheter och
flexibilitet i skötselmetoder som följd. Skall
kupan vara stationär så dra inte ner på läng-
den om du har plats. 
De som bor i kärvare bygder kan överväga

om de skall göra kupan lite högre för att ge
bina möjlighet att lägga mer honung över
sig på kakorna, 350 mm breda långsidor
istället för 300 kan vara lämpligt. Är det
riktigt hårt klimat så gör dubbelväggar med
isolering emellan. Konstruera då långsidor
med t.ex en 18 mm limträskiva invändigt,
en byggplywood utvändigt med 45 mm lis-
ter som distanser och isolering emellan.
1. Topplisterna. Såga till ca 45 stycken
topplister med måtten 25x35 mm, längden
430 mm. Antingen använder man ströläkt
eller också klyver man ut 35 mm breda lis-
ter ur 25 mm tjocka bräder med klyvsåg.
För att bina skall bygga utmed listerna be-
hövs något som de kan börja med. Enklast
är att doppa grillpinnar av trä i bivax och
häfta dessa på listerna.
2. Avdelningsluckorna. Tillverka 4 styc-
ken avdelningsluckor som skall utgöra mal-
lar för tillverkning av tråget. 

Dessa tillverkas lämpligen i 12 mm ply-
wood eller tunnare bräder som limmas
ihop. Denna skiva limmas och skruvas
sedan mitt på en av topplisterna. 
Tvärsnittet på tråget och därmed måtten på

avdelningsluckan är 125 mm i botten, 375
mm i överkant och 300 mm längd på de lu-
tande sidorna. Det ger en höjd på avdel-
ningsluckorna som är 273 mm.
3. Tråget. När avdelningsluckorna är till-
verkade är det dags för tråget. Ställ två av-
delningsluckor parallellt och i rät vinkel på
en plan yta, se bilder nedan. Luta de båda
långsidorna mot avdelningsluckorna och
limma och skruva dit gavlarna.  Använd
minst 60 mm skruv, gärna längre. Här är det
bra med en vän som hjälper till att hålla
långsidorna på plats när gavlarna monteras. 
Om du vill ha gångjärn på taket, vilket jag

rekommenderar då det blir rätt tungt, för-
skjut gavlarna något så de endast står ut ca
5mm från långsidan på den sida där gång-
järnen skall sitta. 

Slutligen skruvas bottenbrädan på plats.
Limma inte, då den kan behöva bytas. Ett
alternativ är att sätta fast botten med excen-
terlås för att lätt kunna lossa den. Nu har du
ett färdigt tråg.
4. Benen. Benen tillverkas av reglar med
måtten 34x95. Längden styrs av din längd
och önskad arbetshöjd men en längd på 800
mm är en bra utgångspunkt för de flesta.
Benen sågas med 25 graders vinkel i båda
ändar. 

Ställ tråget på högkant dvs på ena gaveln
och rita en linje 50 mm från den övre kan-
ten på gaveln som nu är uppåt. Placera ut
benen på gaveln där du vill ha dem men låt
överdelen på benen gå längs med den utri-
tade linjen. Det är viktigt att överkanten på
benen är parallella med överkanten på

ga veln då taket kommer att vila på dem. I
sidled är det inte lika viktigt men försök
placera benen så brett som möjligt för bästa
stabilitet. Ibland stormar det. 

När du fått benen på önskad plats använ-
der du tvingar för att hålla fast dem medan
du borrar hål för vagnsbult. Det blir starkare
om du kan hålla isär de båda skruvhålen
men inte för nära kanten. När båda benen
är på plats vänder du andra gaveln upp och
gör på samma sätt.
5. Taket. Ett ryggåstak byggs av två gavlar
och två långsidor, en taktäckning av fjäll-
panel, en nocklist och ett par små förstärk-
ningslister på insidan. OBS! Ett trätak av
det här slaget kräver en mycket bra ytbe-
handling som du kan läsa om längre fram. 

Börja med att såga till gavlarna. Märk ut
mitten på den övre sidan och dessutom 95
mm ovanför underkanten på var sida. Dra
en linjer mellan märkena och såga ut ga-
veln. 

Därefter skruvar du ihop gavlar och lång-
sidor. Låt gaveln skydda ändträt på långsi-
dorna och inte tvärt om när du sätter ihop
ramen. Det är viktigt att alla vinklar blir rät-
vinkliga (90°) då marginalerna är små. An-
vänd gärna ett bord med rätvinkliga hörn
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Kapnota
Topplister 45 st 25x35 lister 430 mm långa samt 45 stycken grillpinnar i trä
Avdelningsluckor 4 st sågas ur 12 mm plywood eller liknande mått se instruktion
Trågsidor 2 st 28x300 limträskivor(golvplank eller liknande) 1500 mm långa
Tråggavlar 2 st 28x300 limträskiva (golvplank eller liknande) 460 mm långa
Trågbotten* 1 st 18x200 limträskiva (alternativt 22x195 bräda) 1500 mm lång 
Ben 4 st 34x95 regel 800 mm långa
Takgavlar* 2 st 18x200 limträskiva (22 mm virke går lika bra) 520 mm långa
Taksidor 2 st 22x95 bräda 1570 mm långa
Takbeklädnad 6 st 22x120 fjällpanel 1700 mm långa
Taknock 1 st 22x45 lockläkt (gärna profilerad) 1700 mm lång
Förstärkningslister 4 st 22x45 lockläkt(eller spillbitar) 220 mm långa
Distanser gångjärn 2 st 60x70 12 mm plywood eller motsvarande
Flusterstängare 5 st Champagnekorkar

*Trågbotten och takgavlar görs lämpligen av samma material

Trågsidorna placeras på avdelningsluckorna som ställts parallellt och rätvinkligt. 
Därefer limmas och skurvas gavlarna fast.Avdelningsluckan utgör mall för trågbygget (mm).

Benens placering och utformning
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som hjälp och placera gavlar och långsidor
efter kanterna. Ett hörn i taget. 

När ramen är klar är det dags för takbe-
klädnad. Gör en sida i taget. Börja uppifrån
och skruva och limma fast en fjällpanel.
Lägg inte panelen ända upp utan lämna 5
mm i överkant för att ge utrymme för ven-
tilation i gavelspetsarna. Lägg dit nästa och
limma i varje fals på panelen så det blir tätt
mot vatten. 

När sidan är klar vänder du på taket och
skruvar fast de små lister som drar ihop pa-
nelen och gör den riktigt tät, se bild. Limma
och skruva fast nocklisten. Vänd på taket
och skruva fast gångjärnen invändigt på ena
långsidan ca 150 mm från gaveln.
Lägg taket på kupan. Det skall nu vila jämt

och fint på benens överkant. Skjut taket
bakåt så långt det går, dvs så att gångjärnen
kommer så nära långsidan som möjligt. Det
kommer att vara en lucka mellan gångjärn
och långsida. Du behöver någon form av
distans. En bit plywood eller liknande.
Skruva och limma fast dessa och skruva
sedan fast gångjärnet i distansen. Slutligen
monterar du en kedja eller lina som stopp
när du öppnar taket, se stora bilden på före-
gående uppslag.
6. Fluster. Borra flusterhål. Förslagsvis tre
stycken med en diameter på 25 mm. Hålet i
mitten placeras 50 mm ovan botten och mitt
på långsidan. Därefter ett på vardera sidan,
samma höjd  med ett avstånd på 80 mm
mellan hålen. 
För avläggare, svärmar och liknande borrar

du ett 25 mm hål i vardera gaveln eller på
baksidan invid gaveln. Se upp för de långa
skruven i gaveln. 

25 mm hål kan stängas med champagne-
korkar. Motsvarande 25 mm hål kan borras
i en av avdelningsluckorna för enkel öpp-
ning vid tex fordring med vakumfodrare
utanför avdelningsluckan.
Ytbehandling
För att öka livslängden på din kupa kan du
skydda den på olika sätt. Utsatta ställen är
benens båda ändar, allt ändträ och kanske
mest av allt taket som skyddar resten av
kupan. Benen kan skyddas genom att du

låter dem stå i en burk med rå linolja något
dygn. Vänd på dem så att båda ändar im-
pregneras. Den övre änden av benen kan
snedfasas innan oljeimpregneringen så vat-
ten får möjlighet att rinna av.

Allt ändträ och taket stryks flödigt uppre-
pade gånger med rå linolja så trät verkligen
får möjlighet att suga in oljan och övriga ytor
stryks med ett lager. Låt kupan stå något
dygn och lägg vid behov på ytterligare lite
rå linolja på ändtra där det ser torrt ut.

Värm kokt linolja i vattenbad och smält
därefter bivax i oljan. Lämplig proportion
för första strykningen är 1 del vax till 20
delar kokt linolja. Framför allt taket men
även utsatt ändträ stryks ytterligare med
något mer vax i oljan. När oljevaxbland-
ningen svalnar så liknar den en salva. Stryk
och försök trycka in den i sprickor i taket
vid fogar och skruvhål. När oljan härdar blir
det en relativt hållbar yta. Det tar flera dagar
för oljan att härda i rumstemperatur. Kupan
behandlas inte på insidan det får bina göra
själva med propolis.
Mina äldsta kupor som fått denna behand-

ling är inne på sin åttonde vinter och har inte
en spricka. Taken har mörknat och är nästan
svarta. Övriga delar av kupan grånar med
tiden. Vill du ha färg på kupan så använd
linoljefärg som du förtunnar med rå linolja
istället för lösningsmedel i första stryk-
ningen. Följ tidigare instruktion vad gäller
ben och ändträ.
För att förlänga livslängden på benen ytter-

ligare kan du ställa dem på natursten. Betong
drar fukt som en svamp och har nästan mot-
satt effekt. Har du betongsten kan du skruva
en fransk träskruv under varje fot så du får
distans till stenen. Då får du också viss möj-
lighet att justera höjden på varje ben.

Tak kan göras efter smak, men här med fjällpanel. Infällda bilden visar en av distanserna till gångjärnen.
Kupan skiljer sig lite från grundvarianten då den har periskopfluster i stället för bara tre borrade hål.
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