
Under våren och sommaren får familjerna lära känna allt möjligt växt och djurliv

Villa Viridi byggs tilsammans med en LIVSKRAFTIG VÅTMARK
i förhoppningen att vara med och bidra till
en ROBUST STADSNATUR som klarar av 
framtidens utmaningar kring vatten 
samtidigt som livskvalitén för dom boende ökar.
Våtlandet och familjernas avfall ger liv till 
SSVAMPAR som blir till nya gröna villor.
Välkommen in!

År 2050 beräknas 68% av jordens befolkning leva i städer, 
en explosionsartad urbanisering som leder till enorma 
utmaningar för framtidens boende.

Förorenade vattendrag, ökad torka, 
kraftiga skyfall och skadade vildlivshabitat är 
bara några av dom utmaningar som följer 
i urbaniseringens fotsteg.i urbaniseringens fotsteg.

Via Vidi 
- ett hem för både växter,
 djur och människor
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Villa Viridi erbjuder en ljus och öppen
planlösning med gott om sociala utrymmen
i kök och vardagsrum.
Dom stora fönstrena ut mot våtmarken 
erbjuder en fin utsikt från vardagsrummet
och släpper in ljus hela vägen till köket.
Skjutbara dörrar ger möjligheten att Skjutbara dörrar ger möjligheten att 
förlänga vardagsrummet mot balkongen.
Kanske behövs lite extra utrymme för ett
långbord när grannfamiljen kommer över
på middag en varm sommarkväll?

Våtmarken är tänkt att fungera som en stor 
delad trädgård för grannskapet.
Villorna är smått lutade mot varandra vilVillorna är smått lutade mot varandra vilket
bildar en mer sluten framsida då våtmarken
främst är ämnad för dom boende. 
Baksidan av huset är riktad mot allmän väg.

Villan är byggd med ett våningsplan
för att hålla en relativt låg nivå och smälta in 
med våtmarken.
TTaken som är lutade i nordlig riktning har 
gräsklädda tak medan dom sydligt riktade 
taken har solpaneler på sig.
Detta optimerar soluppfånget och ger även 
husen en lite mer personlig prägel.

Nedan är ett exempel på hur ett kvarter kan se 
ut. Målet är att skapa en oas av lugn för
grannskapet, en neutral mötesplats där grannskapet, en neutral mötesplats där 
grannarna kan lära känna naturen tillsammans.
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Ett upphöjt
hus ger god
ventilation!

Ett upphöjt hus ger många möjligheter och fördelar.
I den fuktiga miljön under huset skyddad från solens 
strålar frodas den viktiga svampen. 
Svampen självbevattnas av husets gråa vatten 
och livnär sig på organiskt material samt plast.
Att källsorteringen är nära för familjen är bara ett plus!

Svampmaterialet har bra 
isolerande egenskaper och 
fungerar utmärkt 
som fuktspärr under huset.

Framtidens energi: Bakterier

Tuvull

Flaskstarr

Näckros Strandlysing

SvärdsliljaAndmat

Bredkaveldun

Svamp växer under bryggan
och fungerar som en filtrations barriär
mellan den grundare och djupare zonen.

Grund zon 20-90 cm.

Djup zon, 100-170 cm.
Här sker sedimenteringen, den viktigaste 
reningsprocessen i våtmarken.
Mikrobiella bränsleceller är installerade på botten.

“Här nedan ser du några av växterna du kan hitta i Villa Viridis trädgård.

Under huset och bryggan växer morgondagens villor fram.”

Anod Katod

laddning

Vatten termometer

En mikrobiell bränslecell lånar energi från växternas cellandning.
Kemisk energi omvandlas till elektricitet när 

bakterierna oxiderar och bryter ner organisk materia.
Villa Viridis trädgård är en perfekt miljö för denna typ av energiutvinning.
Sensorer, pumpar och andra essentiella verktyg för ett fungerande våtland 

kan nu drivas med 100% grön energi.
 

Cl Von Linné
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Många förknippar våtmarker med en del negativa associationer såsom mygg, dålig lukt, eller sumpig mark.
Men våtmarker kan vara så mycket mer än så och detta projekt hoppas kunna utmana folks fördomar.
Våtmarker är bland dom mest produktiva ekosystemen i världen, jämförbart med regnskog och korallrev.
I en värld med allt mer instabila ekosystem är det viktigt att vi försöker fundera på hur vi kan leva i symbios 
med ekosystemen. Genom att integrera människans hem med ett så skört och viktigt ekosystem 
som en våtmark är förhoppningen att människan börjar ta ansvar för sin omgivning.
KKanske vi äntligen kan börja förstå att ekosystemen faktiskt är en del av våra hem.
En stor drivkraft bakom projektet har vuxit fram genom att följa den urbana utvecklingen i Umeå stad och 
se konsekvenserna den för med sig på nära håll.
Här nedan visas en utmärglad och utmanövrerad våtmark i Umeå.
Inklämd mellan en motorväg och nya bostäder blir den snart ett offer för urbaniseringens frammarsch och 
dess obarmhärtiga steg.

Svampen planteras
under huset.

Svampen livnär sig
på hushållets plast
och gråa vatten.

Svampen säljs till
lokala byggföretag
och en del av vinsten
går till hushållet.

I fabriken blandas 
svampen med organiskt 
avfallsmaterial.

Svampblandningen
läggs i former.

Avfallet blir mat till
svampen och mycelet
binder ihop materialet.
Denna process tar ca
3-7 dagar.

Stora ugnar hettar 
upp svampen och 
torkar ut mycelet.
Materialet stelnar.

Materialet är
färdigt att användas
till nya villor.

När första isen lagt sig kan Elsa träna piruetter...

... och mamma Kerstin kan se varenda en!

Inspiration och drivkraft Hur svampmaterialet blir till:


