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Ja! der blev sagt bæredygtighed... igen. Hvis jeg 
havde en 50-øre for hver gang det ord er blevet nævnt 
kunne jeg efterhånden få råd til et ægte halmhus med 
muslingefundament.
Men hvad er det så det vi mener, når vi med store vendinger 
taler om bæredygtigheden i den moderne arkitektur? Er det 
ideen om, at materialerne er lånt direkte af moder natur 
uden for mange kemiske processer? Er det huse der er lavet 
ud af vores affald - som så via cradle to cradle tanken, 
også kendt som “waste equals food”, atter kan blive til 
føde, når det har tjent sit formål i en tilstrækkelig 
rum tid. Eller handler det simpelthen om, at sørge for 
at lave huse der gennem teknologiske krumspring, samt 
naturens uudtømmelige ressourcer, generer nok strøm til 
at udviske byggeprocessens dårlige samvittighed?
I teorien var det jo også bæredygtigt da man i tidligere 
årtier knoklede for at finde holdbare planløsninger, 
således at et hus kunne ligge hjem til flere generationer 
af familier.

“Sustainability is in fact just a fancy word for common 
sense.”

                                              Benisch&Benisch
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Som studerende hører man gang på gang at bæredygtighed 
sagtens kan være æstetisk velfunderet, hvis blot det 
tænkes ind fra starten. Dette gælder omend man tænker 
på den ressourcerelaterede bæredygtighed, eller en af de 
utallige andre problemstillinger i arkitekturen.
Dog oplever jeg ofte at den meget omtalte klimatiske 
bæredygtighed bliver en fodnote til sidst i projektet.
Dette skyldes for mit vedkommende en manglende basisviden 
omkring hvilke muligheder der findes og hvordan de lykkedes 
i praksis.

Derfor vil jeg undersøge de, i litteraturen, tilgængelige 
eksempler og forsøge at give et bud på den diversitet 
denne kompleksitet besidder. Med andre ord; give mig 
selv en værktøjskasse med argumenter og strategier til 
fremtidige studieprojekter. Men også til den dag hvor 
jeg skal overbevise klienter om hvorfor og hvilken slags 
bæredygtig arkitektur der er det rette valg.

For at få et mere lokalt indblik tager jeg på besøg på 
Friland og snakker med en arkitekt der lever i sin egen 
bæredygtige kreation.
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.GLASSHOUSE FRILAND

MØLLESKOV BOLIG
JOHANNES MØLLESKOV
FRILAND, FELDBALLE, DANMARK

At ankomme til friland, minder lidt 
om at træde ud af den virkelighed vi 
kender og direkte ind i en økolgisk 
prærielandsby, hvor sheriffen hedder 
moder natur og “wanted” plakaterne 
prydes af konservatismens grågrå 
ansigt. 

Mangfoldigheden er stor, dog er 
stedet præget af af den slags 
troldearkitektur, hvor formsproget 
ligefrem skriger blød natur og 
fodformede sko. En af de dejlige 
undtagelser er Johannes og Lones 
drivhus. For ja - det er jo et 
drivhus!
Det 300 m2 store glashus der tidligere 
har været brugt til erhverv, generer 
en atypisk klimatisk zone. Ikke helt 
ude og ikke helt inde. Ydermere 
fungerer den som ydervæg i den 
klassiske ide om den tredelte mur.
Denne klimaskærm giver en komplet 
valgfrihed i materialevalget til den 
indre boligs ydervæg.
Indtil videre har de stolte ejere 
bygget 75 m2 boligenhed inde i 
drivhuset. Dette bliver med tiden 
fordoblet i  endnu en etage af samme 
størrelse, hvilket efterlader 225 

m2 vinterhave som bl. a. bruges 
til værksted og en meget produktiv 
nyttehave.
Varme leveres af et luft til luft 
anlæg, som på en januardag med 5 
frostgrader, uden problemer varmer 
boligen op. Med tiden skal strøm 
til anlægget, samt til resten af 
huset komme fra en kombination af 
et solvanlæg med vakuumrør og en 
vindmølle.
Hele huset står ovenpå en 500 mm tyk 
pude af komprimerede muslingeskaller 
som, i samarbejde med 300 mm sundolit, 
fungerer dels som isolerinde og dels 
som kapillærbrydende lag.
De klassiske halmhusløsninger, er at 
man enten fylder et træskellet med 
baller, eller bare stabler ballerne 
og anvender dem som bærende ydervæg. 
Boligenheden er bygget som et 
træskellet, på ydersiden er der 
gipsplader imens  indersiden består af 
2 lag; inderst osb-plader og dernæst 
gips. Herimellem ligger 400 mm hør. 
Væggene skal senere pudses med ler 
for at opnå et optimalt indeklima. 
Generelt er mange af de gode teknikker 
fra det typiske bæredygtige byggeri 
anvendt, men de er anvendt på en 

måde som i høj grad peger i retning 
af den ortogonalitet  som præger 
arkitekturen idag. Og det er et af 
nøgleordene i dette hus. Bare fordi 
gerne vil leve bæredygtigt behøver 
det jo ikke ligne en jordhule.
Johannes og Lone nyder at leve 
bæredygtig uden at gå i fodformere. 
Faktisk forestiller dig sig at ideen 
kan udvikles til et større fællesskab 
hvor hver familie har sin boenhed 
med tilhørende udezone i et kæmpe 
fælles drivhus.

•	 SOLRØRSANLÆG 
[VAKUUM]

•	 LUFT TIL LUFT VARME
•	 VINDMØLLE

•	 GENBRUGSMATERIALER
•	 HØR ISOLERING
•	 MUSLIGER SOM KAPIL-

LÆRBRYDENDE OG 
ISOLERING

•	 LER PÅ VÆGGENE

•	 MINIMERET ANTAL AF 
INDENDØRS M2



EFTERSOM JEG SAD OVERFOR EN MAND DER HAR ARBEJDET MED 
ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED SIDEN 70’ERNE, SÅ JEG MIT SNIT 
TIL AT FÅ PRØVET NOGLE SPØRGSMÅL OG FORDOMME.. 

Hvilken sti finder du mest essentiel 
i skoven af bæredygtige strategier? 

Det er svært at skille tingene ad,  
ofte hænger de unægteligt sammen. 
Men hvis jeg skal pege på een bliver 
det nok materialer. Her i huset er 
nogle gode eksempler i hør og gips. 
Hør er naturligt imens gips er et 
affaldsprodukt som forbrændingsanlæg  
udstandseligt producerer. Begge er 
genskabelige og kan recirkuleres.
I bund og grund handler det om gode 
langtidsholdbare materialer, som 
mine lædersandaler - dem har jeg haft 
i 20 år. Det er et lækkert design 
og nogle gode materialer. Det er 
bæredygtighed. 
Det er ikke enten eller. Vi har valgt 
skifer til gulvet, selvom klinkerne 
kun kan genbruges i vejfyld. Der skal 
vær plads til luksus.
 
I et systematiseret Danmark, er det 
vel dyrt eller umuligt at få  adgang 
til alternative byggeprodukter?

Det er ikke alle der forstår hvorfor 
man vil købe deres affald, dog er 

der heldigvis efterhånden opstået 
et samfund af specialister, som man 
læne sig op af når man støder  på 
et problem. Det er helt tydeligt at 
tiden arbejder for os, med det fokus 
der er på bæredygtighed idag.
Men vi har også et ansvar. Det 
er vigtigt at vi eksemplificerer 
bæredygtigt byggeri, som noget fedt 
og spændende. Derfor dur det ikke at 
der ligger en rodet stak brædder foran 
vores hus og obstruerer indtrykket. 
Og det er en stor del af det, for 
ofte byder materialerne sig enten  
noget før eller lige efter man skal 
bruge dem 

. ET INTERVIEW



Vil vi i fremtiden se nogle af disse 
alternative byggemetoder der vil 
blive almindelig byggeskik i Danmark?

Igen må jeg vende tilbage til 
materialiteten. Det er forholdsvist 
let at integrere, det kræver blot at 
man tænker sig om.
Og så er det er bare så meget federe 
end at pakke sit hus ned i 117 
plastikposer og folier for at kalde 
det et passivhus og hvad det nu ellers 
hedder. 

Hvad er den store forskel på at bo 
“almindeligt” og bæredygtigt?

Jamen for os har det nok været det her 
med at selv kunne bestemme hvordan 
hvordan tingene ser ud og hvilke 
materialer de er skruet sammen af. 
Desuden har det også været rigtig godt 
at blive en del af det nabofællesskab 
som Friland er. 

Her kunne man frygte en lang frelst 
snak om at hør i væggene er den 
korteste vej til en ren samvittighed 
og et bedre liv generelt. Men den får 
man ikke her. Hos Johannes og Lone 
er bæredygtighed ikke et stort bagde 
man stolt piercer sin økologiske 
lammeuldsfrakke med - her er det bare 
sund fornuft.

.10 EKSEMPLER FRA

LITTERATUREN



.DIRTHOUSE

JOHNSON  - JONES RESIDENCE
JONES STUDIO INC.
PHOENIX ARIZONA, USA

Dette hus er i sit nabolag kendt som 
“jordhuset”, da det tager brug af en 
mere end 1000 år gammel byggeteknik. 
Grunden ligger lidt uden for byen  
omgivet af intet andet end bjerge,   
en fantastisk udsigt - og en stor 
klortank, hvilket gjorde grunden 
svær at sælge.
Arkitekten så ikke noget problem i at 
integrere tanken i boligens arkitektur 
og faktisk blev den grundlag for hele 
formsproget. Ud fra tanken om at tage 
udgangspunkt i hvad der allerede er 
på sitet, fandt man også frem til 
ideen om at bruge den sandede jord 
til at bygge huset af, således at 
størstedelen af materialetransporten 
blev elimineret. Ved at blande jorden 
op med lidt vand, samt 3% cement 
og herefter presse det sammen med 
lufttryk til lag på ca. 15 cm begyndte 
væggene så småt at vokse op af jorden 

- bogstaveligt talt. De 60 cm tykke 
vægge medvirker samtidig positivt 
på boligens indeklima. Solens varme 
ledes med  ca. 3 cm pr. time. Således  
isolerer murene i løbet af dagen mod 
den varme Arizonasol, imens de om 
natten afgiver varme til boligen. 
Udover anvendelsen af denne 
geniale byggeteknik er  resterende 
konstruktioner primært lavet af 
genbrugsmaterialer. Der er stort set 
ingen maling i huset, og den smule 
der er ikke VOC holdig. Huset er 
naturligt ventileret og forholder 
sig til solen gennem store udhæng 
og orientering af rum. Sidst men 
ikke mindst er der anlagt et stor 
regnvandsbassin i forbindelse med 
huset. Vandet kommer fra taget via 
kæder og kan bruges til alt udover 
at slukke tørsten.

•	 VARMEABSORBERENDE 
VÆGGE

•	 NATURLIG 
VENTILATION

•	 OPTIMAL ADGANG TIL 
DAGSLYS

•	 MATERIALE FRA SITE
•	 JORD VÆGGE
•	 MINIMALT BRUG AF 

MALING
•	 GENBRUGSMATERIALER

•	 VANDRESERVOIR



.THE S.S. SUSTAINABILITY

BURRAWORRIN RESIDENCE FLINDERS
ARCHITECT: GREGORY BURGESS PTY LTD ARCHITECTS
VICTORIA, AUSTRALIEN

Hvis man går en tur på halvøen 
Morington, støder man pludseligt ind 
i noget der ligner en bunke smukke 
træskiber der allesammen er drevet 
på land samme sted i en tilfældig men 
stadig meget vellykket formation.
På trods af alle de marinære 
referencer i Burraworrin Residence, 
er dette ikke tilfældet. Der er 
tale om en bolig der fungerer som 
sommerresidens for 4 generartioner 
af en familie. Designet af arkitekt 
Gregory Burgess, der er kendt for 
sin evne til at kombinere kultur og 
natur. 
Allerede tanken om at gå sammen og 
bygge et delesommerhus kvalificerer 
sig som en bæredygtig ide, set 
i forhold til klima- såvel som 
overbefolkningsproblematikken. 
Ideen med at tegne et hus som linker 
100% til stedets ånd - natur og 

kultur, er et genialt eksempel på 
hvordan en ide der starter som en 
formgivningsideoligi på tegnebordet, 
kan føres hele vejen igennem. Det er i 
dette tilfælde gjort ved udelukkende 
at bruge træ og sten fra sitet til 
at bygge husets. Meget få materialer 
er transporteret til sitet og der er 
generelt tænkt meget på materialer 
og deres indflydelse på naturen. Eller 
som det ofte omtales; hvor meget 
energi der er låst i materialet.
Det mest interessante ved huset er dog 
den absolutte anvendelse af det træ 
man måtte fælde. Træet er skåret ud 
fra “radial cut” princippet, hvilket  
efterlader minimalt spildtræ.

•	 MATERIALER FRA SITE
•	 MINIMERING AF 

SPILDMATERIALE

Typisk Radial



.WASTE IS MORE

EARTHSHIP RESIDENCES
EARTSHIP BIOTECTURE
NEW MEXICO, USA

Hvis man på noget tidspunkt kan 
komme til at omtale et projekt som 
ren bæredygtighedsporno, må det være 
dette koncept. Earthships er mere en 
byggeideologi end det er et enkelt 
bygningsprojekt.
Husets materialer er ren og skær 
genbrug - faktisk er det meste af det 
rent affald. Huset er fundamenteret 
med gamle bildæk, der lukket i bunden 
med en papplade og fyldt op med jord. 
Denne byggeklods bruges ligeledes 
til de bærende vægge. De resterende 
vægge er bygget op af sodavandsdåser 
og flasker. Alt sammen bindes sammen 
af en jord/cementblanding.
Materialevalget er begrundet ved 
at affald er et gratis biprodukt 
fra vores samfund, de valgte typer 
skal ikke behandles før de indgår i 
byggeriet og der er derfor tale om 
materialer der har et absolut minimum 

af energi bundet i sig. 
Konceptets klarhed og lowtech 
byggeteknik gør det muligt for alle 
at deltage i byggeriet, hermed kan 
byggeriet varetages af meget lokale 
kræfter, hvilket overflødiggør 
transport.
Herudover anvender de fleste Eartships 
sig af passiv solvarme/køleanlæg, 
pholtogalvaniske energisystemer  
eksemplificeret ved solcelleanlæg 
og vindmøller, samt vandbesparende 
strategier så som regnvandsbassiner, 
behandling og genanvendelse af 
spildevand.
Her er hele viften af grønne 
strategier sat i spil og det ligger 
resultatet bestemt ikke skjul på - 
her er i høj grad tale om love/hate 
økoarkitektur. 
Om ikke andet kan man da ikke andet 
end at blive imponeret.

•	 SOLCELLEANLÆG
•	 SOLVARMEANLÆG
•	 VINDMØLLE

•	 AFFALD SOM 
BYGGEMATERIALE

•	 MATERIALE FRA SITE 
[JORD]

•	 BYG SELV
•	 ANVENDELSE  AF 

REGNVAND



.PAPERHOUSE

PAVILLION FOR KOBE EARTHQUAKE VICTIMS
SHIGERU BAN
YAMANKAKO, JAPAN

I lang tid før dette projekt havde 
den meget anerkendte arkitekt 
Shigeru Ban arbejdet med papir og 
materialets muligheder for at indgå i 
arkitekturen som et byggemateriale.  
Da chokbølgen efter Kobejordskælvet 
havde lagt sig, stod mange mennesker 
pludselig uden hjem og penge. 
Pludselig gav 2+2 5 og papiret havde 
fundet sin anvendelse. 
Materialet er billigt og kan meget 
let genbruges i nye boligprojekter 
eller måske bare i en printer. Det 
kan behandles mod fugt og brand på 
samme måde som træ.
Det største problem ved papiret er 
dets manglende strukturelle styrke. 
Dette er i pavillionen løst ved 
hjælp af 80 papirrør, som udover at 
bære taget også elegant adskiller 
hjemmets forskellige funktioner.  
Bygningens bæredygtighedsstrategier 

ligger primært i materialet, da 
disse pavillioner er 110 m2 absolut 
lowtech hjem til nødstedte familier. 
Hvilket jo også refererer til en 
anden form for bæredygtighed - nemlig 
den sociale.
Kort fortalt er papiret som nævnt 
100% genbrugeligt og  letvægt. Dette 
letter transportsomkostninger og 
samtidig simplificerer byggefasen 
væsentligt. 
I bund og grund kan man ikke skrive 
side op og ned om bæredygtige 
strategier anvendt, for der er kun 
én. Og den er genial. Less is more.

•	 GENANVENDELIGT 
BYGGEMATERIALE

•	 LAVERE TRANSPORT 
OMKOSTNINGER

•	 SOCIAL BÆREDYG-
TIGHED



.AQUALAND

THE WATSU CENTER INTERNATIONAL
EUGENE TSUI
HARBIN HOT SPRINGS, CALIFORNIA, USA

Denne minilandsby huser en skole 
der underviser i en særlig slags 
undervandsmassage samt enkelte 
boenheder. Det lyder lidt outreret 
og det kommer også til udtryk i 
arkitekturen. Temaet er vand og dette 
eksemplificeres blandt andet i 2 søer 
der genererer et konstant vandløb 
i og omkring de enkelte enheder. 
Vejrsituationen resulterer i at de 
største klimatiske bekymringer er 
afkøling og brandsikring. Hvilket 
giver vandet en mere jordnær og 
praktisk betydning for bebyggelsen. 
Den sfæriske form er valgt af flere 
grunde. Dels aktiverer den vindflowet, 
således at dette hjælper aktivt til 
nedkølingen, men den er også den 
universelt stærkeste form, og det 
har vist sig at være meget praktisk 
i dette jordskælvsplagede område.
I hver enhed sidder små 

ventilationssystemer der trækker 
den vandkølede luft ind i kuplen og 
fortrænger den varme luft op gennem et 
hul i taget. Disse kører selvfølgelig 
på energi fra sol. Denne er også med 
til at opvarme alle pools på sitet 
gennem solvarmeanlæg. 
Enhederne er 8 til 10 meter(diameter) 
og er bygget af en træskal, beklædt 
med stuccocement og vandtæt 
vinylkomposit. Træskallen består af 
to lag, her imellem er der sprøjtet 
opløst papirmasse ind, for at opnå 
den ønskede isolering og akustik 
i enheden. på ydersiden af hele 
strukturen løber en slags “årer” som 
udover at bidrage til det organiske 
formsprog fyldes med varm eller kold 
luft efter årstiden.
Denne one of kind holistiske 
arkitektur er med tiden blevet en 
verdenskendt turistattraktion.

•	 VANDKØLET V.H.A. 
SOLDREVET VENTILA-
TION

•	 VINDKØLET
•	 SOLVARMEANLÆG

•	 PAPIRMASSE 
ISOLERING

•	 MODSTANDSDYGTIG 
OVERFOR JORDSKÆLV



.CRADLE2CRADLE

VIRGINIA BEACH RESIDENCE
WILLIAM MCDONOUGH + PARTNERS
VIRGINIA BEACH, VIRGINIA, USA

Arkitekten William Mcdonough udgør 
50% af vugge til vugge bogen, filmen 
og ikke mindst tankegangen. 
Sammen med kemikeren Michael Baumgart 
har Mcdonough udviklet bæredygtige 
strategier for multinationale 
giganter som Nike og Ford. Generelt 
har de, sammen med Al Gore, for alvor 
åbnet klimadebatten for befolkningen.
Deres ideer tager udgangspunkt i 
tanken om hvor meget energi der er 
låst i et materiale, med andre ord, 
hvor meget det “koster” naturen at 
fremstille det. Ydermere er der fokus 
på recycling istedet for downcycling. 
Kort fortalt har vi indtil nu været 
stolte af os selv når vi genbrugte 
gammelt beton son vejfyld. Dette er 
downcycling: materialet bliver til 
affald og kan ikke genbruges mere. 
Materialet skal kunne genbruges i en 
funktion hvor det bevarer sin værdi. 

Waste is food.
Men nu til det valgte eksempel. 
Huset ligger i en meget udsat bugt, 
forstået ved at den naturlige 
vegetation har det svært, bl.a på 
grund af ekstreme våde storme. 
Derfor har der været stort fokus 
på at lave et miljø der tilgodeser 
lokale arter. Bl.a. ved at fange 
“stormvand” i et større damanlæg. 
I byggefasen har man løbende foretaget 
målinger for at sikre en minimal 
indvirkning på miljøet. Herefter har 
man plantet, og sørget for de bedst 
mulige forhold for, de lokale truede 
plantearter.
Selve bygningerne er bygget 
udelukkende af fsc-certificeret træ 
fra lokalområdet. Ydre vægge af  stærk 
spansk bådbygger cedertræ, imens det 
indre primært er kirsebær.

•	 GRØNT TAG •	 FSC TRÆ
•	 L A N G T I D S H O L B A R E 

MATERIALER

•	 SÆRLIG FOKUS PÅ 
BIODIVERSITET

•	 REGNVANDSBASSIN



.HAYHOUSE

TROUT FARM COMPLEX
POLLY COOPER & KEN HAGGARD
SAN LUIS BISPO, CALIFORNIA, USA

Ingen bræedygtighedsoversigt uden 
et godt gammeldags halmhus. Dette er 
endnu et eksempel fra Californien, 
hvor “the governator” har stor succes 
med sin mikropolitiske indgang til 
klimaproblematikken. 
Denne samling bygninger huser 
primært kontorer og research 
centre. Kompleksets koncept tager 
udgangspunkt i de vandskel der 
optager store dele af sitet. 
Husene er bygget af halm, mens 
træskelletet er bygget hovedsageligt 
af træ fra sitet (80%). Faktisk 
er størstedelen af det fra træer 
beskadiget af en skovbrand. 
I løbet af dagen er sollys 
tilstrækkeligt, mens lys til de 
mørke stunder leveres af solceller. 
Varmen kommer gennem vakuumrøranlæg 
ligeledes via solen. 
Husene er isoleret med halm, 

indsprøjtet cellulose, samt et 
materiale kaldet aircrete. Generelt 
har man tænkt bæredygtigt gennem hele 
processen, helt ned til vaskemaskiner 
og printere.
Kernen i projektet er dog Cooper og 
Haggards revolutionerende hydrid 
mellem et sol og et hydroanlæg. Dette 
vidunder leverer strøm ved hjælp af 
solen i løbet af sommeren, imens 
det i koldere og ikke mindst vådere 
perioder leverer ved hjælp af det 
øgede vandflow i de tilstedeværende 
vandløb.
Alt i alt et hus der ikke bare tager 
udgangspunkt i, men også udelukkende 
afhænger af det miljø det ligger.

•	 SOLAR/HYDROANLÆG
•	 LAVENERGI VINDUER
•	 OPTIMAL ADGANG TIL 

DAGSLYS
•	 STRØMBESPARENDE 

INVENTAR

•	 MATERIALE FRA SITE
•	 HALM, AIRCRETE 

OG CELLULOSE SOM 
ISOLERING



.WATER OVER FIRE

CAPE SCHANCK HOUSE
PAUL MORGAN ARCHITECTS
CAPE SCHANCK, VICTORIA, AUSTRALIEN

Cape Schanck er et kystområde, som 
på ingen måde ligger op til at 
bosættelse. Området er præget af 
et ekstremt klima, hvilket viser 
sig gennem perioder med tørke og 
voldsomme vindstød.
Med disse strenge betingelser som 
udgangspunkt, blev arkitekterne 
hurtigt klar over at de skulle 
designe et vand og vind hus. 
Dette konkretiserede de ved at 
erstatte husets varme hjerte, 
pejsen, med en stor vandbeholder. 
Denne samler regnvand fra taget og 
fungerer som primær kilde til husets 
vandforbrug. Om sommeren hjælper de 
kølige dampe fra tanken til at holde 
huset køligt. Sidst men ikke mindst  
er beholder, det primære bærende 
element i tagets konstruktion.
Tilbage er så kun at løse 
vindproblemet. Dette er gjort med 

samme overlegne elegance.
Efter en grundig vindanalyse har 
man valgt at give en af husets 
facader en aerodynamisk profil så den 
kan fungere som skærm mod særlige 
kraftige vinde. I husets sydfacade 
anvender man vinden til udluftning 
gennem såkaldte “vindhuler”.
Vindproblemet afhælpes yderligere 
gennem beplantning. Også her har 
man tænkt bæredygtigt og valgt den 
lokale art kaldet teatree.
Resultatet; et hus der ikke bare 
æstetisk passer smukt ind i de rå 
omgivelser, men også fungerer i 
symbiose med dem.

•	 NATURLIG 
VENTILATION

•	 ANVENDELSE AF 
REGNVAND

•	 ADAPTION TIL 
VINDFORHOLD

•	 SÆRLIG HENSYN TIL 
LOKAL BIODIVERSITET 



.SUSTAINABUBBLE

DOMESPACE
PATRICK MARSILLI
QUIMPER, FRANKRING

Dette rumskib af en boligs koncept 
udspringer ikke så meget af det lokale 
miljø, som det gør af historiske 
byggeprincipper. Her er lånt fra 
både katedraler, pyramider og ikke 
mindst iglooen.
Patrick Marsilli har brugt en stor 
del af sit liv på at udvikle dette 
koncept og har undervejs opført små 
100 eksemplarer (fra 44 til 200 m2) 
primært i Frankrig.
Kuplen er bygget op af et træskellet  
som står på en såkaldt “domotisk” 
sokkel, hvilket gør det muligt 
at rotere boligen efter ønsket 
solindfald. Dette gør kunstigt lys 
overflødigt i samtlige timer hvor 
solen er fremme. Dette hjælper også 
med til at få det ypperste ud af 
de   integrede solcellepaneler, der 
elegant er indarbejdet i den krumme 
facade. Denne roterende sokkel gør 

også huset særlig resistent overfor 
jordskælv. Samtidig udelukker 
bygningens organiske og aerodynamiske 
form, eventuelle kraftige vindstøds 
påvirkning på konstruktionen.
Kuplen er klinkbelædt med rød 
cedertræ som er utroligt holdbart 
og modstandsdygtigt overfor råd 
og svamp. Alt træ er selvfølgelig 
ubehandlet og fsc certificeret.
Mellem inder- og ydervæg er der fyldt 
op med kork, som udover at isolere 
mod kulde og lyde udefra, bidrager 
til en helt unik akustik indendør.
Ventillation foregår helt naturligt 
ved at åbne vinduer og eventuel 
dreje  huset så åbningerne ligger i 
vindretningen.
Varme og elektricitet trækkes fra 
solcelleanlægget og den centrale 
pejs. 

•	 SOLCELLEANLÆG
•	 OPTIMAL ADGANG TIL 

DAGSLYS
•	 NATURLIG 

VENTILATION

•	 LANGTIDSHOLDBAR 
TRÆBEKLÆDNING

•	 KORKISOLERING

•	 DOMOTIK
•	 MODSTANDSDYGTIG 

OVERFOR JORDSKÆLV



.ECOPLATINUM 

Z6 HOUSE
KAPPE+DU ARCHITECTS
SANTA MONICA, CALIFORNIEN, USA

Når man første gang kigger på Z6 
huset, er det ikke fordi det ligefrem 
skriger bæredygtighed. Ihvertfald 
ikke hvis man stadig har Earthship 
i baghovedet. Det i sig selv er 
et enormt bæredygtigt træk, idet 
bæredygtighed er lettere at sælge 
til mængden, hvis det ikke lugter 
for meget af halmhus.
Men er det så et gennemtænkt 
bæredygtigt? Ihvertfald har det 
modtaget den ypperste af alle priser 
fra U.S. Green Buildings Council, 
nemlig Platinum LEED (leadership in 
energy and environmental design).
Imens huset blev bygget blev 
der foretaget løbende målinger, 
for at sikre et minimal slid på 
det eksisterende miljø. Omkring 
huset og på taget er der plantet 
tørkeresistente planter - lokale 
arter. Via selvsamme tag opsamles 

regnvand til brug i husholdet. 
Herudover genbruges alt spildevand 
fra alt andet end toiletterne 
(greywater). 
Huset har både solcellepaneler og et  
photogalvaniske anlæg(vakuumrør). 
Ydermere er der naturlig ventilation 
og alt kunstigt lys kommer fra LED.
Alt træ er fsc certificeret, 
isoleringen består af en blanding 
af cellulose fra gammelt papir og 
træpulp.
Sidst men ikke mindst er det kun 
anvendt maling med et minimalt VOC 
indhold.
Et regulært superhjem som meget vel 
kan være det bedste bud på en blød 
overgang til bæredygtig byggeskik. 
Eller med andre ord: sund fornuft!

•	 SOLCELLEANLÆG
•	 SOLVARMEANLÆG
•	 NATURLIG 

VENTILATION
•	 GRØNT  TAG

•	 FSC TRÆ
•	 CELLULOSE, PAPIR OG 

TRÆMASSE ISOLERING
•	 ANVENDELSE AF 

MAILNG UDEN VOC

•	 PREFABRIKEREDE 
ELEMENTER

•	 ANVENDELSE AF 
REGNVAND

•	 GENANVENDELSE AF 
SPILDEVAND

•	 TØRKERESISTENTE 
PLANTER



.STRATEGIER

EN OVERSIGT OVER DE STRAT-
EGIER JEG ER STØDT PÅ I MIT 
SELVSTUDIE.

SOLCELLEANLÆG
SOLVARMEANLÆG (RØR)
VINDMØLLE
NATURLIG VENTILATION
VARMEABSORBERENDE MATERIALER  [STEN, JORD, FLASKER ETC.]
JORDVARME
SOLAR/HYDROANLÆG
NATURLIG VANDKØLING
GRØNT TAG
LAV ENERGI VINDUER
SOLSKORSTEN
BIOMASSEOVN
MINIMALT BRUG AF ELEKTRISK LYS - OPTIMAL DAGSLYSUDNYTTELSE

PAPIR SOM BYGGEMATERIALE
FSC TRÆ
MATERIALER FRA SITE
GENBRUG AF MATERIALER
GEBRUG AF EKSISTERENDE KONSTRUKTION
JORD OG KERAMIK SOM BYGGEMATERIALE
NATURLIG ISOLERING [HALM, HØR, MUSLINGESKALLER, PAPIRMASSE]
PRÆFABRIKEREDE ELEMENTER
LANGTIDSHOLBARE MATERIALER UDEN BEHOV FOR BEHANDLING
MINIMERING AF MATERIALEBRUG/AFFALD I BYGGEFASEN
NATURGIPS
LERBEKLÆDTE VÆGGE - ISTEDET FOR CEMENT
HURTIGT GENSKABELIGE BYGGEMATERIALER [BAMBUS, HAMP]
AFFALDSPRODUKTER SOM BYGGEMATERIALE
NATURLIG SOKKEL [KLIPPE]

GLIDEHOUSE [MICHELLE KAUFMANN]
Z6 HOUSE [KAPPE+DU ARCHITECTS]
EARTHSHIP RESIDENCES [EARTHSHIP BIOTECTURE]
BRUNSELL-SHARPLES HOUSE REMODEL [OBIE G. BOWMAN]
F10 HOUSE [EHDD ARCHITECTURE]
????
TROUT FARM COMPLEX [POLLY COOPER & KEN HAGGARD]
THE WATSU CENTER [EUGENE TSUI]
CON CAVE [FLEMMING SKUDE]
BOLIG FOR LIVET [DANSKE ARKITEKTER & PRODUCENTER]
ERLICH RESIDENCE [JOHN FRIEDMAN ALICE KIMM ARCHITECTS 

HOUSE W [MARKUS GENTNER/ ATT ARCHITEKTEN]
LOBLOLLY HOUSE [KIERAN TIMBERLAKE ASSOCIATES]

WESTBOROUGH PRIMARY SCHOOL [COTTRELL & VERMEULEN]
VIRGINIA BEACH RESIDENCE [WILLIAM MCDONOUGH + PARTNERS]

BURRAWORRIN RESIDENCE FLINDERS [GREGORY BURGESS PTY LTD ARCH.]

MITCHELL/DE CAIRO HOUSE AND GALLERY.[FORSYTHE & MCALLEN DESIGN A.]
THE DWIGTH WAY[LEGER WANASELJA ARCHITECTURE]
HESPERIA MUSEUM & NATURE CENTER [NADER KHALILI]
GLASSHOUSE FRILAND [JOHANNES MØLLESKOV]

SELF SUSTAINED MODULES [CANNATÁ & FERNANDES ARQUITECTOS]
DOMESPACE [PATRICK MARSILL]
SEATRAIN HOUSE [JENNIFER SIEGAL]
SOFTECH - HOME; SOLAR HOUSE [LOVE ARCHITECTURE & URBANISM]

DERENOUARD RESIDENCE [HUBBELL & HUBBELL ARTISTS & ARCHITECTS]

DWELLING IN EL ESCORIAL [LUCA LANCINI/FUJY]
EARTHSHIP RESIDENCES [EARTHSHIP BIOTECTURE]
WOHNHAUS WILIMAN-LÖTSCHER [BEARTH & DEPLAZES ARCHITEKTEN AG]

MINIMERE ANTAL AF INDENDØRS M2
VEDLIGEHOLDE TRUEDE PLANTE- OG DERMED DYREARTER.
RØG SOM TRÆBESKYTTELSE
BRUG AF REGNVAND TIL HUSHOLD
GENBRUG AF GRÅVAND [ALT ANDET END TOILETVAND]
GENBRUG AF SPILDEVAND
MINIMALT ANTAL M2 [OVERBEFOLKNINGSPROBLEMATIK]
FLEXIBILITET
OPTIMAL FORHOLD MELLEM ANVENDT MATERIALE
OG KONSTRUKTIV STYRKE [EKS. KUPPEL]
LOKAL ARBEJDSKRAFT
MINIMAL PÅVIRKNING AF VIND
DOMOTIK - DET INTELLIGENTE HJEM

SOFTECH - HOME; SOLAR HOUSE [LOVE ARCHITECTURE & URBANISM]

MAISON Á LEGE [ANNE LACATON & JEAN PHILLIPE VASSAL]

CASA MERCEDES [SIMÓN VÉLEZ]
THE SOLAIRE [PELLI CLARKE PELLI ARCHITECTS]
DWELLING IN EL ESCORIAL [LUCA LANCINI/FUJY]
WALLA WOMBA GUESTHOUSE [1+2 ARCHITECTURE]
WOHNHAUS WILIMAN-LÖTSCHER [BEARTH & DEPLAZES ARCHITEKTEN AG]
M-HOUSE [MICHAEL JANTZEN]

SWAN HOUSE/PARR HOUSE [SIMONE SWAN]
EARTHSHIP RESIDENCES [EARTHSHIP BIOTECTURE]
BRUNSELL-SHARPLES HOUSE REMODEL [OBIE G. BOWMAN]
R4 HOUSE [LOUIS DE GARRIDO]



Gennem studiet har jeg fået et godt indblik i forskellige 
bæredygtige strategier, hvordan de supplerer hinanden og 
hvordan de anvendes i praksis.
Problematikken, bæredygtighed overfor æstetik, har jeg 
erfaret, er meget reel. Mange af de eksempler der er 
gennemført bæredygtige ligner troldearkitektur, for nu at 
bruge det udtryk som Johannes brugte. Man oplever en klar 
opdeling med Earthship Biotecture og Z6 som de 2 poler. 
Med andre ord, diskussion om hvorvidt bæredygtigheden 
skal lyse som en solcellelanterne eller om den blot er 
common sense indarbejdet som et anonymt lag, lever i 
bedste velgående.
Selvom jeg nu står med den ønskede værktøjskasse, synes 
jeg der mangler noget i den. Tal.
Selvom de gode intentioner vokser i vores samfund, er det 
tallene på bundlinjen der virkelig flytter på vores vaner.
Uanset, er jeg bedre rustet.
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