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Hjältevadshus på 10 sekunder 
 
Startade 1947 men med anor från 1906 
Volymelementskompetens sedan 1962 
Budgeterad omsättning 2017 på 600mkr.  
Flera varumärken, t.ex Modulenthus, 
Hultsfredshus 
Ägare Pulsen AB (Sveriges äldsta IT bolag) 
Hjältevad ligger mellan Eksjö och Vimmerby 





Hållbara hus och bostadslösningar med funktionen i fokus  
  
Tengboms arkitekter hade en idé om att utveckla flyttbara och smarta bostäder. Vi 
på Hjältevadshus hade samtidigt en idé om att starta upp det anrika företaget 
Hultsfredshus igen. Ett företag med en stor, fin fabrik byggd för modulbyggnation. 
Kring begreppet smart housing och i en småländsk innovationsmiljö möttes vi och 
våra idéer. Ett möte där båda parter hade som mål att ta fram urbana, smarta och 
yteffektiva bostäder med funktionen i fokus.  
  
Vi är övertygande om att det går att bygga hus till ett bra pris, bostäder som 
samtidigt är flyttbara. Vi har en gemensam målsättning att bygga rejäla och rediga 
hus som uppfyller eller överträffar dagens byggkrav. Hus som är billiga att 
underhålla och som har en så liten miljöpåverkan som möjligt. Hus som byggs i det 
svenskaste och mest hållbara byggmaterial som finns - trä! 
  
Hultsfredhus är vår gemensamma och väldigt småländska lösning på bostadskrisen. 
Vi vill visa att det är möjligt att bygga kvalitativa modulbostäder i trä. Hus som inte 
är temporära quick fix-lösningar. Äkta Hultsfredshus som står sig över tid och löser 
bostadsbristen permanent. 

https://www.youtube.com/watch?v=KOCTi3M
53pw&t=4s 
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Tillverkning i volymelement innebär att större 
delen av bostadsytan tillverkas och inreds färdiga 
i fabrik. Oftast har det varit bottenvåningen som 
görs klar i fabrik men vissa hustyper har även 
haft fabrikstillverkade övervåningar. 
Volymelementen kan ha storlekar upp till 4,15 x 
13,5m och levereras till byggplats med lastbil. 
Montage görs med mobilkran. En stor fördel med 
denna byggmetod är snabbt uppförande på 
byggplats och snabb inflyttning. Hög kontroll 
över byggprocessen samt att man eliminerar 
fuktskador från dåligt väder. 



SKL Husen 
 
 

 
 
• Sammarbete med Tengboms   
• Vi skakar liv i ett Varumärke 
• Modulärt tänk 
• Flexibilitet 
• Demonterbara  
• God arkitektur 
• Standardiserat Typhus framtaget gemensamt med kommunerna för bästa ekonomi 

• Passar de flesta tomter  
• Priseffektivt 
• SKL´s grundidé att förenkla för kommunerna 
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Typgodkänd  

Isolergrund  

uppfyller BBR 

Standard Hjältevadshus/ Hultsfredshus 


Dokumenterat tät mot radon, fukt, lukt och mögelsporer 

från marken. Varje grund provtrycks. 


Full åtkomst under huset för service och nyinstallationer. 


Byggs enligt ett system med egenkontroller av 

auktoriserade grundentreprenörer. 


20 års garanti 

 



Hus i befintlig miljö 



Kvartersbildande formation 

Priset för Örebro län är 
16.425:-/BOA inkl grund, 
schakt tillkommer  





Typhus = Färdigpaketerat hus till fast pris 

Enkelt att köpa, bara att öppna 




