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PROJEKT  VILLA NEPTUN

U 
tgångsläget för Villa Neptun 
var en befintlig 20-talsvilla 
placerad havsnära i sand-

dynerna i nordvästra Skåne. En byggnad 
i ett och ett halvt plan med liggande 
målad träpanel och en souterrängvåning 
i murad natursten.  

Vårt uppdrag var att addera en tillbygg - 
nad mot havet. Den skulle kopplas ihop 
med de två övre planen på den befint liga 
byggnaden till en ny helhet. Dessutom 
skulle det gamla huset ges samma invän-
diga och exteriöra kvaliteter som det nya. 

Vi valde att arkitektoniskt skapa en 
helhet genom att ge den nya byggnaden 
en helt ny karaktär – men material-
mässigt binda samman gammalt och 
nytt. Det utsatta läget och byggherrens 
önskemål om ett gediget hus som åldras 
vackert utan mycket underhåll gav 
materialvalen. 

Den nya tillbyggnaden fick gjutna 
bjälklag, bärande lättklinkerväggar som 

Villans triumf

Projekt: Villa neptun, privatbostad, Skåne. 
Arkitekt: Pontus Möller, Möller Arkitekter.
Stenentreprenör: Allbygg.
Stenleverantör: Nordskiffer.

▼

Kombinationen av skiffer och naturligt grånande  
trä i olika nyanser bildar en karaktärsstark arkitektur från 
två tidsepoker, skriver arkitekten Pontus Möller. 

kläddes med bakmurad Ottaskiffer utan 
fog och ett låglutande sedumtäckt tak. 
En mindre souterrängdel gavs kraftigt 
lutande strandgräsbeklädda ytor. 
Invändigt har golven en slipad Ottaskif-
fer i fallande längder med olika bredd. 
Skiffermönstret fortsätter ut på uteplat-
serna, då med flammad yta. 

Den äldre byggnadens träpanel 
ersattes med en liggande slät panel i 
Kebonyfur som grånar i en mörk ton. På 
det brutna taket lades skiffer. 

Båda byggnadernas vindskivor och 
taksargar utfördes i Sioobehandlad fur 
som åldras i en ljusgrå ton. Alla fönster 
och dörrar är av obehandlad teak. 

Kombinationen av skiffer och natur-
ligt grånande trä i olika nyanser bildar i 
våra ögon en karaktärsstark arkitektur 
från två tidsepoker, hopvävda i en bygg-
nad. Sanddyner, strandråg, nyponbuskar 
och tallar på en naturtomt skapar den 
självklara helheten för projektet. n

Den nya tillbyggnaden fick  
gjutna bjälklag och bärande 

lättklinkerväggar som kläddes 
med bakmurad Ottaskiffer.



17

PROJEKT  VILLA NEPTUN

NOMINERAD 
 TILL STENPRISET 

 2016!


