
#119
Villa är en populär bostadsform. Det kommer 
den med all sannolikhet vara även 2049. Vi 
vill bo nära staden med dess alla fördelar. För 
att göra detta möjligt i framtiden måste vi 
tänka om. Vi behöver effektivisera och bygga 
smartare. Med framtidens digitala fabrikation 
kan vi bygga både personligt, billigt och kli-
matsmart. 

Genom vårt koncept #119 kvadratmeter kan vi bygga personliga och lättbyggda 
modulhus. Vår filosofi är att bygga få men effektiva kvadratmeter. Då kan fler 
familjer få plats och ha råd med sitt egna hus. Våra nya ljudtäta vikväggar i trä 
möjliggör olika rumskonfigurationer som kan ändras över tid. I framtiden har 
hissen ersatt ytkrävande trappor och vi kan bygga högre med mindre fotavtryck. 
Digital fabrikationsteknik, CNC-frästa moduler av massivträ gör att husets 
utforming får färre begränsningar. Fri fönstersättning, organiska former och 
vinklar ger husen en unik karaktär. Från 3d-modellen direkt till husfabrikatens 
maskiner ger en effektiv process. 

Genom att utnyttja taket kan 
vi krympa tomterna

Fri fönsterplacering medför 
att vi kan bygga tätare utan 
att göra avkall på ljus- och 
utsiktskvalitéer.

En fast kärna med vikväggar 
erbjuder många olika rum-
skonfigurationer.



        moduler

I framtiden går det fort att 
bygga och “riva” hus. Genom 
enkla och personliga moduler 
som kan byggas på, bytas ut 
och monteras ned. 

      drönare

I framtiden får vi våra 
varor leverade från 
luften efter ett enkelt 
klick med “mobilen”(?)

       teknikmodul

Hiss, el, vatten, 3d-printer 
och 3d-kvarn. En modul 
för all teknik. Här printar 
du nya prylar, återvinner 
din gamla plast, och 
printar ännu mer.
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Träpanel
Olika bredder skapar liv 
till fasaden.

Spånpanel
Melerad yta ger liv till 
enkla och formstarka 
hus

Fjällpanel
Skapar en detaljrik 
fasad.

Mönstrat trä
Digitalfabrikation 
skapar möjlighet för nya 
spännande träfasader

1. Entre
2. Kök
3. Makerspace
4. Rum
5. Rum
6. Wc

1. Rum
2. Rum
3. Rum
4. Wc
5. Skyddad terrass

Teknikmodulen 
Teknikmodulen är husets 
mittpunkt.
I denna samlas den nya smarta 
villahissen, två identiska badrum 
och övriga teknikinstallationer. 

Rummen
De ljudtäta vikväggarna av trä ger 
möjlighet att lätt ändra rummen 
efter behov. Såväl för den tillfälliga 
festen som den nya inneboenden. 
Det ger också bättre förutsättningar 
för varierade familjekonstallationer 
i #119. Den insynsskyddade 
terrassen ger ett behagligt uterum 
och lämpar sig väl i tätbebyggda 
områden.

Förvaring
Som en del i att kunna skapa 
mindre tomter lanseras i #119 ett 
nytt takförvaringssystem där såväl 
säng som lådor fästes i taket och 
hissas ned efter behov. 
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