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Utgångspunkten för mitt examensarbete är att mina föräldrar äger en obebygd tomt i 
Rättvik, Dalarna, som de tänkt bygga ett sommarhus på. Eftersom min ambition med 
examensarbetet var att ta mig an en realistisk uppgift med tydlig förankring i verklighet-
en, kändes uppgiften att rita ett sommarhus åt mina föräldrar som ett lämpligt projekt. 
Då min pappa kommer från Dalarna och vi har spenderat många somrar och vintrar 
där, känner jag till omgivningen och traditionen ganska väl och har med åren utvecklat 
ett instresse både för kulturhistorian i sig i Dalarna, men även byggnadstradition mer 
VSHFLıNW��'DODUQD�KDU�HQ�OÎQJ�WUDGLWLRQ�DY�WUËKXVE\JJDQGH�RFK�KDU�YDULW�YËOGLJW�IUDP-
stående inom knuttimringstekniken - många knuttyper härstammar från just Dalarna 
och en stor del av bebyggelsen, både historisk och samtida, består av timmerhus. 
-DJ�YDU�GËUIąU�Q\ıNHQ�SÎ�DWW�YLGDUH�XWIRUVND�RFK�DQDO\VHUD�GHQQD�WUDGLWLRQ��VH�KXU�
den har uppkommit och utvecklats med åren, samt vad den har översatts till idag. En 
stor del av mitt projekt har bestått av att just studera nordsvensk byggnadstradition 
med dess olika hustyper och gårdsgestalningar, funktioner, särdrag och framför allt 
konstruktion. Vad kan vi lära av historien inom detta område och hur var vi egentligen 
förvaltat traditionen? En övergripande fråga som en stor del av projektet har kretsat 
kring kan till exempel fomuleras såhär: hur kan vi ta inspiration från Dalarnas långa 
knuttimringstradition och översätta det till ett samtida projekt idag, utan att det blir en 
pastisch?
Oändligt många frågor har väckts under projektets gång. Jag ställer dem och försöker 
besvara dem vartefter. Ämnen som har kommit upp utöver kulturhistorian är kontext, 
konstruktion, teknik, ekonomi, planbestämmelser, komposition, design, uttryck, utsik-
ter, levnadsmiljö, rumslighet,avskildhet, öppenhet, designprocess, program/funktion, 
osv. Nedan följer en kort introduktion i kontexten med gällande bestämmelser, historia, 
samtid samt de utarbetade och framdisktuerade förutsättningarna från mina föräldrars 
sida. Det har varit en lång och spännande resa genom uppkomsten av ett sommarhus 
L�5ËWWYLN���ĲHU�RFK�PHU�LQYHFNODGH�IUÎJRU�KDU�NRPPLW�XSS�ËQ�YDG�MDJ�IąUVW�WURGGH�

RÄTTVIK
Rättvik är en liten kommun med knappt 5000 invånare i Dalarna. Det ligger öster om 
sjön Siljan, Sveriges sjunde största sjö som har bildats genom ett meteoritnedslag för 
350 miljoner år sedan, och kratern efter nedslaget är det som alltså har bildat Siljan 
RFK�WRSRJUDıQ�UXQW��'HQ�VWąUVWD�GHOHQ�DY�5ËWWYLN�OLJJHU�GËUPHG�L�HQ�JDQVND�NUDIWLJ�
sluttning med västläge, med utsikt över Siljan, och därför är det en aspekt som är 
väldigt viktig och karaktäristisk för platsen. Rättvik har ett väldigt rikt kulturliv, särskilt 
sommartid, och lockar många turister. Även vintertid är det välbesökt - många tim-
PHUVWXJRU�ıQQV�IąU�XWK\UQLQJ�L�DQVOXWQLQJ�WLOO�VNLGEDFNHQ�%HE\JJHOVHQ�ËU�HQ�EODQGQLQJ�
av permanentboenden och fritidshus. Gränsen är otydlig, och kanske inte så viktig 
alltid heller. Däremot är utformningen av bebyggelsen av största vikt - detta märks inte 
PLQVW�L�SODQEHVWËPPHOVHUQD��VH�QHGDQ���'HW�ËU�W\GOLJW�DWW�GHW�ıQQV�HQ�YLOMD�DWW�EHYDUD�
traditionen och kulturhistorian, både från kommunalt håll, men även hos befolkningen 
som gärna utsmyckar sina boenden med typiska detaljer - gärdesgård, dalahästar, 
kurbitsmålningar och liknande.

FÖRÄLDRARNA
Mina föräldrar är båda i 60-årsåldern och trivs i Dalamiljön. Min pappa är född och 
uppvuxen i Dalarna, och tillsammans har vi i familjen spenderat mycket tid i Dalarna. 
'ËUIąU�EHVOąW�VLJ�PLQD�IąUËOGUDU�IąU�DWW�NąSD�HQ�WRPW�L�5ËWWYLN��QX�QËU�EDUQHQ�KDU�Ĳ\WWDW�
hemifrån, och de vill ha ett trevligt sommarhus att spendera somrar och helger i, 
utöver boendet i Stockholm. Deras krav, önskemål och förutsättningar för ett sommar-
hus är någonting vi har diskuterat oerhört mycket och bollat fram och tillbaka. En viktig 
fråga är givetvis ekonomi, som sätter sina begränsningar, men får inte vara ett hinder 
för en boendemiljö med arkitektoniska kvalitéer - detta har varit en stor del av utma-
ningen. De uppskattar precis som jag knuttimringstraditionen, och ser detta som ett 
självklart val. Programmässigt behöver de inte mycket - litet kök/vardagsrum, sovrum, 
tvätt/wc, samt gäststuga för besökande barn och barnbarn. Ett förråd för trädgårdver-
ktyg och och vedbod var även önskbart - även bastu om möjligt. Jag har försökt att i 
stor mån som möjligt ta hänsyn till mina föräldrars önskemål för att skapa ett realistiskt 
och genomförbart projekt som jag efter examen kommer jobba vidare med.

UTSIKT
Som tidigare nämnt, är panoramavyn mot Siljan en enormt viktig aspekt att ta hänsyn 
WLOO�YLG�EHE\JJHOVH�SÎ�HQ�WRPW�VRP�GHQQD���HQ�VOXWWQLQJ�PRW�YËVW�JHU�YËOGLJW�ıQ�NYËOOV-
VRO��PHQ�ËYHQ�PąMOLJKHW�DWW�WD�WLOOYDUD�SÎ�ıQD�VROOËJHQ�XQGHU�PRUJRQ�RFK�GDJ�RFNVÎ��
Att välja vad man vill se - och inte se - har varit en stor faktor i designprocessen. T.ex. 
ligger en grannes hus mitt i tomtens utsikt, ett hus vi är överens om inte är särskilt 
vackert och därmed inte önskvärt att ha utsikt mot. Därför har jag riktat utsikterna från 
VWXJRUQD�L�PLWW�SURMHNW�PRW�GH�ıQDVWH�Y\HUQD�RFK�IąU�DWW�WD�WLOOYDUD�SÎ�VROHQV�UąUHOVH�
under dygnert.

AVSKILDHET
Tomten i sig är ganska anonym, naken och blottad. Inte ett träd växer på tomten, och 
JUDQQDU�ıQQV�ÎW�DOOD�KÎOO��JDQVND�QËUD�LQSÎ�GHVVXWRP��'ËUIąU�KDU�HQ�VWRU�GHVLJQIDNWRU�
varit att skapa mer privata, intima och avskilda rumsligheter på tomten som inte hade 
uppstått om t.ex. valt att bara bygga ett hus, istället för ett månghussystem. Mina 
föräldrar har särskilt efterfrågat avskildhet åt vissa håll, för att kunna röra sig avslappnat 
i boendet utan att känna sig “uttittade” av grannar.

FÖRSLAGET
Vad mitt projekt har utvecklats till under terminens gång är en kombination av alla 
de förutsättningar, önskemål, bestämmelser, inspirationer och målsättningar som 
MDJ�KDIW�RFK�VWąWW�SÎ��'HW�ıQQV�LQJHW�HQNHOW�VËWW�DWW�IąUNODUD�GHW��XWDQ�NUËYHU�HQ�OÎQJ�
genomgång av bakgrunden för att fullt ut förstås.
Rent konkret vad jag har kommit fram till är ett månghussystem med fem stycken olika 
små hus - storstuga, sovstuga, gäststuga, tvättstuga och förråd. Varje hus har sin 
unika funktion och ligger separerat från de andra. Detta har en tydlig koppling till gamla 
tiders månghussystem och de kvalitéer det medför. 
Skillnaden är stor på ett månghussystem jämfört med om man bygger en enda volym. 
Dels “tvingas” man röra sig utomhus mellan husen givetvis, och får på så sätt en helt 
annan upplevelse av boendemiljön jämfört med om man har alla funktioner samlade i 
ett och samma hus - då man tenderar att stanna i detta hus, och inte röra sig utom-
hus i lika stor utsträckning, vilket vore synd i en sådan vacker miljö som Rättvik.
Månghussystemet möjliggjorde även varje rum/funktion i programmet kunde få sin 
XQLND�XWVLNW�PRW�6LOMDQ��LVWËOOHW�IąU�DWW�NDQVNH�EDUD�HQ�HOOHU�WYÎ�UXP�IÎU�HQ�PDJQLıN�
utsikt. Man tar även bättre tillvara på solens rörelse under dygnet och de kvalitéer i 
rumsligheter detta kan skapa. Exempelvis så ville mina föräldrar gärna ha en skyddad 
plats i morgonsolen, vilket jag skapat utanför sovstuga och storstuga. Även en skyd-
GDG�SODWV�L�NYËOOVVROHQ�L�YËVWOËJH�ıQQV��VDPW�HQ�SODWV�L�OË�XWDQIąU�WYËWW�EDGVWXJDQ��GËU�
man kan njuta av en öl utanför bastun.
'HVLJQSURFHVVHQ�KDU�YDULW�OÎQJ�RFK�WXĳ��RFK�YËOGLJW�PÎQJD�DVSHNWHU�KDU�MDJ�YDULW�
tvungen att ta hänsyn till. Med ett så litet projekt ökar kravet på noggrannhet och 
medvetenhet - det blev snabbt uppenbart för mig för minsta lilla förändring i komposi-
tion kunde ta bort eller lägga till nya kvalitéer, och hur svårt det var att kombinera alla 
dessa för att få ut maximal potential ur tomten. Jag är nöjd med den komposition jag 
har kommit fram till, då jag funnit att den har maximalt antal kvalitéer på den lilla yta jag 
har haft att jobba med. Även mina föräldrar är nöjda!

VY ÖVER TOMTEN
FRÅN ÖST



PLANBESTÄMMELSER

Fastighetens beteckning är Lerdal 40:8 med adress Lissåkersvägen 3, 795 36 Rättvik, 
och är belägen inom ett planområde benämnt Klockaråkern. För att beviljas bygglov 
LQRP�.ORFNDUÎNHUQ�VNDOO�HWW�DQWDO�NUDY�XSSI\OODV��'HVVD�SODQEHVWËPPHOVHU�GHıQLHUDV�L�
detaljplanen, upprättad augusti 1992.

Planbestämmelserna illustreras nedan;

HISTORIK

I hopp om att bättre förstå planbestämmelsernas ursprung, gjorde jag en historisk dju-
pdykning i svensk byggnadskultur med fokus på Dalarna. Sigurd Erixons verk “Svensk 
byggnadskultur” från 1947 erbjöd en djupgående genomgång av svenskt (och 
generellt nordiskt) trähusbyggande.Grundlig presentation av de vanligaste hustyperna 
i månghussystemet presenteras; eldhuset, boningshus, fäbod, loftbod, härbe, mjölk-
stuga, bastu, osv. Även den nordsvenska fyrkantsgårdens historia gås igenom.

HISTORISK BEBYGGELSE

Utöver att läsa om svenskt trähusbyggande, har jag även tittat och studerat de planer 
VRP�ıQQV�L�EO�D��ŗ6YHQVN�E\JJQDGVNXOWXUŘ��RFK�WLWWDW�SÎ�SURSRUWLRQHU�RFK�UXPVOLJKHWHU��
Jag har även försökt se så mycket bilder och exempel som möjligt för att förstå bred-
den och variationen i trähusbyggandet. Sist men inte minst så har jag förstås även 
försökt att se och studera så många historiskt bevarade knuttimrade hus som möjligt i 
verkligheten; bl.a. i Rättvik, Mora och Orsa.

KONSTRUKTIONSDETALJER

En del som har varit extra viktig under projektets gång har varit de knuttimrades hus-
HQV�NRQVWUXNWLRQVGHWDOMHU���IUËVW�WDN��IDVDG��NQXWW\S��VDPW�JUXQG��(Q�VWRU�YDULDWLRQ�ıQQV�
inom alla områden med sina respektive för- och nackdelar, både konstruktionsmässigt 
men även rent estetiskt. Jag har studerat de olika lösningarna och fastnat särskilt för 
ett fåtal, som jag sedan tagit ett steg vidare och utvecklat på egen hand, och funderat 
ąYHU�KXU�GHVVD�OąVQLQJDU�NDQ�UDĴQHUDV�PHG�PRGHUQ�WHNQLN�

SAMTIDA BEBYGGELSE

För att förstå hur knuttimringstraditionen har förts vidare och vad den har utvecklats till 
idag, har jag objektivt studerat permanent- och fritidshus över hela Rättvik (och även 
andra delar i Dalarna). Vid det skedet har jag inte lagt någon värdering i vad som är 
ŗYDFNHUWŘ�HOOHU�ŗIXOWŘ��XWDQ�HQEDUW�REMHNWLYW�VWXGHUDW�YLOND�HOHPHQW�VRP�ıQQV�EHYDUDGH�
från gamla tider, vad som är nytillkommet och hur vissa element har förändrats över 
tiden (t.ex. konstruktionslösningar).

PROGRAM/KONCEPT

Programmet för mitt projekt har uppstått ur diskussioner med mina föräldrar (som är 
kunden). Tillsammans har vi enats om vilka typer av rum de skulle behöva i ett fritids-
boende, samt hur dessa skulle användas och hur stora de behöver vara. Vi har även 
UDWLRQDOLVHUDW�ERUW�HQ�GHO�HOHPHQW�VRP�NËQGHV�ąYHUĲąGLJD��.RQFHSWHW�KDU�XWYHFNODWV�
över lång tid genom analyser och genomgång av olika viktiga aspekter för projektet - 
från en enda huskropp till fem mindre. 

Tomtens sammanlagda area är ca. 1700 kvm.
Tomten sluttar ca 1:7 (ungefär 8 graders lutning).

Av dessa 1700 kvm får 350 kvm inte bebyggas (närmast väg och mot en hörntomt 
utanför Klockaråkern), vilket lämnar 1350 kvm byggbar yta.
Totalt får 15% av tomtarean bebyggas - i detta fall 255 kvm.

%\JJQDGHU�VNDOO�XSSIąUDV�PHG�VDGHOWDN�RFK�PHG�HQ�WDNYLQNHO�RP�������JUDGHU�

%RVWDGVKXV�IÎU�XSSIąUDV�WLOO�HQ�KąJVWD�E\JJQDGVKąMG�DY�����PHWHU�

%RVWDGVKXV�IÎU�XSSIąUDV�L�KąJVW�HQ�YÎQLQJ�VDPW�VXWHUUËQJYÎQLQJ
Där så prövas lämpligt, kan högre höjd tillåtas för hus med suterrängvåning.

Yttertak ska vara matta och ha röd eller grå färgton.

Fasader ska vara av trä och målade i röd, grå eller brun färgton.
(Även obehandlad fasad accepteras i praktiken).

18 º

27º

4,5 m

4,5 m +

STORSTUGA
Den centrala byggnaden, plattformen för allt 
umgänge. Inrymmer kök, matplats, vardagsrum 
och eldstad. Fyrkantig till formen. Refererar till 
gamla tiders eldhus.

Yttermått  5x5 x 5,5 m
Area  26 kvm

GÄSTSTUGA
Stuga för besökande gäster - i detta fall barn med 
familj/familjer. Kan delas i två delar om så önskas. 
%ÎGD�GHODUQD�JHV�VRYORIW��IąU�DWW�VNDSD�JHQHUąVW�
med sovplatser för besökare.

Yttermått  5x5 x 4,4 m
Area  20 kvm

SOVSTUGA
Mina föräldrars sovstuga. Innehåller förutom 
sovrum en liten klädkammare och förstuga (som 
refererar till gamla tiders svale, så att kalluft utifrån 
inte kyler ned rummet innanför i onödan).

Yttermått  5x5 x 3,4 m
Area  15 kvm

TVÄTTSTUGA
Stuga för hygienbehov. Innehåller handfat, toalett, 
badkar, plats för tvätt- och torktumlare samt en 
bastu. Från badkaret har man en fantastisk utsikt 
över Siljan.

Yttermått  5x5 x 2,4 m
Area  10 kvm

-k99ࠫ+�6*/�=,+)6+
Den sista byggnadsvolymen på tomten är förråd 
och vedbod. Den följer samma koncept som 
de andra byggnaderna. Förrådet har två enkla 
lagårdsdörrar och vedbodsdelen är helt öppen.

Yttermått  5x5 x 1,4 m
Area  5 kvm

Area totalt 75 kvm

GRUPPERING
Till en början var de olika delarna grup-
perade i en och samma byggnad, likt 
gamla tiders långhus (eller länga).

UPPDELNING
Vartefter projektet utvecklades, uppen-
barade sig fördelarna med ett uppdelat 
program, ett månghussystem.

KOMPOSITION
Ett månghussystem skapar nya och intressanta 
rumsligheter på den annars ganska anonyma och expo-
nerade tomten. Trevliga och intima platser skapas mellan 
och kring husen som man annars skulle gå miste om 
med bara en husvolym. Dessutom kan man rikta utsik-
terna bättre utifrån den stora panoramavyn och därmed 
välja vad man vill se - och vad man inte vill se.
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PLAN
SKALA 1:100

1. Storstuga
2. Sovstuga
3. Gäststuga
4. Tvättstuga
5. Förråd/vedbod
6. Stenlagd uteplats

0 1 2 3 4 5 10

PARKERING

%LO�SDUNHUDV�GLUHNW�SÎ�JUËVPDWWDQ�L��PHG�
tiden, uppkörda spår. Om två bilar används 
NDQ�GH�SDUNHUDV�SÎ�UDG��%LO�JąPV�HĳHNWLYW�
bakom björkdunge för att inte vara i fokus - 
det är ju naturen man vill se och uppleva!

BJÖRKDUNGE

En björkdunge planteras i centralt läge för 
att rama in innergården, skapa karaktär och 
LQV\QVVN\GG��*ąPPHU�ËYHQ�HĳHNWLYW�ELO�

UPPTRAMPAD STIG

Gångvägarna skapas genom de boendes 
rörelsemönster - inte tvärtom. Gräsmattan 
lämnas orörd (grusas ej) utan trampas upp 
med tiden och skapar stigar. Ingen hårdgjor-
da eller anlagna gång- eller grusvägar.

BJÖRKAR

%MąUNDU�SODQWHUDV�SÎ�EÎGD�VLGRU�RP�LQIDUWHQ�
till tomten, för att markera en tydlig entré och 
lite “portkänsla”. Ramar in angöringen på ett 
ıQW�VËWW�VDPW�JHU�LQV\QVVN\GG�PRW�JUDQQDU�
och angörande väg.

BÄNKAR

%ËQNDU�L�EHWRQJ�JMXWV�SÎ�SODWV�XWDQIąU�
tvättstuga och gäststuga och skapar en 
skön uteplats i lä, skyddad från insyn 
där man t.ex. kan sitta och ta en öl efter 
en bastu.

UTEPLATS

Uteplats i södersol skapas utanför sov- och 
storstuga. Här kan man helt privat sitta och 
njuta av solen under dagen utan att behöva 
oroa sig för insyn från grannar.

MORGONSOL

Uteplats I östläge utanför storstuga ger en 
utmärkt plats att inta frukost i solljuset - även 
denna är insynsskyddad tack vare förråd/
vedbod och välplacerade björkar.

VEDHUGGNING

Den generösa förråds- och vedboden 
lämnar plats för att under delar av dagen 
kunna hugga ved i skugga. Vedbodsdelen 
ËU�ąSSHQ�RFK�VNDSDU�HQ�ıQ�WUDQVSDUHQV�PHG�
GHQ�V\QOLJD�YHGHQ��VRP�EOLU�HWW�ıQW�LQVODJ�L�
kompositionen.

BJÖRK

En björk (eller möjligtvis tall) planteras i norr 
för att skapa insynsskydd mot närliggande 
granne. Ger skydd mellan storstuga och 
vedbod.

BJÖRKAR

Två eller tre björkar planteras strax ovanför 
uteplats i västläge för att dels ge skugga, 
men främst rama in och ge insynsskydd.

STENLAGD UTEPLATS

En stenlagd uteplats angörs i väst med en 
PDJQLıN�XWVLNW�PRW�6LOMDQ���GHWWD�ËU�GHQ�EËVWD�
platsen att sitta i kvällssolen och njuta av en 
middag eller grilla.

BETONGTRAPPA

En arkaisk trappa i betong skapar bryggan 
mellan storstugan och den stora öppna 
tomten. Här kan man enkelt nå uteplats, eller 
helt enkelt sitta och umgås i den generöst 
dimensionerade betongtrappan.

UTSIKT

Föräldrarnas sovstuga får den överlägset 
ıQDVWH�XWVLNWHQ���YDUMH�PRUJRQ�YDNQDU�
man och slås av den fantastiska vyn. Ett 
långsmalt fönster ovanför sängen ger sol 
under dagen.

BJÖRKDUNGE

Ytterligare en björkdunge anläggs i 
västlig riktning för att skapa mer karaktär 
och rumslighet på den tidigare så anonyma 
tomten, men främst för att skymma grannens 
hus - den enda nageln i ögat på den 
ursprungliga annars obrutna utsikten.

GRÄS/ÄNGSMARK

Gräsmattan lämnas i övrigt orörd och öppnar 
upp för fri aktivitet, lekande barnbarn, event-
uell odling och en i övrig fri, öppen känsla.

SVALE OCH KLÄDKAMMARE

Föräldrarnas sovstuga får en farstu, lik gamla 
tiders svale för att inte släppa in kall luft 
under vinterhalvåret. Även en klädkammare 
IąU�IąUYDULQJ�ıQQV�

SOVLOFT

Gäststugan delas i två delar för att kunna ge 
besökare avskildhet och lugn när både barn 
och barnbarn är på besök. Mysiga sovloft 
för barnen görs i halva stugdelarna, och nås 
enkelt via stege.

BADSTUGAN

När man ligger i badet har man en enormt 
ıQ�XWVLNW���GHW�EOLU�HQ�PËNWLJ�NËQVOD�DWW�IÎ�
ha ett helt hus för sig själv varje gång man 
besöker toaletten.
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SEKTION A-A
1:100

SEKTION B-B
1:100
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TEKNISKT SNITT
1:20

TAK

22 x 145 takpanel av furu, tjärad
25 x 38 bärläkt
25 x 25  ströläkt
 takpapp
22 x 95 råspont
���[����� WDNEMËONDU�������WUËıEHULVROHULQJ
60 luftspalt
���[���� JOHVSDQHO������WUËıEHULVROHULQJ
12 snickeriplywood

+ËQJUËQQD�RFK�WDNSOÎW�L�JDOYDQLVHUDW�VWÎO��
+ËQJUËQQDQ�UHNWDQJXOËU�RFK�KDU�HM�VWXSUąU��XWDQ�
VNMXWHU�LVWËOOHW�XW�IUÎQ�KXVHQ�L�ROLND�OËQJGHU�IąU�DWW�
OHGD�ERUW�YDWWQHW�IUÎQ�KXVHQ�RFK�SOLQWJUXQGDUQD�

INNERVÄGG

45x70  träregel
��� � WUËıEHULVROHULQJ
10  snickeriplywood

,QQHUGąUU�L�PDVVLYW�WUË

FASAD

202 laxknutade grantimmerstockar

7LPUHW�DYYHUNDV�ORNDOW�RFK�NRPPHU�L�GLPHQVLRQHUQD�
���[���[�����PP��YLONHW�ËU�PD[GLPHQVLRQHQ�VRP�
SURıOHUDW�WLPPHU�OHYHUHUDV�L��'HQQD�GLPHQVLRQHQ�KDU�
YDULW�HQ�DY�DVSHNWHUQD�VRP�IRUPJHWW�VWXJRUQD��$WW�
GHW�ËU�HQ�VWDQGDUGGLPHQVLRQ�SÎ�WLPUHW�NRPPHU�JąUD�
DYVHYËUG�VNLOOQDG�IąU�SURMHNWHWV�HNRQRPL�

FÖNSTER

1400 x 1400 Tvåglasruta    
VELFAC Ribo trä
   
Vänd- och öppningsbart fönster 

,QUH�RFK�\WWUH�IRGHU�L�JUDQ
<WWUH�IRGHU�VNMXWHU�XW�����PP�IUÎQ�IDVDG�IąU�
VRODYVNËUPLQJ�RFK�IąU�DWW�IąUVWËUND�IąQVWUHQDV�IRUP�
/XWQLQJ�SÎ�IRGHU�SÎ�DYULQQLQJ��
HM�EHKRY�IąU�EOHFN�L�SOÎW

YTTERDÖRR

200x900  Ytterdörr i massivt trä,
  gärna lokalt

,QUH�RFK�\WWUH�IRGHU�L�JUDQ
<WWUH�IRGHU�VNMXWHU�XW�����PP�IUÎQ�IDVDG�IąU�
VRODYVNËUPLQJ�RFK�IąU�DWW�IąUVWËUND�IąQVWUHQDV�IRUP�
/XWQLQJ�SÎ�IRGHU�SÎ�DYULQQLQJ��
HM�EHKRY�IąU�EOHFN�L�SOÎW

TRAPPSTEN

7UDSSVWHQ�L�SODWVJMXWHQ�EHWRQJ��OLNW�EËUDQGH�SOLQWDU
9DULHUDQGH�GLPHQVLRQHU��GRFN�DOOWLG�PLQVW����[����
L�EUHGG�GMXS��+ąMG�EHURHQGH�SÎ�WRSRJUDı��GRFN�
DOOWLG�PLQVW�����PP��0DUN�RPDUEHWDV�OËWW�IąU�DWW�LQWH�
VNDSD�IąU�KąJ�VWHJKąMG

BOTTENBJÄLKLAG
)DVDG�YLODU�SÎ�EHWRQJSOLQW

27 blindbotten plywood
45 x 220 golvbjälkar
���� WUËıEHULVROHULQJ
28 x 120 glespanel med utrymme för golvvärme
22 golvspånskiva
20 massivt trägolv, gran

BETONGPLINT

3OLQWDU�DY�EHWRQJ�L�YDULHUDQGH�GLPHQVLRQHU��GRFN�DOOWLG�
PHG�HQ�WMRFNOHN�SÎ�PLQVW�����PP�
3OLQW�JÎU�DOOWLG�XW�L�NQXW�SÎ�IDVDG�IąU�DWW�EËUD�XSS�
9LVVD�DY�KXVHQ�NUËYHU�DQQDQ�SOLQWNRPSRVLWLQ�IąU�
EËULJKHW

3OLQW�HY��SÎODG�XQGHUWLOO�EHURHQGH�SÎ�PDUNHQV�NDUDNWËU�
RFK�DYVWÎQG�WLOO�IDVW�XQGHUODJ��EHUJ���*HRWHNQLVN�
XQGHUVąNQLQJ�HM�XWIąUG�
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