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Definitioner och Förkortningar 

Definitioner 
Byggnadens energianvändning: 
”Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad 
(ofta benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens 
fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning 
installeras, inräknas även dess energianvändning.” (Elmroth, 2009, sid. 27) 
 
Förkortningar 
PBL- Plan och bygglagen 
PBF- Plan och byggförordningen 
BBR- Boverkets Byggregler 
 
Flexibilitet 
Synonymer till flexibel kan vara: anpasslig, anpassningsbar, böjlig, reglerbar, rörlig, smidig, 
töjbar, öppen. (Synonymer.se, 2019) 
 
För mig betyder ordet Flexibel att något kan anpassas efter olika behov som kan uppstå. 
Tinget är inte fastgjutet som sten, utan rörligt, möjligt att anpassas för att kunna tillgodose ett 
behov.  
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1 Inledning 
I denna rapport redovisas resultat och slutsatser från ett projektarbete som innefattar en studie 
av hur småhus kan byggas på ett flexibelt sätt för att kunna anpassas efter ändrade behov. 
Projektet kommer att mynna ut i ett typhus åt husföretaget Dalahus.  
 
Typhuset ska ha låg energiförbrukning och utformas med tanke på hållbarhet. A-ritningar ska 
tas fram för detta hus. Huset ska vara flexibelt i den meningen att det ska vara lätt att bygga ut 
i ett senare skede. Det ökar möjligheten att inte bygga ett större hus än vad som verkligen 
behövs för stunden. Ofta uppkommer ett behov av större ytor och då kan huset byggas ut, för 
att längre fram kunna ändra användningsområde på ett smidigt sätt, kanske till ett 
generationsboende eller två hushåll, där en del hyrs ut. 
 
Inom alla områden blir det allt mer viktigt att ta hänsyn till våra resurser och lära oss att 
hushålla med dessa. Klimatförändringarna gör oss alltmer medvetna om detta. Byggbranschen 
står inför en stor utmaning att dra sitt strå till stacken för att bidra till minskade utsläpp. Det är 
inte bara byggandet i sig som är viktigt att se över, utan även framställandet av byggmaterial 
och att säkerställa att byggnader blir så energieffektiva som möjligt, eftersom de trots allt är 
menade finnas i minst hundra år. Genom att bygga flexibla byggnader finns en möjlighet att 
maximera användningen av dem. Hur framtidens behov ser ut vet vi inte, men det är viktigt 
att möjliggöra för den förändring som kommer att ske, utan att behöva riva och bygga nytt. 
För att göra detta krävs det noggrant förarbete i framtagandet av ritningar till huset. Det är 
viktigt att planera husets ytterväggar, tak och planlösning för att på ett smidigt sätt kunna 
bygga ut det i framtiden. 
 
I detta projekt studeras möjligheten att energieffektivisera småhusbyggandet genom att bygga 
flexibelt. Kan ett hus anpassas efter människors behov på ett sätt så att vi maximerar 
resurserna som krävs till att bygga ett hus? I så fall kanske vi slipper stora hus där bara en 
liten del används, övriga delar står tomma och slösar energi i onödan. 
 

1.1 Bakgrund 

Dalahus är ett husföretag med 80-års erfarenhet. Företaget bakom varumärket Dalahus heter 
Huskomponenter Linghed AB och ligger i Linghed utanför Falun. Företaget har en fabrik som 
tillverkar hela byggnader och delar till alla sorters träbyggnader. Dalahus har cirka 35 
anställda. (Dala-hus, 2019) Tidigare har Dalahus arbetat med huskataloger, men de senaste 
ca10-15 åren har företaget riktat in sig på att enbart bygga efter varje enskild kunds specifika 
behov, vilket leder till att varje projekt är unikt. Företaget tar sig an de flesta sorters uppdrag 
och har som sin nisch att ingenting är omöjligt. Nu har ett önskemål från företaget kommit att 
kunna visa upp ett typhus som kan ses som ett gott exempel på ett energieffektivt och flexibelt 
småhus. Tanken är att kunden ska kunna bygga ett mindre hus och ha möjlighet att i ett senare 
skede i livet kunna bygga ut huset på ett smidigt sätt, då huset redan är planerat och 
konstruerat för detta. Dalahus har många kunder som vill bygga ut sitt nuvarande hus. Det kan 
ibland vara komplicerat att göra detta utan att inskränka på husets stil. Att det redan från 
början finns en tänkt plan och ritningar för en tillbyggnad gör att stilkrockar och förvanskning 
kan undvikas. 
 
Att bygga i trä ligger i tiden och ses som en viktig del i ett mer hållbart byggande. 
Träbyggandet tros stå för 50% av byggindustrin år 2025, jämfört med dagens 10%. 
(klimatsynk, 2019)  
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Byggbranschen står inför en stor utmaning med att minska klimatpåverkan, Boverket har 
skrivit i sin vision för 2025:  
”Nya byggnader för både bostäder och kontor byggs med demonterbara komponenter så de 
enkelt kan anpassas till förändringar i bostadsbehovet, hushållens storlek och förändrade 
behov, samt snabba förändringar i verksamheter”. Byggandet behöver bli hållbart och 
flexibelt, det måste kunna anpassas efter människors och samhällets skiftande behov. 
(Boverket, 2019) Detta tyder på att just flexibilitet kommer att vara viktigt i framtidens 
byggande. 
 
Dalahus har sedan tid tillbaka ett intresse att arbeta med Termoträ som isolering i sina hus, 
därför är önskemålet att typhuset också ska ha Termoträ som isolering. Företaget har 
erfarenhet av att det är bättre ur arbetsmiljösynpunkt att arbeta med Termoträ istället för 
mineralull. 
 

1.2 Syfte 

Det primära syftet med projektarbetet är att studera hur och varför det kan vara bra att bygga 
småhus med flexibilitet och ge ett förslag på ett sådant typhus. Huset kan ses som ett bra 
exempel för energieffektivitet, flexibilitet och miljömedvetenhet vid byggande av småhus.  
 
Termoträ är en miljövänlig isolering och bra ur arbetsmiljösynpunkt, därför är det bra att fler 
får upp ögonen för denna isolering, vilket är ett sekundärt syfte med detta projektarbete. 

 

1.3 Avgränsningar 

Typhuset är anpassat efter Dalahus önskemål och inriktat att passa en mindre, växande familj 
med placering i mellan-Sverige. Huset kommer att bestå av en träregelstomme och isoleringen 
kommer att vara Termoträ. Huset ska anpassas för att kunna byggas i husfabriken i Linghed.  
 

1.4 Frågeställning 

-Hur kan småhus konstrueras för att vara flexibla? 
-Hur ska typhuset designas och utformas för att tilltala Dalahus kunder? 
-Hur ska typhuset göras så energieffektivt som möjligt? 
-Hur fungerar ett småhus med Termoträ som isolering i jämförelse med konventionella 
isoleringsmetoder? 
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2 Teori 

2.1 Planlösning 

Det är väldigt viktigt att fundera igenom planlösningen ordentligt innan man bygger ett hus. 
Vilka funktioner behövs? Det kan vara bra att börja med de mest grundläggande som kök, 
badrum, sovrum. Tvättstugan kan vara bra att komma in i utifrån. Förvaringsutrymmen kan 
man nästan aldrig få för mycket av. Hur många sovrum behövs? Finns det möjlighet att riva 
eller bygga nya väggar för sovrum om familjen växer eller barnen flyttar ut? På 70-talet 
gjordes försök med flexibla planlösningar där innerväggar kunde flyttas. (Björk, Nordling, 
Reppen, 2015) Så tanken med flexibiltet är inget nytt, men ofta verkar det mest vara de inre 
delarna i huset som kan göras flexibla. 
 
Ett sätt att planera planlösningen är att utgå från sig själv och sina vanor. Rummen ska ligga 
på ett naturligt sätt, planerat efter funktionen och hur de används, utan att krångla till det. 
(Eskilsson, 2019) 
 
Det har blivit alltmer vanligt med öppna planlösningar. Många vill få en luftig och rymlig 
känsla, men det är viktigt att komma ihåg att det kan vara skönt att kunna stänga om sig och 
ha olika avdelningar i huset, om till exempel barnen vill spela tevespel och vuxna vill sitta och 
prata. (Eskilsson, 2019) 
 
I Hallen är det bra att se till att det finns ordentligt med plats att hänga av sig kläder. Entrén är 
det första intrycket du får av huset, så det är en fördel att planera den väl, så att den känns 
välkomnande. En toalett i anslutning till hallen är att föredra, speciellt för en barnfamilj, så att 
det går snabbt att ta sig in på toaletten utifrån. (Eskilsson, 2019) 
 
Köket får gärna ligga relativt nära ingången, då man ofta kommer hem med tunga matkassar. 
Många vill gärna att vardagsrummet och köket får flyta samman i en öppen yta för att det ofta 
är där man umgås med vänner. (Eskilsson, 2019) 
 
Vad vill man göra i vardagsrummet? Titta på TV? Kanske en mysig hörna där man kan sitta 
och spela spel?  
 
Ett badrum kan räcka för två personer. Är man fler är det däremot bättre att ha ett till. En 
mindre WC och ett större badrum brukar räcka. (Eskilsson, 2019) 
 
Villorna i Sverige har ökat mer och mer i storlek på 2000-talet. Oftast byggs husen utan 
källare, förråden finns istället i separata byggnader på gården. I hus med en historisk stil så 
hittar man ofta symmetri även i planlösningen och det finns avgränsade rum för olika 
ändamål. Trenden verkar trots allt ligga i att ha en så öppen planlösning som möjligt med 
stora umgängesytor. (Björk, Nordling, Reppen, 2015) 
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2.2 Byggnadsenergi och inomhusklimat 

 
För att få en byggnad att vara så energieffektiv som möjligt och att kräva så lite uppvärmning 
som möjligt, så krävs följande: 
 
-Mycket god isoleringsförmåga i alla omslutande ytor. 
-Lufttätt hus som får liten infiltration 
-Kontrollerad mekanisk ventilation med värmeåtervinning. 
-Goda byggnadstekniska konstruktionslösningar, undvika köldbryggor. 
(Elmberg, 1996) 
 
40% av den totala energianvändningen i samhället används i den byggda miljön. Det finns 
stora möjligheter att minska denna energianvändning genom att renovera befintliga hus på rätt 
sätt och att bygga nya hus med tanke på energihushållning. (Elmroth, 2009) Den största 
posten i denna energiåtgång är husuppvärmningen. (Triguero, Berg, 2016) 
 
Den mängd energi som måste tillföras en byggnad beror främst på transmissionsförluster 
genom klimatskalet och ventilationsförluster och läckage genom otätheter som finns i väggar, 
tak och golv. Transmissionsförlusterna kan minskas genom ökad isolering och rätt metod för 
isolering och att undvika köldbryggor. Ventilationsförlusterna minskas genom att säkerställa 
att huset är tätt och genom att ha ett välfungerande ventilationssystem. (Sandin, 2010) 
 
Förutom kraven på låg energiförbrukning är det viktigt att huset har ett gott inomhusklimat 
för personerna som ska leva där. Det ska vara en inomhustemperatur som känns bekväm och 
en god luftkvalité. Inomhusmiljön ska vara fri från giftiga material och skadliga ämnen för att 
människor ska kunna spendera mycket tid i huset.  

2.3 Mätmetoder 

U-värden kommer att beräknas på alla delar i byggnaden och det totala U-värdet fås fram.  
Med U-värde menas värmegenomgångskoefficient för varje byggnadsdel. U-värdet är 
detsamma som ”den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av 
konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av konstruktionen är en grad.” 
(Sandin, 2010) 
 

U= 
∑

  (W/m2K) 

 
R= värmemotstånd för de olika skikten i väggen.  

R=    

d= tjockleken på skikten 
𝜆= värmekonduktivitet. Den värmemängd som per sekund passerar genom en m2 av ett 
material med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en grad. (Sandin, 2010) 
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Figur 1, riktlinjer på U-värden från Boverkets Byggregler. 

2.4 Myndighetskrav 

Myndighetskraven på låg energianvändning har ökat kraftigt de senaste decennierna och det 
gör att en byggnad måste konstrueras så att den förbrukar så lite energi som möjligt. Plan och 
bygglagen ställer krav på energianvändning och värmeisolering, vilka man hittar i Boverkets 
Byggregler.  
 
”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 
elanvändning.” (Boverket, 2019) 
 
I BBR, tabell 9:2a kan man utläsa att småhus får ha en energiprestanda uttryckt i 
primärenergital på max 90 kWh/m2 per Atemp och år och ett genomsnittlig U-värde på 0,4 
W/m2 K. Som alternativ till dessa siffror kan man se tabell 9:4 krav på U-värden på husets 
olika omslutande delar. (Boverket, 2019)  
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Figur 2, visar hur Dalahus standardvägg för en villa är 
uppbyggd. (Dala-hus, 2019) 

Figur 3, visar skikten i en yttervägg 
bestående av Termoträ och ångbroms. 
(Termotra.se, 2019) 

2.5 Yttervägg 

Dalahus standard-yttervägg är uppbyggd enligt bilden nedan. I typhuset kommer mineralullen 
att ersättas av Termoträ och en ångbroms kommer att användas istället för diffusionsspärr. 
Ångbromsen består av en fiberduk av polypropen belagd med en diffusionsöppen 
polyetenbarriär. (T Emballage, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 Termoträ 

Termoträ är en isolering som består av cellulosafibrer från gran och tall. Isoleringen tillverkas 
av pappersmassa genom mekanisk sönderdelning. Termoträ kan användas som isolering i 
golv, väggar och tak. λ-värdet är 0,037 W/m2K. Termoträ fyller ut skrymslen och vrår bra.  
(Termoträ, 2019) 
 
Termoträ är ett hygroskopiskt material, vilket betyder att det kan absorbera fukt från 
omgivningen och sedan släppa ifrån sig fukt när omgivningen är torrare. (Sandin, 2010) 
Mineralull har inte denna förmåga, utan skulle fukt uppstå i en vägg med mineralull, på grund 
av hål i fuktspärren eller annan orsak, kommer fukten istället absorberas av träreglarna, vilket 
kan orsaka mögelbildning. (Adolfi, 2019) 
 
Mineralull är en välbeprövad isolering, med ett λ-värde mellan 0,030–0,039 W/m2K. 
(Burström, 2015) Mineralull är mycket energikrävande att framställa, då det krävs väldigt 
höga temperaturer under tillverkningen. Detta leder till att mängder med energi gått åt redan 
innan huset byggts. Mineralull är inte alltid bra ur arbetsmiljösynpunkt då det innehåller 
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hälsoskadliga fibrer som irriterar huden och luftrören. Mineralull kan inte buffra fukt och 
värme, så det krävs en diffusionsspärr som hindrar att fukten inifrån huset vandrar ut i väggen 
och bildar kondens. (Johansson, 2015) Ur brandssynpunkt är mineralull bra då den räknas 
som obrännbar. Termoträ behandlas med brandhämmande medel i konstruktioner som har 
särskilda brandkrav. (Termotra.se, 2019) 
 
Kostnadsmässigt är Termoträ dyrare än mineralull. Ångbromsen som används ihop med 
Termoträ är dyrare än ångspärren som används vid mineralull. Det rör sig om 
överslagsmässigt 50 000 dyrare med Träfiber, jämfört med mineralull, på en normalstor 
tvåplansvilla. (Dahl, 2019) 
 

2.6 Fönster 

Fönstren kan ses som den svagaste länken i ett hus, det är därför extra viktigt att hitta fönster 
med så låga U-värden som möjligt och undvika kallras. (Warfvinge, 2003) Dalahus arbetar 
med fönster från företaget ”SP fönster”. På typhuset kommer stora, fasta glaspartier att 
placeras på södersidan för att släppa in solljus. Dessa fönster har ett U-värde på 0,9 W/m2K 
(SP Fönster, 2019) 
 

2.7 Geografisk placering 

Platsen, tomten där ett hus placeras är av stor betydelse i planeringen av husets utformning. 
Det är viktigt att huset får anpassas efter tomten och inte tvärt om. Alla platser har olika 
förutsättningar och det gäller att undersöka noggrant vilken typ av mark huset ska stå på, ta 
reda på vart det är sol och lä, samt undvika skugga och blåst. Att placera huset rätt kan på 
detta sätt bidra till minskad energianvändning. (Block, Bokalers, 2009)  
 
I Sverige är det kallt under större delen av året och det gör att det är extra viktigt att placera 
huset efter solen. Stora glaspartier placeras mot söder för att få in maximalt med solvärme. 
Det är bra att ha vegetation mot norr, öster och väster för att skapa en plats som fångar in 
solljuset. För att få en bättre uppfattning om hur solförhållandet är på en viss plats, kan man 
använda sig av simulering i olika dataprogram. På samma sätt kan vinden studeras och 
eventuellt kan någon typ av vindskydd behövas, till exempel i form av uthus, plank eller 
vegetation. (Block, 2009) 
 
Husets utformning är också en viktig del i detta. Höga hus är mer vindutsatta medan låga, 
längre byggnader bildar barriärer. Att bygga små uteplatser med väggar, skärmtak, pergolor är 
ett sätt att minska vinden. (Block, Bokalers, 2009) 
 
I Sverige är det också bra att ta hänsyn till luftfuktigheten och bygga på torra platser. Vid 
fuktiga marker kring vattendrag och våtmarker blir det ofta dimmor, rimfrost och dagg. 
Sådana platser kan skapa fuktproblem. Den kalla luften är tyngre än den varma och på vissa 
lågpunkter, sänkor och dalgångar kan det bildas så kallade kalluftssjöar, ofta vid just fuktiga 
marker. På sådana ställen kan temperaturunderskottet bli hela 10֯ eller mer. Denna typ av 
mark bör alltså undvikas och istället hitta torra platser. (Block, Bokalers, 2009) 
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2.8 Uppvärmning 

Finns det möjlighet att ansluta till ett fjärrvärmenät är det ett bra uppvärmningssätt eftersom 
överskottsvärme då tas tillvara. Ett annat alternativ att föredra är en värmepump, antingen 
berg- eller jordvärme. Uppvärmningskostnaden med en värmepump kan bli hälften upp till en 
tredjedel jämfört med direktverkande el. (Warfvinge, 2003) Solens instrålning bidrar också 
med passiv uppvärmning liksom människor och apparater i huset som avger värme. Denna 
värme räcker inte till under vintern, utan det är då en värmepump behövs.  
 

2.9 Ventilation 

För att uppnå en frisk inomhusmiljö är ventilationen viktig. Behovsstyrd ventilation är ett sätt 
att endast ventilera enbart när det behövs och på det viset spara energi. Det finns sensorer som 
känner av koldioxidhalten i luften och börjar ventilera när den blir för hög. Det finns även 
möjlighet att styra ventilationen med hänsyn till fukthalten inomhus eller med hänsyn till 
värmen. (Warfvinge, 2003) det är viktigt att få in frisk luft i rum där man ofta vistas, som 
sovrum och vardagsrum, medan man vill leda ut fuktig luft från kök och våtrum. I denna 
rapport beskrivs två av de vanligaste ventilationssystemen lite extra, naturlig ventilation och 
Frånluftsventilation med värmeåtervinning. 

2.9.1 Naturlig ventilation 

Vid naturlig ventilation får luften röra sig utan hjälp av mekaniska fläktar. Temperatur- och 
tryckskillnader mellan ute och inne och uppe och nere i huset gör så att frisk luft kommer in 
via uteluftsventiler på nedre plan och stiger uppåt för att sedan komma ut högre upp i huset 
via frånluftsdon. Denna typ av ventilation kan förstärkas med fläktar. Under sommaren när 
temperaturskillnaden mellan inne och ute inte är så stor fungerar självdragsventilation dåligt. 
Det positiva med naturlig ventilation är att det är ljudlöst, inte kräver något underhåll och 
ekonomiskt på det viset att det inte kostar att installera eller underhålla. (Warfvinge, 2003) 

2.9.2 Frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX system) 

I ett frånluftssystem med värmeåtervinning värms tilluften upp av värmen från frånluften, så 
att den nya luften som tillförs huset redan är föruppvärmd. Värmeväxlaren gör att man spar 
mycket energi på uppvärmning, eftersom man tar till vara på värmen i frånluften istället för 
att blåsa den rakt ut. Denna typ av ventilation kräver mer underhåll än naturlig ventilation, 
kan eventuellt låta lite och kräver plats på t. ex. en vind. (Warfvinge, 2003) 
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3 Metod/ Genomförande 
En kvalitativ studie i form av en litteraturstudie genomförs där villor från olika tidsepoker 
studeras utifrån planritningar och uppbyggnad, för att kunna hitta en arkitektonisk stil och 
utformning av huset som ska passa så många som möjligt. En sökning görs även efter tidigare 
arkitektur och byggnader med flexibiliteten i fokus. Även fakta om energihushållning, 
installationer, konstruktion och byggmaterial kommer att fås genom litteraturstudie och 
intervjuer med kunniga personer inom dessa områden. (Blomkvist, Hallin, 2015) 
 
En studie av andra relevanta rapporter och uppsatser inom detta ämne kommer att göras, för 
att få inspiration och idéer till detta arbete, bland annat ett examensarbete som behandlar ett 
ekologiskt typhus åt Eksjöhus. Där används cellulosafiberisolering vilket kan vara relevant 
läsning inför detta arbete. (Karlsson, 2009) Ett annat examensarbete som också verkar 
relevant är ”Energieffektiva småhus”, där behandlas hur småhus är konstruerade med 
avseende på energihushållning. (Sammelin, 2016) 
 
För att få fram ett bra typhus ska Dalahus tidigare levererade husritningar gås igenom för att 
hitta gemensamma parametrar som visar vad kunden har för önskemål. Utifrån detta ska A-
ritningar tas fram med stöd av Dalahus konstruktör, Peter Haag, eftersom det är viktigt att dra 
nytta av företagets tidigare erfarenheter. Dessa ritningar tas fram med hjälp av CAD- 
programmet DDS-CAD som Dalahus använder. 
 
En kvantitativ studie görs i form av U-värdes beräkningar på husets omslutande delar och en 
analys av hur huset ska placeras för att uppnå bästa möjliga energieffektivitet. (Blomkvist, 
Hallin, 2015)  
 
En inläsning kommer även göras på vilka krav på energihushållning som finns från Boverkets 
byggregler och dessa kommer att jämföras med det blivande typhuset. Detta är viktigt för att 
förstå vilka lagar och regler som gäller för att sedan göra detta typhus till ett exempel som är 
bättre än dessa, lagarna och förordningarna kommer att ses som en lägstanivå.  
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4 Resultat 
Projektet har resulterat i ett typhus som kan byggas i olika delar. En större del som innefattar 
allt som behövs i ett mindre hushåll. Till denna finns det möjlighet att komplettera med 
mindre byggnader som kan bestå av garage, extra sovrum eller andra utrymmen som önskas. 
Dessa mindre byggnader kan kompletteras till den större delen på ett förutbestämt sätt, utan 
att inskränka på husets tidigare karaktär. Möjligheten finns även att kombinera två större delar 
genom en mindre i mitten, som en länk mellan dessa.  
 
Ett stort hus som blivit utbyggt kan senare ändra användningsområde och byggas om till två 
hushåll, vilket kan användas som generationsboende, eller att en del hyrs ut till exempelvis 
studenter.  
 
Typhuset kommer att vara en 11/2-plansvilla, för att utnyttja den mark som huset tar i anspråk 
och den platta som värms upp. En 11/2-plansvilla kräver mindre väggarea på plan 2, så detta är 
valt av rent energimässiga och resursmässiga orsaker. (Haag, 2019) 
 
På plan två kommer det att finnas takkupor, detta för att förenkla en senare utbyggnad åt dessa 
håll, då blir utbyggnaden mer naturlig del av huset och ser inte tillbyggd ut. Takkupan på den 
större kroppen är från början lite mindre, med ett fönster i. När huset byggs ut kommer en 
större kupa att placeras över den lilla och det före detta fönstret blir en öppning in i den nya 
utbyggnaden. (Se bild) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Efter konsultation med Dalahus konstruktör, Peter Haag, så gjordes en uppskattning att cirka 
två tredjedelar av kunderna önskar bygga hus i en klassisk stil, medan cirka en tredjedel 
önskar en modern, funktionalistisk stil. (Haag, 2019) Med utgångspunkt ur detta kommer 
typhuset att få en klassisk stil, med moderna inslag som stora fönsterpartier mot söder. 
 
Den klassiska stilen på huset blir synlig på den symmetriska fasaden. Stående träpanel och 
sexrutiga fönster är också något som var vanligt förekommande i 20-talsklassicismen. De 
stora fönsterpartierna som går ända ner till golvet är något som är typiskt för moderna hus 
från de senaste tio åren. (Björk, Nordling, Reppen, 2015) Bilden nedan visar södersidan med 
de stora glaspartierna och även de mer klassiska dragen med sexrutade fönster och symmetri. 

Figur 4, visar hur en större takkupa byggs över den tidigare. 
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4.1 Planlösning 

Efter att ritningsarkivet har gåtts igenom och en studie av tidigare ritningar med planlösningar 
gjorts, har vissa gemensamma parametrar hittats. Önskemål som de flesta av Dalahus kunder 
har är: 
 
-Rymlig entré med gott om plats för kläder och förvaring. 
-Mycket ljusinsläpp i vardagsrum och sociala ytor. 
-Rymlig tvättstuga med egen ingång. 
-Ett stort badrum och en mindre WC. 
-Öppen planlösning mellan kök, matplats och vardagsrum. 
-En separat del med sovrum och en mer social del. 
-Ett stort sovrum separerat från ett eller fler mindre sovrum. 
-Klädkammare  
 
Entréplanet blir tillgänglighetsanpassat och innefattar alla viktiga delar och funktioner som 
behövs i ett småhus. Detta innefattar badrum, kök, tvättstuga och möjlighet att skärma av för 
ett sovrum. På plan två kommer fler sovrum att finnas, allrum samt ett mer tilltaget badrum.  
 
Planlösningen anpassas så att det finns öppningar mot det hållet huset kommer att kunna 
byggas ut åt, allt för att behöva göra så små förändringar som möjligt vid senare utbyggnad. 
Den klassiska stilen som får prägla detta hus gör att symmetrin på fasaden känns viktigt, 
därför anpassas planlösningen efter var fönster och dörrar är placerade, inte tvärs om. En 
utgångspunkt på huvudkroppen är att det ska vara ett stråk rakt genom huset på nedre plan. 
När man kommer in i huset ska man se ut genom fönstren på andra sidan. Detta sätt att tänka 
vad gäller planlösningar är något som kommit på 2000-talet. (Björk, Nordling, Reppen, 2015) 

Figur 5, Renderad bild på södersidan med vitmålad panel. 
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Kunden kan välja att ha en del av huset öppet upp till taket på andra planet. Detta är något 
som många kunder efterfrågar och ger huset en öppen och luftig atmosfär. Även detta är en 
typisk önskan hos kunder som byggt hus de senaste tio- tjugo åren. (Block, Bokalers, 2009) 
Den öppna delen kan bidra till att luften cirkulerar lättare upp på övervåningen och på så sätt 
underlättar för uppvärmning och ventilation. Ur total energisynpunkt är detta något som inte 
har någon större betydelse. En negativ aspekt kan vara att man får mindre golvyta att kunna 
nyttja på övre plan och mindre plats att dra installationer på. (Rönnelid, 2019) Efter att ha 
prövat olika alternativ så valdes denna öppna del bort på detta typhus, då golvytan på övre 
plan blev viktigare att prioritera. 
 
För att sprida värmen i huset då det har en öppen planlösning kan fläktar vara ett alternativ för 
att trycka ner den varma luften som stigit upp till taket. Viktigt såklart att dessa fläktar är 
ljudlösa. (Block, Bokalers, 2009) 
 

4.1.1 Planlösning 1 

Typhuset ska bestå av en mindre huskropp som kan vara det hus som en kund först väljer att 
bygga. Det kan vara för en- eller tvåpersonshushåll. I det här huset finns allt nödvändigt, men 
inget extra. Ett litet kök som flyter samman med vardagsrum på nedre plan, ett mindre 
badrum med dusch och WC. En liten tvättstuga med egen ingång. Möjlighet finns att ha en 
säng på nedre plan, då kan vardagsrummet skärmas av vid behov. På övre plan finns ett större 
allrum som kan innefatta två sovrum om så önskas. 

  

Figur 6, planlösning utan utbyggnad  
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Ett alternativ till planlösning 1, kan vara att ha en U-formad trappa och en planlösning enligt 
nedan: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7, planlösning med U-trappa. 
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4.1.2 Planlösning 2 

Om behovet ändras, familjen utökas och mer yta behövs kan en del läggas till på den lilla 
huskroppen. Här finns möjlighet till ett intilliggande garage som man kan gå direkt in till 
genom tvättstugan. På övre plan läggs två sovrum till. De tidigare öppningarna i den lilla 
huskroppen nyttjas här som ingångar till nya delen. I en första fas kan man välja att lägga till 
en del och senare välja att lägga till en till.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 8, planlösning med utbyggnad åt ett håll. 
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4.1.3 Planlösning 3 

Här är två mindre tillbyggnader tillagda på den ursprungliga huskroppen. Ett garage finns på 
ena sidan och vardagsrum på den andra. Kök och vardagsrum flyter samman i en stor yta för 
socialt umgänge. På övre plan finns fyra sovrum och ett stort allrum och även badrum och 
klädkammare. Den här planlösningen passar en stor familj.  

Figur 9, planlösning med utbyggnad åt två håll. 
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4.1.4 Planlösning 4 

Det är möjligt att välja två grundstommar till huset och en mindre länk som binder samman 
dessa. Det bildas ett stort hus med gott om plats för hela familjen. Garage kommer att vara ett 
alternativ i ena delen på nedre plan. Detta hus blir så pass stort att det passar två familjer. 
Övre plan har ytor som kan planeras av kunden själv. 
 

 
 
 
 
 

Figur 10, planlösning med två grundbyggnader och en mindre länk mellan. 
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4.1.5 Planlösning 5 

Ett alternativ kan vara att bygga huset åt två håll men bara i en våning. I detta exempel blir 
kök och vardagsrum större på nedre plan. Det finns plats för ett sovrum med klädkammare, 
medan övervåning är kvar som innan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11, Planlösning åt två håll i ett plan. 
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4.1.6 Planlösning 6 

Behovet kan komma att förändras och det kan bli aktuellt att hyra ut en del av huset. Då är det 
möjligt att ha en mindre lägenhet i en del.  

  

Figur 12, Planlösning med en uthyrningslägenhet. 
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4.2 U-värden 

U-värden på respektive byggnadsdel enligt Dalahus leveransdeklaration ”Klimatsmart” 2019 
(Se bilaga): 
 
Yttervägg: 0,16 W/m2K 
Fönster: 0,9 W/m2K 
Tak: 0,1 W/m2K 
Ytterdörr: 0,65 W/m2K 
Golv, betongplatta på mark: 0,091 W/m2K (Bilaga 1)  
 
λ-värdet på mineralull och träfiberisolering är i stort sett lika. 
 
Samtliga U-värden är lägre än kraven från BBR. Det genomsnittliga U-värdet på typhuset blir 
0,193 W/m2 K. 
 

4.3 Fönster 

De stora glaspartierna kommer att placeras åt söder för att få in maximalt med solljus och för 
att ta tillvara av så mycket som möjligt av värmen från solen. Under de varmaste 
sommarmånaderna kan detta innebära att det kommer att krävas någon form av 
solavskärmning. Ett sätt kan vara att plantera björkar i anslutning till huset som sommartid 
skymmer huset då löven är som tätast och vinter och höst är träden bara och släpper förbi allt 
solljus. Ett annat alternativ är att ha en bred takfot som hindrar solens strålar när den är som 
högst och värmer som mest. Solavskärmning via persienner eller markiser är ett tredje 
alternativ. Dessa kan dock bli besvärliga att rengöra vid så stora partier. (Block, Bokalers, 
2009) 
 

4.4 Geografisk placering 

Huset är redan från början planerat att placeras i en viss riktning. Sidan med de stora 
glaspartierna ska placeras mot söder för att utnyttja solenergin så mycket det går. Norrsidan 
har färre och mindre fönster. Resten är svårt att planera när man inte har specifik tomt. När 
man vet var huset ska stå gäller det att hitta den bästa placeringen för just den platsen och ta 
hänsyn till de parametrar som nämns i teoridelen som viktiga vid placering av ett hus.  
 

4.5 Uppvärmning 

Kunden ska själv kunna välja vilken typ av uppvärmning som önskas i huset. I planlösningen 
finns ett teknikrum på nedre plan som det är möjligt att komma in i utifrån för att göra det 
smidigt vid service av panna och annat. Den öppna planlösningen gör att värmen lätt sprids i 
huset och vid eventuell öppning till nock kommer luften från nedre plan lätt att stiga upp på 
övervåningen. I detta projekt har dragningen av ett vattenburet system inte studerats närmare, 
men möjligheten att ha detta finns. Det är då att föredra att installera golvvärme i 
vardagsrummet, eftersom det inte går att ha vägghängda radiatorer vid de stora glaspartierna. 



Elisabet Wennström 
 

28 

4.6 Ventilation 

Ventilationen är liksom uppvärmningsmetoden upp till kunden att välja det som passar bäst. 
Det är viktigt att säkerställa tilluft i sovrum och allrum och frånluft i köket, badrum och 
tvättstuga.  
 
 

5 Diskussion 
Det här projektet har utgått från ritningar av tidigare kunder till Dalahus och tagit hänsyn till 
önskemål som funnits hos dessa. Det har bidragit till en avgränsning och anpassning redan 
från början. Det är viktigt att bygga energieffektivt och hållbart men det måste också anpassas 
till kundens önskemål för att det ska fungera i praktiken. Det är sedan upp till konstruktören 
att informera och råda kunden att tänka i banor som värnar om hållbarhet och välja alternativ 
som i det långa loppet blir både mer ekonomiska och energieffektiva. 
 
Typhuset i detta projekt är utformat för att falla så många av Dalahus kunder som möjligt i 
smaken, den klassiska stilen är ganska enkel i sitt uttryck, men den passar många. Givetvis 
kan stilen anpassas efter smak, men tänket med flexibilitet kan vara bra att ha med sig i 
tanken vid projekteringen.  
 
Det allra mest effektiva ur energisynpunkt hade förmodligen varit att ha minimala fönster och 
mer välisolerad väggyta istället, eftersom ytterväggarna har ett betydligt lägre U-värde 
jämfört med fönstren. I detta projekt har dock inga beräkningar gjorts på den mängd energi 
som strålar in genom fönstren utan enbart värmegenomgång ut från huset. Fönsterpartierna 
bidrar till inomhusmiljön och trivseln för människorna som ska bo i huset och det är därför 
viktigt att hitta en balans mellan energieffektivitet och ett bra inomhusklimat. Det som är 
viktigt är att placera huset rätt geografiskt så att nyttan med de stora fönstren blir så stor som 
möjligt. 
 
Människors behov förändras och kan man få byggnader att lätt förändras med oss så vore det 
optimalt. Det är ett sätt maximera användningen av materialen, att ta hand och värna om våra 
resurser. Syftet med ett flexibelt småhus är i det här projektet att det kan vara ett sätt för 
byggbranschen att bidra till ett mer hållbart samhälle. Branschen har ett stort arbete framför 
sig för att minska miljöpåverkan, men många små insatser kan göra en stor skillnad i längden. 
Detta är ett förslag 
 
Ur företagsekonomisk synvinkel kan det vara en fördel att kunna erbjuda kunden en sådan här 
flexibel lösning. Att informera och erbjuda möjligheter för utbyggnader i ett senare skede är 
ett sätt behålla kunden för framtiden och troligtvis upplevs det som bra service från kundens 
sida. Vid eventuell senare utbyggnad kommer arbetet att gå lättare eftersom förarbetet och en 
stor del av projekteringen redan är gjord. Att kunna addera delar ett hus som är likadant 
uppbyggda skapar ett mer effektivt flöde i fabriken. Ur kundens perspektiv är en 
husbyggnation för de allra flesta ett stort projekt, kanske den största affären man gör i livet 
och det kan kännas tryggt att veta att möjligheten att ändra på huset i framtiden finns. Givetvis 
är kunden inte bunden till att göra denna utbyggnad hos Dalahus, eller alls överhuvudtaget. 
Detta är endast ett förslag som ska användas som inspiration och tankeställare till att tänka 
flexibelt. 
 
Termoträ har ett λ-värde som är lika som mineralull, men det är lättare att fylla ut hela 
utrymmet med träfiber jämfört med mineralull. Om man ska tänka långsiktigt så är träfiber en 
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naturprodukt och kan tas om hand och källsorteras lätt. Framställningen av Termoträ är 
miljövänlig och ur arbetsmiljösynpunkt verkar termoträ vara bättre efter den inte irriterar 
kroppen. Mineralull är en bra och välbeprövad isolering, med bra brandegenskaper. Mycket 
tyder dock på att Termoträ ett bra alternativ jämfört med mineralull. En negativ aspekt är 
kostnaden, men de positiva fördelarna väger tyngre och de borde vara bra anledningar till att 
välja träfiber. 

5.1 Metodens användbarhet/ Felkällor 

Källorna till detta arbete är tillförlitliga, slutprodukten består dock i en bedömning av 
författaren av vad de flesta av Dalahus kunder vill ha, men troligtvis kan ändå det egna 
tyckandet och åsikter återspeglas i utformningen och stilen av typhuset. 

5.2 Studiens användbarhet 

Detta projektarbete kan användas ses som ett förslag till att bygga småhus på ett flexibelt sätt. 
Kunden behöver inte känna sig låst vid sitt hus om behoven ändras senare i livet. Typhuset 
kan användas som inspiration för att visa kunder att möjligheten finns att ändra huset längre 
fram.  
 
Arbetet avgränsades till att endast innefatta Ett förslag till typhus med tillhörande utbyggnad. 
Givetvis är möjligheterna oändliga när det kommer till stil och vilken typ av hus kunden 
önskar. 

5.3 Förslag till fortsatt arbete 

Arbetet skulle kunna fortsätta med att riktas in mer på energi och hållbarhet. I detta arbete har 
fokuset legat på flexibiliteten, men möjligheten att maximera energianvändningen finns och 
där kan mer arbete läggas ned. Då skulle det vara intressant att bygga upp typhuset i ett 
mjukvaruprogram som exempelvis IDA ICE där man kan simulera energianvändningen och 
ändra olika parametrar, till exempel köldbryggor, isolering och uppvärmningsmetod för att se 
hur det är möjligt att göra huset så energisnålt som möjligt. Geografisk placering kan också 
utforskas mer för att även där minimera energianvändningen. De psykosociala bitarna kan 
också undersökas mer, där man forskar i vad människor är intresserade av när det kommer till 
flexibilitet. Byggtekniken kan också studeras mer, hur påverkas den av kravet på anpassningar 
för framtiden? 
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6 Slutsatser 
Viktiga slutsatser från detta examensarbete är: 
 

 Att planera ett småhus är väldigt komplext, det är många aspekter att ta hänsyn till. 

 Det är bra att planera ordentligt i projekteringsfasen för att underlätta inför framtiden. 

 Det är viktigt att som fackman informera kunden om bra lösningar och ge goda råd 
som de själva inte alltid är medvetna om. 

 Utbyggnader behöver inte innebära förvanskning. 

 Ett flexibelt småhus kan absolut vara ett bra för sätt att tillgodose människors 
varierande behov. 

 Det är viktigt att ta hänsyn till tomten där huset ska stå när huset ritas, med tanke på 
fönsterplaceringar, vegetation osv. 

 Ett flexibelt småhus är ett bra sätt att spara på energi och resurser. 

 Typhuset får en klassisk stil med inslag från 1880- och 20-tals klassicismen, allt för att 
passa så många kunder som möjligt. 

 Öppningar och tak på huvudbyggnaden är placerade och konstruerade för att smidigt 
kunna byggas ut. 
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Bilaga 1. 
 
U-värdes beräkningar på huset i basutförande 
 
U-värde på plattan: 
För beräkningen av U-värdet på plattan antas en grundläggning på morän. Plattan delas in i 
fält enligt figur vid beräkning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Plattan är uppbyggd enligt: 
 
100 mm betong 
300 mm cellplast 
150 mm makadam 
 
0-1 m:  
Insida Rsi = 0,17 m2K/W 
100 mm betong R= d/λ= 0,1/1,7= 0,06 m2K/W 
100 mm cellplast R= d/λ = 0,3/0,033 = 9,09 m2K/W 
150 mm makadam R= 0,2 m2K/W 
Morän R= 0,7 m2K/W 
Utsida Rse= 0,04 m2K/W 
 
∑R= 10,26 m2K/W 
U= 1/∑R = 1/ 10,26= 0,097 W/m2K 
 
1-6 m: 
Värmemotståndet för marken ändras från 0,7 till 2,2 
→ ∑R= 10,26- 0,7+ 2,2 = 11,76 m2K/W 
 
→ U= 1/∑R = 1/ 11,76= 0,085 W/m2K 
 
Det totala u-värdet på plattan fås genom att ta respektive U-värde i relation till ytan. 

Forts. nästa sida 
 

 Indelning av plattan vid beräkning av U-värde 
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Bilaga 1. 
Forts. 
 
Total yta 6x9 m = 54 m2 

1-6m = 4x7= 28 m2  
0-1m 54-28= 26 m2  
 
Umed = (28x0,085+ 26x0,097) / 54 = 0,091 W/m2 K 
 
Beräkning av totala U-värdet huset i basutförande: 
 
Yta per byggnadsdel i klimatskalet: 
Yttervägg: 110,6 m2 

Tak: 103 m2 

Golv: 54 m2 

Fönster: 23,7 m2 

Ytterdörr: 4,2 m2 

 
Total omslutande area: 295,5 m2 

 

Varje byggnadsdel multipliceras med respektive U-värde adderas ihop, för att sedan divideras 
med den totala arealen: 
 
Utot.medel = (110,6x0,16+103x0,1+54x0,091+23,7x0,9+4,2x0,65) / 295,5 = 0,193 W/m2 K 
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