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Priset för huset med tomt landar på 7,5 miljo-
ner kronor. Ytan är 362 kvadratmeter inklu-
sive en uthyrningslägenhet. 

BIN1206s26-27.indd   26 2012-02-15   11:42:39



BYG G I N D U ST R I N  0 6/2 0 1 2  27  

Unik fjällvilla i betong  
BYGGPROJEKT. Villor byggda med betong åt privatpersoner 

hör inte till vanligheterna. En enfamiljsvilla i Åre är ett undantag. 

Huset är uppfört med ett femtiotal betongelement och är ett 

lågenergihus tack vare en för Sverige ny värmeisolering.

TEXT MARGARETA REDLUND LANINGE FOTO HENRIK KÖHLER

N
är Cecilia Hedlund och 
Henrik Köhler bestämde 
sig för att bygga ett hus 
på en brant tomt på Tot-
ten ovanför Åre Centrum 

valde de betong i stommen. Skälen 
var många. De ville ha ett stabilt, tyst 
hus med bra inomhusklimat. Dess-
utom ville de ha stora spännvidder 
och låg energiförbrukning utan allt-
för tjocka ytterväggar.

– Utifrån dessa kriterier kom vi 
fram till att betong är det bästa alter-
nativet, säger Henrik Köhler.

Han arbetar med att designa kläder 
och hans hustru Cecilia Hedlund är 
läkare. Deras kunskaper om husbyg-
gande är därmed tämligen begränsade. 
Trots detta har de gjort all projektering 
själva och agerar projektledare gente-
mot alla underentreprenörer.

SEDUMTAK ETT KRAV

Låga energikostnader var ett krav och 
den beräknade totala energiförbruk-
ningen landar på 80 kilowattimmar 
per kvadratmeter och år. U-värdet i 
taket är 0,08 och i ytterväggarna 0,12. 
Det låglutande betongtaket är täckt 
med sedum, vilket är ett krav från 
kommunen.

Den låga energiförbrukningen nås 
tack vare värmeisolerande skivor som 
tillverkas i Finland av Spu Isolering. 
Råmaterialet är polyuretan och huset 
i Åre är det första projektet i Sverige 
där värmeisoleringen används till-
sammans med betongelement.

Huset, ritat av arkitekt Louise 
Andrén, är uppfört med betongele-
ment i fasader, mellanväggar och 
bjälklag och har levererats av SCF 
Betongelement i Strömsund. Fasad-
elementen består av 120 mm betong 
med ett utanpåliggande skikt av  
200 mm värmeisolerande skivor för-

ankrade i betongen med gängade stål-
stänger. På fasadelementets utsida 
har reglar monterats för träpanelen 
som spikas på plats. Om man använt 
traditionellt uppbyggda fasadele-
ment av sandwichtyp hade värme-
isoleringen mellan betongelementen 
behövt vara 380 mm för att uppnå 
samma u-värde som med Spu.

– Spu har tillverkat värmeisolering 
vid sin fabrik i Kankaanpää  sedan 
1970-talet. Vi är på väg att etablera oss 
i Sverige och lägger nu upp ett försälj-
ningsnät. Lite udda användningsom-
råden är byggbodar och vindslägenhe-
ter, där man vill ha tunna ytterväggar 
för att utnyttja golvytan maximalt, 
säger Niklas Alexandersson, försälj-
ningschef för Spu. 

SCF Betongelement blev något för-
vånade när de fick beställningen av 
Henrik Köhler. Företaget har tillver-

kat betongelement sedan 1960-talet 
men ytterst sällan till privatpersoner.

– Det är mycket ovanligt. Normalt 
är det byggföretag som uppför flerbo-
stadshus som är våra kunder, säger 
projektledare Lars Edlund, SCF. 

I Finland är det inte helt ovanligt 
att energisnåla småhus byggs med 
betong. För att stimulera byggandet 
av passivhus finns inget krav på att 
ansluta huset till fjärrvärme. Ett 
annat exempel är att i samband med 
bostadsmässan 2012 i Tammerfors 
kommer kommunen att erbjuda tom-
ter med tomträtt för passivhus där 
hyran halveras under fem år. 1

Huset väger 500 ton, 
vilket har krävt en extra 
omsorg om grundplat-
tan.

Huset är byggt på 
en brant tomt och 
verkar klättra på 
berget.

ILLUSTRATION LOUISE ANDRÉN
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