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”Eko-villan”, stomme, boyta 129 m2, byggyta 153 m2 

Kontakta oss med ditt byggprojekt för kostnadsfri offert! 

http://www.husesset.com/husesset-i-hokerum-ab 

 

 

När du bygger ditt hus med oss får du det som du vill, det är dina idéer som styr. Här har vi dock tagit 

fram ett förslag på en 1-plans villa som är enkel och kostnadseffektiv utan att göra avkall på kvalitet 

och boendemiljö.  

Förslaget nedan avser villa-stomme, färdigt utvändigt, inklusive platta på mark med vattenburen 

golvvärme. Träfasaden är endast grundmålad, så yttre målningsarbete tillkommer. Detta är ett bra 

alternativ för dig som vill utföra delar av bygget i egen regi. Förslaget går att anamma i sin helhet, 

eller med önskvärda ändringar. Markarbete tillkommer. 

 

Grund 
 

• Normal platta på mark, 400 mm kantelement, 300 mm cellplast, 100 mm betong. 

Erforderliga el- och vvs- installationer i plattan, samt vattenburen. 

 

Yttervägg 
 

• Byggs i fabrik, fraktas och monteras med kranbil. 
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• 245 mm stomme, isoleras med cellulosa-isolering som sprutas i väggarna efter montering. 

Isoleringen medför att diffusionsöppna skikt används i huset, enligt Miljöbyggsystem. 

Cellulosaisoleringen har dessutom högre densitet än mineralull och bidrar till husets 

värmetröghet.  

• Stommen monteras tom inåt och klädd med Hunton Vindtät, spikläkt och grundmålad z-

panel utvändigt. Tomma väggar vid montering gör att risken för byggfukt minimeras.  

• Ytterväggarna kläs invändigt med diffusionsbroms ”Airstop”, och liggande glespanel, färdigt 

att göra elinstallationer och klä med gips eller panel.  

 

  

Fönster / dörrar 

 

• Högkvalitativa fönster i aluminiumklätt trä eller komposit . Drev av lin-isolering. 

• Ytterdörr ”Tvillingarna” från Nordan inkl trycken, låscylinder samt dörrbroms. 

• Utvändiga foder 22 x 95, över/under-bleck i ytbehandlad stålplåt. 

• Fönster, dörrar och plåtbleck i standardkulör vit. Finns att få i ett flertal nyanser mot 

pristillägg. 

 

 

Tak 
 

• Fribärande fackverkstakstolar enligt takstolsfabrikantens beräkningar, medför att inga 

bärande innerväggar krävs. Plant undertak. 

• Underlagstak av oljehärdad board, takläkt 45 x 70. Inklädd takfot/ gavelsprång. 
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• Betongpannor St. Eriks ”Modo Bas” standardkulör. Gavelsprången utförs med gavelpannor, 

vilket ger en genomtänkt, estetisk och långlivad lösning. 

• Taket förses med snörasskydd längs den långsida där entrén finns. 

• Takhuvar och genomföringar för ventilation, avloppsluftning och imkanal. 

• Komplett takavvattning inkl. lövsilar. 

• I innertaket monteras diffusionsbroms ”Airstop”, 28 x 70 glespanel, färdigt för elinstallationer 

och invändig takbeklädnad. 

 

Övrigt som ingår 

 

• Bygglovshandlingar 

• Ventilationskanaler för frånluftsvärmepump ingår. 

• Slingor med fördelare för vattenburen golvvärme. 

• Beräkning av energiprestanda. 

 

Följande är exempel på saker som inte ingår i offertsumma: 

 

• Markarbete och ledningar i mark. 

• Byggström och byggvatten. 

• Anläggning för eget vatten och avlopp. Anslutning till kommunalt ingår, dock ej kostnad för 

vattenmätare. 
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• Arvode för kontrollansvarig och besiktningar. 

• Premie färdigställandeförsäkring. 

 

CA-PRIS  1 050 000 – 1 100 000 :-  inkl moms. 
 

Priset kan variera beroende på bla. var huset skall byggas. 

 

Omfattning och utförande i detta anbud kan diskuteras och justeras efter beställarens önskemål. 

Kontakta oss för mer information! 

Andreas: 0703 793170 

Ola: 0707 202710 


