
BRF Tallkobben 

Sammanställning garagelängor  

Sommarbo 

Länga 247-254 

Framsida: Vid garage 247 karmen till garageport har spruckit. 

Vänster gavel: Panel har spruckit. 

Baksida: Panelen är blöt nertill. Viss algpåväxt. 

Tak: Mossa på tak. 

 

Länga 243-269 

Framsida: Sprucken panel vid garage 265. Rötskadad panel och karm 

vidgarage 267. 

Baksida: Algpåväxt. 

Höger gavel: Vindskiva rötskadad. 

Vänster gavel: Algpåväxt. 

Tak: Mossa på taket. 

 

Länga 270-280 

Framsida: Algpåväxt. Rötskadad karm vid garage 270. 

Baksida: Panel rötskadad i nederkant. 

Höger gavel: Algpåväxt. 

Vänster gavel: Algpåväxt. 

 



Länga 244-258 

Framsida: Rötskador nertill på karmar och panel. 

Baksida: Algpåväxt samt rötskador i nederkant på panel. 

Höger gavel: Rötskador nederkant på panel samt algpåväxt. 

Vänster gavel: Rötskador i nederkant på panel samt algpåväxt. 

Tak: Algpåväxt. 

 

Länga 235-261 

Framsida: Rötskador på karmar och panel samt algpåväxt. 

Baksida: Rötskador på panel. 

Vänster gavel: Rötskador på panel samt algpåväxt. 

Höger gavel: Rötskador på panel samt algpåväxt. 

Tak: Algpåväxt. 

 

Länga 234-255 

Framsida: Rötskador på karmar samt panel. Algpåväxt 

Baksida: Rötskador nertill på panel. 

Vänster gavel: Rötskador nertill på panel samt algpåväxt. 

Höger gavel: Rötskador nertill på panel samt algpåväxt. 

Tak: Algpåväxt. 

  



Länga 212-226 

Framsida: Rötskador på panel samt reglar. Sprucken panel. 

Baksida: Algpåväxt samt röta nederkant på panel. 

Vänster gavel: Algpåväxt samt röta nederkant på panel. 

Höger gavel: Algpåväxt samt röta nederkant på panel. Sprucken 

panel. 

Tak: Mossa/algpåväxt 

 

Länga 202-213 

Framsida: Röta panel nederkant. Algpåväxt på reglar. 

Baksida: Algpåväxt samt röta på nederkant panel. 

Vänster gavel: Algpåväxt samt röta på nederkant panel 

Höger gavel: Algpåväxt samt röta på nederkant panel.  

Tak: Mossa/algpåväxt. 

 

Länga 217-221 

Framsida: Algpåväxt samt röta på nederkant på panel. 

Baksida: Algpåväxt samt röta på nederkant på panel. 

Vänster gavel: Algpåväxt samt röta på nederkant på panel. 

Höger gavel: Algpåväxt samt röta på nederkant på panel. 

Tak: Mossa/algpåväxt. 

 

  



Mjölnartäppan 

Länga 71-72 

Framsida: Röta nederkant panel. 

Baksida: Algpåväxt. 

Vänster gavel: Algpåväxt. 

Höger gavel: Röta nederkant på panel samt algpåväxt på vindskivor. 

Tak: Mossa/algpåväxt. 

 

Länga 70-75 

Framsida: Algpåväxt samt röta nederkant på panel. 

Baksida: Röta nederkant på panel. 

Vänster gavel: Algpåväxt samt rötskador nederkant på panel. 

Höger gavel: Algpåväxt på vindskivor. 

Tak: Mossa/algpåväxt. 

 

Länga 57-64 

Framsida: Algpåväxt samt röta nederkant på panel. 

Baksida. Algpåväxt samt röta nederkant på panel. 

Vänster gavel: Röta nederkant på panel. 

Höger gavel: Röta nederkant på panel samt algpåväxt. 

Tak: Mossa/algpåväxt. 

  



Länga 49-56 

Framsida: Sprucken panel samt rötskador i panel. 

Baksida: Hängrännor saknas. 

 

Länga 40-65 

Framsida: Sprucken panel samt rötskador. 

Baksida: Hängrännor saknas. 

Höger gavel: Algpåväxt. 

Vänster gavel: Algpåväxt samt sprucken vindskiva. 

 

Länga 41-48 

Framsida: Sprucken panel samt rötskador i regelverk. 

Baksida: Algpåväxt på knutbrädor. 

Höger gavel: Algpåväxt på knutbrädor. 

Vänster gavel: Algpåväxt på knutbrädor. 

 

 

 

  



Sammanfattning. 

Garagelängorna är ganska illa åtgångna. Det ligger syllar av trä direkt 

på mark vilken är en riskkonstruktion och bör åtgärdas. Panelen på 

längorna är generellt för nära mark vilket medför att det sugs upp 

kapillärt i panelen och med tiden så framkommer rötskador på 

panelen. 

Den algpåväxt som finns går att sanera (med väteperoxid eller 

liknande) men där panelen är rötskadad så bör man byta ut panelen 

för att undvika vidare rötskador i panelen. 

Dom syllar som ligger direkt på mark bör bytas ut för att undvika 

framtida problem med mikrobiella skador samt avvikande dofter, det 

kan även i förlängningen betyda att stommen blir svagare om det 

uppkommer rötskador i syllarna.  

Skivmaterial av trä på insidan av ytterväggar bör bytas då dom i 

mycket stor utsträckning har mikrobiell påväxt och ej går att sanera 

då dom inte är åtkomliga i sin helhet. 

Takets insida finns det både gamla och nya fuktskador på masoniten 

samt rötskador på regelverk för innerväggar/nät. 

 

  



Generellt åtgärdsförslag:  

Rötskadad panel kapas i erforderlig omfattning. ( i stort sett gäller 

detta garagelängorna i sin helhet)  

Synligt skadad stomme saneras med väteperoxid det går ej att 

garantera att eventuell synlig mikrobiell påväxt kommer att försvinna 

från materialet utan det kan finnas kvar spår från tidigare påväxt. 

Mellanväggar som är synligt skadade rivs i sin helhet. 

Byte av syll gäller hela garagelängorna.  

Vid återställning av rivet material ska markfukt samt 

fuktproblematiken med kallgarage tas med i åtanke så som: organiskt 

material ej närmare än 30 cm från mark (panel, mellanväggar m.m) 

Syll bör fuktsäkras enligt dagens gällande branschregler vid eventuell 

återställning. 

 

Sanering samt byte av panel, skadat regelverk blir troligen en stor 

kostnad så man bör se över konstruktionen och eventuellt byta ut 

den i sin helhet för en mer hållbar konstruktion.  


