
Villa Tallberget
Byggprojekt Småhus

Grupp C15: Oskar Sandberg, Filip Wadsten
Anton Forsberg, Henric Karlsson

Fasad Väster

Plan 2Plan 1

Fasad Öster

Sektion mot Öster

Sektion mot Väster

Situationsplan Illustrationsplan

Småhuset
Utgångspunkten i framtagandet av Villa Tallberget var att skapa ett småhus som bygger på de 
klassiska dragen från dalabyarna med sina röda hus och stora lador. Att skapa ett småhus för 
den moderna och klimatsmarta familjen kändes även det viktigt för oss. Villa Tallberget 
utformades därför med en konstruktion likt en lada med dess enkla och raka former samt i 
modern och energisnål tappning. Småhuset består av ett sadeltak med brant lutning och stora 
glaspartier mot söder – detta för att ge rymd och maximalt ljusinsläpp till byggnadens södra del. 
Det branta taket möjliggör även gott om utrymme på byggnadens övre plan. Fasaden kläs med 
träpanel och taket med plåt. På tomten finns en separat carport med brant lutande tak vilket ger 
möjligheten att installera solceller och skapa egen energiförsörjning.

Lokalsamhället
Att knyta an den moderna ekobyn med omgivningarna kändes viktigt för utformningen av 
lokalsamhället. Inspirationen till området har hämtats från bebyggelsen längs med den 
angränsande vägen Mats Knuts väg. Här finns röda hus med vita knutar samt stora och små 
lador. Lokalsamhället är planerat enligt vår tolkning av vad som symboliserar en modern ekoby 
och är därför ett naturnära område anpassat för miljömedvetna människor. Byggnadernas 
placering i den moderna ekobyn bildar små klungor där tanken är att möten mellan människor i 
alla skeden av livet skall ta plats. Gemensamma odlingslotter bidrar till ett klimatsmart leverne 
där stor vikt lagts på kollektivet samt integration mellan olika grupper. Gång och cykeltrafik är 
prioriterat inom området och en bilpool kommer att upprättas.

Hållbarhet
Det hållbarhetsprogram som har arbetats fram behandlar frågor som kan delas in i åtta olika 
kategorier; Planering och byggnader, Energi, Transporter, Dagvatten, Natur, Avfallshantering,
Information och samverkan samt Mångfald och integration. Dessa kategorier anser vi vara 
extra viktiga och har alla ett flertal mål som vi vill ska uppfyllas vid områdets uppförande. Några 
av målen är öppna för subjektiv tolkning medan andra är konkreta resultatmål, gemensamt är 
att de ska fungera som en vägledning av hur området ska formas.
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