
I rapporterna ”Jobb på Sveriges 
landsbygder” av Miklo och “Målgrupps- 
analys” av Ungdomsbarometern gjorda för 
jordbruksverket beskrivs vilka som kan tänka 
sig flytta från storstäderna ut på landet. 
Bilden som ges är att de som kan komma 
att flytta är unga som har genomgått en 
utbildning och som nyligen bildat familj.  

De är i ett stadium i sina liv då de har 
möjlighet att flytta, men de har inte något 
större kapital.
I typhuset Core kan de få en billig bostad 
som kan möjliggöra en flytt till Dalsland. Väl 
där när de fått uppleva landskapet och det 
lantliga livet kan stugan utvidgas, vart efter 
ekonomin och familjen växer.

Typhuset Core är anpassat efter en 
byggnadsbudget på 2 miljoner kr och med 
låg driftskostnad tack vare en välisolerad 
massivträstomme. Byggnaden har ett 
vattenburet värmesystem som bas som 
kan anpassas för bergvärme, vattenburen 
solvärme, vatten-mantlad vedkamin och blir 
på det sättet flexibelt efter den specifika 
situation det byggs i.

Grundstorleken på typhuset är 92 m2 och 
med ett loft på 17 m2. Takformen upplevs 
interiört vilket skapar ett rymligt och 
luftigt inre. Tillsammans med det synliga 
trämaterialet och stora glaspartier ut mot 
landskapet bidrar detta till ett upplevelserikt 
boende från start. Ett naturligt boende med 
fina naturupplevelser. Det ska vara enkelt att 
bo hållbart.

Huset är uppbyggt av trä från Dalslands 
skogar, lokalt producerat, och beräknas 
binda ca 56 ton CO2-eq.  
Till den kvadratiska grundmodulen tillhör 
även ett system med utbyggbara moduler 
som de boende efterhand kan utveckla sitt 
boende med när resurser och behov finns.
Det gör att man kan anpassa sitt hus efter 
sin livssituation.

Core

Gördelbalk av limträ gör att väggar 
kan tas bort utan ytterligare 
avväxlingsbalk vid ev utbyggnad.

Väggelement i 95 mm 
massiva skivor av korslaminerat trä. 
Biobaserad isolering på utsida och 
med fasad av stående träpanel. 
Tillsammans med det träklädda taket 
kommer huset få ett enhetligt uttryck 
och en tydlig identitet.

Installationskärna samlar alla 
tekniska installationer och minimerar 
kostnader för tekniska dragningar.

Plintgrund gör att huset kan ställas i 
varierad terräng utan större ingrepp 
i naturen vilket också ger minimerad 
grundläggningskostnad. Typhuset gör 
ett litet fotavtryck i landskapet.

Infiltrationsbädd för gråvatten

Husets energisystem är vattenburet 
vilket medger installation av 
bergvärme / jordvärme / sjövärme.

Tak i 145 mm massiva skivor av 
korslaminerat trä. 
Biobaserad isolering på utsidan 
vilket tillsammans med träet ger en 
tålig fuktbuffrande konstruktion utan 
diffusionsspärrar.
Yttertak av träpanel. Takets lutning 
gör det lämpligt för installation av 
solfångare. 

Tilltagen skorsten som försörjer 
flera funktioner - vedkamin, 
ventilation och avluftning.

Sprängskiss

+92m256 ton 
CO2

2 Mkr 17m2 Xm2++

Möjlighet till avstyckning

Odling

Möjlig 20m2 gästhus

Typhuset i sin grundform

Uteplatser i olika vädersträck

En enkel plan Landskapet
Typhuset Core kan med 
sin enklaste grundmodul 
anpassas till de flesta 
situationer, tack vare den 
kvadratiska planformen.
Byggnaden kan med de 
prefabricerade massivträ-
skivorna lyftas på plats med 
färdig stomme på två dagar.

Rumsligt bygger idén på 
en central kärna att samlas 
kring, matlagning och värme. 
Runt kärnan organiseras 
rum för umgänge och vila. 
Möjlighet till rörelse runt 
kärnan skapar spännande 
rumssammanhang som kan 
organiseras olika sätt. 

Till de sociala rummen kan 
man addera ett lager, ett 
glasrum som resulterar i 
att huset kan “växa” och 
“krympa” med årstiderna. 
Detta rum kan betraktas som 
ett mellanrum, det riktar sig 
både innåt och utåt mot det 
omgivande landskapet.

Kärnan
Sociala rum
Mellanrum
Nära landskapsrum

Landskapsrum på distans

Kvarnviken, Bengtsfors 
Situationsplan 
Skala 1:400
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Typhuset som parhus

Generöst gemensamt uterum under tak / glastak

Gemensam odling

Infart från söder, via befintlig tillfart

“Privat” terrass

Gemenskap
När husen placeras i grupp kan 
en gemensam gård för parkering, 
lek och samvaro etableras mel-
lan husen. Det gör att maximal 
närvaro gentemot det omkringlig-
gande landskapet fortfarande kan 
upplevas om så önskas. Murar och 
enklare skärmar av trä och växt-
lighet kan skapa privata zoner för 
de boende.

Planlösning typhuset Core
Skala 1:50

Vardagsrum 
25 m2

Matplats 
13 m2

Sovrum
15 m2

Badrum
5 m2

Entré
8 m2

Kök
14 m2

Planlösning Loftvåning
Skala 1:100

Tvärsektion
Skala 1:100

Planlösning entrévåning
Skala 1:100

Längdsektion 
Skala 1:100

Upperud, Mellerud
Situationsplan 
Skala 1:400
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Grundmodul

Generationsboende
Ett boende i Dalsland kan även 
erbjuda möjlighet för delade 
tomter med tanke på låga 
tomtpriser. 
Detta skapar möjligheter 
för tex kompisboende eller 
generationsboende där familjen 
bor på samma plats som far- eller 
morföräldrar, vilket kan underlätta 
för barnhämtning, läxläsning eller 
annat stöd en modern familj i 
dagens samhälle har.

Grundmodulen med en boarea på totalt 109 
m2 uppfyller de grundläggande behoven 
en moderna familj har och utefter den 
ekonomiska nivån för fastighetsmarknaden i 
Dalsland.

Tilläggsmoduler
Livet kan erbjuda på överraskningar och nya upptäckter som 
gör att även boendet måste förändras eller utvecklas. Istället 
för att behöva leta efter nya boplatser bör ett typhuskoncept 
även innehålla möjlighet för utbyggnad av det existerande 
boendet. 

Materialet trä och ett hus av massivträ tillåter också stor grad 
av självbyggeri för anpassningar för de specifika behoven.

Exempel på olika formationer genom utbyggnad 
av moduler som skapar möjligheter för skyddade 
uteplatser, inbyggda terrasser och nya utblickar.
Modulerna gör det möjligt att göra en 
bostadskärriär med sitt eget hus och ha en 
möjlighet att bo kvar och utveckla sitt hus i takt 
med hur livet utvecklas.

Fasad Vardagsrum
Skala 1:100

Fasad Sovrum
Skala 1:100

Bibliotek / Ateljé

Ett extra sovrum

Växthus / Orangeri

Garage / 
 Hobbyverkstad

Fasad Entré
Skala 1:100

Fasad Kök
Skala 1:100

Silbodalsnäs, Årjäng
Situationsplan 
Skala 1:400

Odling

Odling

Generöst gemensamt 
växthus

Husen är placerade i närhet till 
varandra, vilket skapar en fin gård 
mot söder
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Litet fotavtryck i naturen
Huset konstrueras med en plintgrund som 
tillåter byggnation i svår terräng. Huset kan 
bara skjuta ut över landskapet.
Detta gör att fotavtrycket av huset inte blir 
nämnvärt större än husets utbredning. Ett 
litet platsanspråk för huset minimerar också 
inverkan på allmänhetens tillgång till strand.

Husgrupper
Vid större utbyggnader kan 
typhuset grupperas på olika sätt.
I kluster eller i par med gemensam 
gård för parkering, lek eller 
samvaro.
Husen kan placeras så att bästa 
läge erhålls för optimala privata 
och publika zoner vid huset och 
fönsteröppningar anpassas därefter 
för utblickar mot landskapet.

Landskapssektion
Skala 1:400

Äng, Dals-Ed
Situationsplan 
Skala 1:400

Husen är placerade i gränsen till 
branten, vilket skapar en spän-
nande relation till landskapet.

Gemensam tillfart och gård mot 
söder

Husen grupperas om tre i 
fastighetens flackare del

Morgonsol och utsikt mot öster
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Förberedd för utbyggnad
Huset konstrueras med en gördel-
balk vid takfoten som tillåter att 
hela väggpartier kan lyftas ut för 
att bygga ut nya rumsmoduler 
utan ytterligare avväxlingsbalk. 
Utbyggnadens tak får ett upplag i 
balken som gör att utbyggnaden 
kan bli en självklar och elegant 
fortsättning av stugans rum. 
Plintgrunden gör att även 
golvkonstruktionen är enkel att 
ansluta till.

Ett hus för livet
Genom att i typhuskonceptet 
anpassa och kunna erbjuda 
moduler för utbyggnad kan ett 
boende för lång tid erhållas, 
genom skiftande karriär- och 
familjeförhållanden, från 
unga år till ålderdomen. Det 
ska vara enkelt att bygga ut 
och utveckla sitt hus utan att 
karaktären förloras. Ett hus 
byggt av trä och med trä som 
ytskikt åldras vackert. Det är 
ett hus fyllt av liv och med spår 
av liv.

Detaljsnitt
Väggsektion utbyggd modul

Skala 1:20

Detaljsnitt
Väggsektion grundmodul

Skala 1:20

Hopperud, Vänersborg 
Situationsplan 
Skala 1:400

Husen grupperas om tre i 
fastighetens flackare del

Kulle
Odling

Uteplats 
mot söder

Utsikt mot 
åkerlandskapet
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