Garage/Carport
G2019

Att tänka på när ni väljer
fristående Garage/Carport
Vi ställer samma höga krav på våra kom-

plementsbyggnader som för våra villor och
fritidshus. Därför har vi en hög standard och
komplett leverans (läs vår leveransomfattning
längre fram i broschyren) och vår tillverkning
sker inomhus under tak där bland annat ytterväggarna prefabriceras i storblock.
Ritningar för bygglovsansökan och projekte-

ringsritningar (måttsatt grundritning, el- och
monteringsritningar) ingår. Transport ingår och
byggsatsen transporteras så långt farbar bilväg
för större lastbil finns.
Vår stora flexibilitet medger att vi kan tillmötesgå de flesta krav och önskemål. Utöver det
självklara att kunna välja mellan isolerat eller
oisolerat utförande är det mesta möjligt.
Lägg till eller dra ifrån och gör garaget i den
storleken som passar dig. Längd, bredd, höjd,
utseende och takutformning. Ur våra underleverantörers breda sortiment kan du göra de
tillval som passar din komplementsbyggnad.
I vissa fall och när man samtidigt köper en villa
eller fritidshus från oss kan det ibland passa
bättre med ett vidbyggt garage, hör med vår
säljare.
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Att tänka på. Förutsättningarna för din gara-

gebyggnation på tomten kollar du med kommunen. Hänsyn ska tas angående avstånd till
tomtgräns, eventuell granne och andra fastigheter på den egna tomten. Beroende på komplementsbyggnadens placering i förhållande till
huset kan det ibland krävas en uppgradering till
brandklassade fönster. Det kan vi erbjuda som
ett tillval efter förfrågan. Allmänt gäller följande
avstånd för att uppfylla brandkraven mellan
vårt hus och fristående garage eller carport:
Det ska vara minst 7 meter mellan garage/carport till på huset motstående yttervägg om det
på denna yttervägg är mer än 4 m² oklassad
fönsterarea (ej brandklassade fönster). Avståndet tillåts vara 5-7 meter om det är högst 4 m²
oklassad fönsterarea på husets motstående
yttervägg och det är ett tillåtet avstånd på 2-5
meter vid högst 1 m² oklassad fönsterarea på
husets motstående yttervägg. Vid avstånd mindre än 2 meter är fönster inte tillåtna alls.
Vid ett isolerat (minst EI30) garage eller om förrådet i carporten är isolerad kan istället det omvända gälla. Utgå i så fall från att ovanstående
beskrivna ytbegränsningar av fönsterarea ska
gälla för garage-/förrådsytterväggen som är
motstående mot huset.
Kom ihåg att avståndet till din tomtgräns också
ska beaktas. Ofta är det ett avstånd på minst 4
meter som gäller.
Utöver ovanstående, angående placeringen
på tomten, så se även över förutsättningarna
ur praktiska synvinklar. Försök ta tillvara möjligheterna att placera garaget så det ligger på
bekvämt avstånd i förhållande till husets ingång
samtidigt som det till exempel kanske kan skapa en skyddad uteplats, skydd från insyn eller
kanske som ett bullerskydd mot intilliggande
trafik.

Garage/Förråd 25,9 m2

Inv.yta:		 25,9 m²
Byggyta:		 30,0 m²

3,97 m (Inv. 3,6 m)

Enkelgarage					

G30

2400 mm

7,57 m (Inv. 7,2 m)

Planen kan spegelvändas

”

Enkelgarage G30 är ett klassiskt och
praktiskt garage.
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Dubbelgarage

		

G48

6,37 m (Inv. 6 m)

Garage/Förråd 43,2 m2

Inv.yta:		 43,2 m²
Byggyta:		 48,2 m²

Planen kan spegelvändas
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7,57 m (Inv. 7,2 m)

2400 mm

”

Dubbelgarage G48 är garaget för dig
som behöver plats för två bilar.

Carport/Förråd 			

C32

Carport 20,8 m2

Inv.yta:		 8,1 m²
Carport:		 20,8 m²
Byggyta:		 32,4 m²

Planen kan spegelvändas

Förråd 8,1 m2

3,97 m (Inv. 3,6 m)

2,62 m (Inv. 2,25 m)

2400 mm

Sektion
förråd

Sektion
carport

8,17 m (Inv. 7,8 m)

”

Carport/Förråd C32 är en praktisk
komplementsbyggnad.
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Garage/Carport			 GC54

2,62 m (Inv. 2,25 m)

Garage/Förråd 31,1 m

Inv.yta:		 31,1 m²
Carport:		 17,6 m²
Byggyta:		 53,9 m²

Planen kan spegelvändas
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6,37 (Inv. 6,0 m)

Carport 17,6 m2

2

8,47 m (Inv. 8,1 m)

”

2400 mm

Varför välja mellan garage eller
carport? Garage/Carport GC54,
rymmmer båda.

Leveransbeskrivning
Fristående Garage/Carport G2019
Tak:
Fribärande fackverkstakstol. 17 mm råspont, underlagspapp, 25x38 strö- och tegelläkt samt takventiler.
Ytbehandlade betongtakpannor (svarta eller tegelröda), vindskivor med plåtbeslagen översida, hängrännor,
stuprör och fotplåt i lackerad stålplåt, vit, svart eller silverfärgad. Taklutning 23°. Takfoten inklädd med Sveapanel.
Sveapanel till inklädnad av innertak i carport.

Väggar:
Färdiga väggelement i storblock med fönster monterade. Regelstomme 120 mm. vindpapp, spikläkt, skyddsmålad
stående Sveapanel 22x145. Till carport: Sveapanel till inklädnad av skärmvägg i carportdel (levereras löst).

Ytterdörr, port och fönster:
Slät ytterdörr utan glas 10x21 vitmålad (NorDan Lejonet 801 EI30) med trycke och lås ASSA 410.
Osbyporten Garageport, Osby-40-VW, vit, 2500x2125 mm inklusive portöppnare med 2 st minifjärrkontroller och invändig
utanpåliggande tryckbrytare (trådlös). Utåtgående vridfönster i vitmålat trä (se ritning) med 3-glas superenergiruta med
argongasfyllning. U-värde 1,0. Fönsterbleck.

Övrigt:
Sektion vid isolerat utförande:

Ritningar, handlingar för bygglovsansökan, transport till
byggplats. Startpaket med spik och skruv.
Panellinjering (med gavelspets) tillämpas inte vid användning av
Sveapanel eller motsvarande paneltyper.

Vindsbjälklag

Tillval:
• Isolerat utförande:
Då levereras även 120 mm isolering i väggar och 120 mm
isolering till tak. Plastfolie, väggventiler, 12 mm spånskiva till
väggar och 13 mm gipsplank till tak levereras löst. Fönster- och
dörromfattning i obehandlad furu. Hålkälslist som taklist och
slät golvlist i obehandlad furu. Invändig taklucka med stege.
El-radiatorer med elektronisk termostat.

Yttertak

Fackverkstakstol
120 Mineralullsisolering
Fuktspärr
28x70 Glespanel
13 Gipsplank

Betongtakpannor
25x38 Tegelläkt
25x38 Ströläkt
Underlagspapp
17 Råspont
Fackverkstakstol

• Yttervägg i brandklass EI 30 utförande, 120 mm stenull. Plast
folie och 12 mm spånskiva levereras löst. (Oisolerade garage är
inte brandklassade)
• Utvändigt aluminiumbeklädda fönster.
• Olika typer av ytterdörrar, portar och portöppnare
Ritningsprojektering, el-ritningar projekteras
enligt förutsättningar nedan:
Carport: 1 lamputtag, 1 vägguttag.
Förråd: 1 lamputtag, 2 vägguttag.
Enkelgarage: 2 lamputtag, 2 vägguttag.
Dubbelgarage: 4 lamputtag, 3 vägguttag.
Rätt till material- och konstruktionsförändringar förbehålles.
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Yttervägg

22x145 Sveapanel
28x70 Spikläkt
Vindskydd
120 Regelstomme
120 Mineralullsisolering
Fuktspärr
12 Spånskiva

Bottenbjälklag

Betongplatta och underliggande isolering ingår ej
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