
Min alldeles egen inomhusträdgård
Framtidens energi är grön. I detta fall bokstavligt talat. Nu kan vi nämligen 
utvinna energi ur fotosyntesen. En metod som upptäcktes redan på       
2010-talet. För att kunna utvinna energi året om har växter placerats inuti 

huset och med artificiellt ljus kan fotosyntesen ske även när solen gått ner. 
På köpet får du en alldeles egen inomhusträdgård.



Huset har växtbeklädda golv i de öppna 
rummen, entrérummet och köket/
vardagsrummet. I de här rummen är väggarna 
transparenta för att ge växterna det ljus de 
behöver. Den insynskänsliga kan välja 
halvtransparenta väggar. De mer privata 
rummen, sov- och badrum, har trägolv och 
träväggar med bara få inslag av transparent 
trä. 

Av husets area har sovrummen fått ganska 
begränsade ytor medan de gemensamma 
utrymmena har fått väl tilltagen area eftersom 
de här rummen är energialstrande. De stora 
ytorna gör att rummen kan användas och 
möbleras med stor variation. Kanske låter en 
till och med vissa ytor vara omöblerade. 
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Hemmet/arbetsplatsen 
Detta hus består av två delar. En del med bostad och en arbetsplats. De har skilda 
ingångar men är sammankopplade med en dörr. Den dubbla takhöjden i 
arbetsrummet gör att det passar perfekt som ateljé.

Delat boende    
Det här huset innehåller två bostäder som båda har eget 
sovrum, badrum och entrérum. Bostäderna har 
gemensam tvättstuga/trappuppgång, kök och 
vardagsrum. 

Minivillan 
Minivillan har bara ett sovrum och en 
sammanlagd yta på 65 kvadratmeter 
och passar utmärkt till den som bor 
ensam eller i par.  

Utveckling av boendeform
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Bärande struktur 
Husets bärande del består av ett träskelett som kan 
anta vilken skepnad som helst som konstruktionen 
tillåter.

Klimatskal
Ett tunt klimatskal hängs sedan innanför eller utanpå 
skelettet. Klimatskalet utgörs av plattor som består av 
vanliga eller transparenta träskivor på var sida om den 
isolerande aerogelen, som är helt transparent och gjord 
av träfiber. 

Golv
I golven finns jord och inbyggda bevattningssystem. 
Golven sköter sig själva bortsett från klippning av 
växterna som sker med en kombinerad gräsklippare 
och dammsugare. 
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