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HVILLA 

            

Hvilla 80, Hvilla 100 och Hvilla 120                      
  
 

 

 

 

TEKNISK BESKRIVNING – Hvilla- serien, 1-planshus  
                                                                                                       
Hvilla 80-100-120 levereras som standard med IKEA kök/bad/tvätt/golv, projekteringsritningar El/VA, 

husritningar (hrg.se) och energiberäkning. 

  
Grund:   Platsgjuten platta i armerad betong på mark med vattenburen golvvärme och 300 mm 

underliggande cellplastisolering. Separata värmeslingor med rumsstyrning för 

respektive rum.   

  

Ytterväggar: Block från fabrik som monteras på byggplatsen. Träregelstomme med 50 mm 

västkustskiva, 220 mm mellanliggande mineralullsisolering och invändig ångspärr + 

installationszon med regel och isolering 45 mm och 13 mm gipsskiva.   

Utvändig träpanel med luftspalt, 1 grund strykning 

Invändig rumshöjd 2,4 m.  Listverk trä std 

  

Innerväggar:  Träregelstomme 70 mm (ej bärande) alt 95 mm (bärande), med 13 mm gipsskiva på 

båda sidor.  Listverk trä std 

   

Tapet:  

  

Prisgrupp 7 

Tak:   Ytbehandlad (lackerad) 1-kupig takplåt, pannor. Bärläkt, underlagstak armerad 

plast. Takhuvar. 500 mm isolering iCell miljövänlig vindsull alt. Rockwool 

vindsull/skiva på vind.   

 

 

  

Kök/Golv/teknik 

och 

garderober:         

IKEA Kök, IKEA Golv lönn, PAX, Electrolux IKEA 

  

Takavvattning: Hängrännor och stuprör std 125/90 av ytbehandlad (lackerad) stålplåt. 

  

Entré:   Slät dörr, med fönster. Kulör enligt arkitekt  

Dörrtrycke med lås, matt krom. Entrétak över ytterdörr.   

  

Groventré:   Slät dörr. Kulör enligt arkitekt  

Dörrtrycke med lås, matt krom. 

Innerdörrar:   Slät lättdörr, med karm. Kulör enligt arkitekt.   

Dörrtrycke matt krom.   

  

Värme:   Bergvärme/jordvärme, uppvärmning av vattenburen golvvärme. 

   

Media:   

  

Lokalt nät för bredband/telefoni och TV. 
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Ventilation:   

  

Mekanisk ventilation, frånluftsystem 

Städning:   Husen slutstädas inför slutbesiktning och överlämnande.   

  

Försäkring:  Huset är försäkrat under entreprenaden, dessutom ingår byggfelsförsäkring i 

entreprenaden. Slutkunden tecknar egen villaförsäkring i och med 

överlämnandet/godkänd slutbesiktning.   

  

Carport med kall förrådsdel och utan förrådsdel (tillval):   Carport med plats för en bil, fristående  

    

Varmgarage med eller utan förråd (tillval):   Varmgarage, fristående  (kulvert) 

  

Boviken 2016-03-15.  Rätt till ändringar förbehålles 

Hvilla 80, Hvilla 100 och Hvilla 120                                                                  

  
TEKNISK BESKRIVNING – Hvilla- serien, 1-planshus  
                                                                                                       
  
Utvändigt   

  

Utv. Målning:  Fasadpanelen grundmålas. 

   

Eluttag:   Jordat eluttag 220 V (IP 44) vid groventré och altandörr.   

Utvändiga armaturer vid entrédörrar, uteplats och carport.   

  

Vatten:   Frostsäker vattenutkastare vid groventré.   

  

Utvändig mark: Tomten grovplaneras med utlagd matjord på schaktad yta, växtbädd 

100-300 mm beroende på undergrund. 

    

  Huvudentrén plattbelagt med 4 kvm, grå betongplattor 300x300.  

Ytan vid carport och infart är uppgrusad med bärlager (slitlagergrus).   
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Boviken 2016-03-15.  Rätt till ändringar förbehålles 

 

       

            Energiberäkning – Hvilla- serien, 1-planshus   
                         

Klimatzon  Geografiskt läge  Energikrav 

 Zon I  Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 95 KWh/m2  

 

Se bilagor energi  
Boviken 2016-03-15.  Rätt till ändringar förbehålles 

 

 

                                    


