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Ifølge fremtidsforsker Anne-Marie Dahl bør
landområderne tilbyde alternative boformer til det
klassiske parcelhuskvarter. Hun peger på en mulig
modtendens til centralisering og globalisering, nemlig
glokalisering. Med et samfund i turbofart er behovet
for at bosætte sig et mere roligt og naturskønt sted,
med fokus på fællesskaber, særligt presserende. Dette
ses også i lyset af bevidstheden om storbylivets mulige
negative konsekvenser: stress, trængsel, dyre boliger
og trafikos direkte ned i barnevognen.
I Hyllegaard Høje bliver drømmen om ’frisk luft, nærhed
til naturen, levende fællesskaber og bæredygtig levevis’
til en realitet. Hyllegaard tilbyder samme muligheder
og fællesskaber, vi kender fra byen, kombineret med
en beliggenhed i tæt kontakt til naturen. Her finder du
et sted med rig kulturhistorie, storslåede landskaber
og en fantastisk natur lige udenfor døren. Velkommen
til dit nye hjem i bakkerne – et sted hvor de fysiske
rammer giver plads til, at fælleskab, mobilitet, natur
og ansvar for planeten går op i en højere enhed!
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INTRO: HYLLEGAARD HØJE

syn til kriterierne CO2, økonomi, miljø, sundhed,
fællesskab og demonstationsværdi.

Mellem lodderne findes der naturkorridorer samt
den gamle Hyllegaard, som skal rumme og udvides til fællesfaciliteter, herunder et nyt yogahus,
arbejdspladser, værksteder mm.

Fællesarealerne giver beboerne på Hyllegaard
bedre mulighed for at dele hverdagen og ressourcerne på gården, og denne tankegang gælder
også gæstehusene.
Gæstehusene, under arbejdstitlen naTURhusene,
er et projekt til brug af gæster på gården i længere eller kortere perioder; kursister, foredragsholdere, øko-turister, forfattere, forskere mm.

- Hyllegaard Høje

I udgangspunktet er formålet med gæstehusene
meget simpelt: at huse folk i begrænsede perioder. Men vi har spurgt os selv: Skal de kunne mere
end ”bare” at være et sted at overnatte? Og nu
resten af planen for Hyllegaard Høje er så ambitiøs
ift. bæredygtighed og innovation, hvorfor så ikke
lade det smitte af på gæstehusene?

Hvordan vi kan gøre det, er naTURhusene beskrveet her i hæftet et bud på.

DRIVHUSEFFEKT OG ENERGI
TOTALØKONOMI
NATUR OG MILJØ
SUNDHED OG TRIVSEL
INDFLYDELSE OG FÆLLESSKAB
DEMONSTRATIONSVÆRDI

Tænkt eksempel på vurdering af bæredygtighed
fra Hyllegaards Designmanual (Illustration: Effekt)

I de tilfælde, hvor Hllegaard Høje stiller konkrete krav eller kommer med anbefalin
ninger, er der gennemført en vurdering, der viser, hvordan løsningerne performer
Højes egne mål, når løsningerne vurderes i forhold til den tilsvarende traditionelle
anbefaling om at indsamle madaffald separat til dyrefoder vurderes, sker det i sam
madaffald bliver afhentet sammen med det øvrige organiske affald, som ville være
gaard Høje blev etableret som et helt traditionelt byggeri.

Vurderingerne tager udgangspunkt i Hllegaard Højes mål og i de muligheder og bindin
gaard Højes konkrete placering. For overskuelighedens skyld er målene sammenfattet i
hvor løsningerne vurderes på en skala fra minus tre til tre i sammenligning med den trad
ing. Selve vurderingen er gennemført af vores rådgivende ingeniør, Orbicon, der har bre
for bæredygtighed, forsyning og byggeri.

Forsyningsløsningerne i næste kapitel er vurderet med udgangspunkt i de opstillede ra
legaard Høje. Denne side beskriver de vurderingskriterier, der skal bruges som grundlag
løsninger til bydelens bæredygtige udvikling. Vurderingen sker ved sammenligning med
ville være den traditionelle løsning, hvis man forestillede sig, at der blev bygget et tradit
på Hyllegaard Højes jorde.

Vær opmærksom på, at de forskellige vurderingskriterier ikke er vægtet i forhold til hina
umiddelbart lade en høj scoring på et kriterium gå ud mod en lav scoring på et andet.

I eksemplet nedenfor er løsningen ”Opsamling af tagvand til toiletskyl og tøjvask” vurde
Illustration: Effekt
tionelle løsning, hvor man bruger rent drikkevand.

I vurderingen af de enkelte løsninger indgår ikke nogen vægtning af, hvilke vurderingsk

HVORFOR?

ABSOLUT BÆREDYGTIGHED
Vi starter et andet sted. For hvad skal gæstehusene kunne, hvis de ikke ”bare” skal blive til små
statiske hytter, som forbliver som de er, når de
er rejst? Et billede på den tid de blev bygget,
og hvor langt vores bæredygtige udvikling var
kommet i år 2020. Hvordan kan vi bruge deres
begrænsede størrelse til at tænke fremad på samme måde som man gør med resten af Hyllegaard
Høje?
Vi Danskere har alt for meget plads at bo på. Faktisk er vi det land i EU der har det største boligareal per person (Entranze 2008) og det næststørste
areal på verdensplan kun overgået af Australien.
Hver dansker bor i gennemsnit på 52,3m2 (Statistik
2019), men alle tal viser os, at vi skal lære at begrænse os eller dele mere.

Byggebranchen står for 39% af menneskets energi- og procesrelaterede CO2-udledning (Abergel,
Dean & Dulac, 2018). Bare i materialer anslås byggebranchens forbrug til at stå for 10-15% af verdens samlede CO2-udslip (Minter 2014).
Der findes allerede metoder hvorved vi kan undersøge og certificere bæredygtighed i byggeriet. Måden vi typisk klassificerer bæredygtighed
på i dag, giver os et tal til sammenligning med
andre byggerier eller et referencebyggeri. Den
mest anerkendt metode i Danmark hedder DGNB
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) og
kommer fra tyskland.
DGNB-certificeringen er god fordi den giver et
holistisk billede af byggeriet, hvor man både vur-

derer på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. Til gengæld fortæller metoden os ikke
om byggeriet egentlig er bæredygtigt, eller om
det kan præstere nok til at leve op til vores egne
fastsatte mål og dreje retningen væk fra højere
temperaturer, mere ekstreme vejrforhold, reduktion af biodiversitet osv. Men hvad er nok egentlig?
Det spørgsmål har Johan Rockström stillet i forsknings-artiklen Planetary Boundaries: Exploring
the Safe Operating Space for Humanity allerede
i 2009. For hvor meget skal vi egentlig gå ned i
forbrug, for at kloden kan nå at regenerere vores
ressourcer? Rockström har i sin rapport defineret
jordens planetære grænser indenfor ni parametre,
som kan ses på næste side.

Rosckström baserer de planetære grænser på ni parametre. I den grønne cirkel bevæger vi os indenfor klodens
råderum, mens alt udenfor viser, at vi har overskredet klodens ressourceloft, hvis vi give kloden tid til at regenerere de ressourcer vi bruger. Ifølge Rockströms forskningsteam er tre af parametrene allerede overskredet.
(Rockström m.fl., A safe operating space for humanity, 2009)

ENERGIEFFEKTIVISERING VS. MATERIALEBRUG
I øjeblikket findes der i Danmark ingen lovgivning
omkr. klimabelastningen på materialer i bygninger.
Der tages altså ikke synderligt højde for den indlejrede energi eller CO2 i materialerne ved opførelse eller renovering i branchen.
Til gengæld har der, grundet oliekriserne i 70’erne
og frem til 90’erne (og et stort økonomisk incitament) været meget fokus på effektiviteten i udviklingen af energiformer til driften af byggeriet. Den
danske energipolitik blev således tidligt omformuleret drastisk, hvilket har betydet at energieffektiviteten i danske bygninger nu er nøje reguleret.
Resultatet af disse reguleringer kan ses på søjlediagrammet på næste side.
Faktisk er effektiviteten på driften af bygninger
så god i dag, at den ikke nødvendigvis overstiger
den indlejrede CO2 i materialerne i bygningens
levetid.

I grafen på næste side ses CO2-regnskabet ved
opførelse af et en kontorbygning og et standard
parcelhus. Den blå kurve viser de akkumulerede
bekostninger ved opførelse og renovering af bygningerne som hak på den blå kurve. Den udglattede røde kurve viser CO2-udledeningen ved driften
baseret på fremskrivningen af nuværende politiske
målsætninger for 2015-2050. (Birgisdóttir & Madsen 2017)
Til sammenligning betragtes 100 år som en lang
levetid for enhver bygning i en LCA-beregning
(Life Cycle Assesment), hvilket betyder at driftsomkostningerne måske aldrig kommer til at overstige
materialernes indlejrede CO2.
Her til januar udkom en forskningsartikel, hvor over
650 bygninger er blevet undersøgt med henblik
på at forstå ratioen mellem den driftsrelaterede og
indlejrede CO2. Man fandt følgende:

”...the reduction in life cycle-related GHG (green
house gas) emissions is a global trend for buildings that have adopted new energy performance
standards for building operation. At the same
time, the contribution of embodied GHG emissions increases up to and beyond a ratio of 1:1
(embodied:operational) when we consider a
50-year period. The relevance of embodied GHG
emissions further increases when anticipating future reductions in GHG emissions from building
operations.” (Röck m.fl., 2020)
Det kræver altså en kombination af fokus på energi og materialebrug at mindske udledningen, men
da energiforbruget allerede er så effektiviseret
som nu, ligger det største potentiale for forbedring måske i materialerne og mængden vi bruger
af dem.

(Birgisdóttir & Madsen, Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger, 2017)

(Birgisdóttir & Madsen, Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger, 2017)

Operational GHG emissions
Embodied GHG emissions

(Röck m.fl., Embodied GHG emissions of
buildings – The hidden challenge for effective climate change mitigation, 2020)

Med byggebranchens eksisterende løsninger,
kan hver verdensborger få 7-10,4 m2 bolig.

ALLOKERING AF RESSOURCER TIL BOLIGEN
Med viden om jordens planetære grænser kan
man begynde at allokere råderum til verdensborgeren.
Hvis alle på jorden gjorde ligesom mig, hvor lange
bade kunne jeg så tage? Hvor mange avocadoer
måtte jeg spise? Hvor meget plads havde jeg at
bo på?
Det sidstnævnte har Charlie Møller og Stephan
Sander beskæftiget sig med i rapporten Den absolut bæredygtige bolig. De finder frem til at hver
verdensborger, med byggebranchens eksisterende
løsninger og jordens planetære grænser, kan få
omkring sølle 7-10,4 m2 bolig. Med danskernes
forbrug på 52,3 m2 bor vi altså på 5-7,5 gange så
meget plads som vi burde.

Der er altså en udfordring her. Vi bruger uforholdsmæssigt meget CO2 på de byggematerialer vi
bruger mest og vi bygger alt for stort i forhold til
hvor mange beboere der skal være i husene.
Der er flere måder at gå til det. Set udelukkende
fra et CO2- besparende perspektiv, så burde vi
stoppe med at bygge nyt og stedet invitere ca.
20 mio. udlændinge til at flytte ind i vores danske
hjem. Altså blive bedre til at dele al den bygningsmasse vi allerede har på jorden. Men taget vores
kultur og opfattelse af livskvalitet i betragtning, er
det nok ikke så sandsynligt. Der er dog noget om
tanken ved at dele - og den har meget potentiale.
Vi bør dog også kigge efter andre måder at bygge
på, for hvis vi i stedet for beton, stål og andre CO2

-tunge materialer byggede mere i f.eks. træ, strå
og andre CO2-fattige materialer, så ville vores allokerede boligareal relativt nemt kunne udvides.
Det samme gælder for levetiden på materialerne.
Jo længere vores bygninger holder, jo mere bæredygtige er de.

52,3 m2

Gennemsnitligt areal pr. indbygger (EU)
(entranze.enerdata.eu)

ARKITEKTENS VIGTIGSTE OPGAVE
Derfor er det som arkitekt interessant at designe
nye løsninger i materialer med lave CO2-indlejringer, og i det hele taget begrænset ressourceforbrug. Vi skal udfordre vores forståelse af den store
bolig som den mest attraktive bolig.
Udover et større materiale- og ressourcefokus,
skal vi - og har arkitekter altid skulle - designe så
smukt, robust og hensigtsmæssigt som muligt.
Jo højere kulturel værdi en bygning får, jo større
chance er der for, at den bliver stående i mange
år. Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten har
beskæftiget sig med bæredygtig arkitektur og boligbyggeri i mange år og formulerer det således:
Man skal bygge det smukkeste hus man kan, og
træde i karakter som kunstner, som tekniker og

samfundsborger. Målet er, at man skal lave et
kulturelt bæredygtigt værk, et værk som ingen
nogensinde kunne drømme om at rive ned (...)
Hver gang man starter med lave en bygning som
arkitekt, skal målet være at komme på UNESCO’s
verdensarvsliste.
Men hvis ikke alle bygninger kan komme i vores
kulturarvskartotek, bliver vi nødt til at have andre
løsninger. Derfor har Søren formuleret en række
målsætninger for arkitekter ift. nybyggeri, som han
kalder for ABCD-planen.

SØRENS ABCD-PLAN
A: Pas på ressourcerne. Design det smukkeste
værk du kan, så det aldrig bliver revet ned.
(kulturel bæredygtighed)
B: Byg robust. Design huset så programmet i
bygningen kan justeres over tid.
C: Design til adskillelse. Lav mekaniske samlinger (og ikke våde/støbte samlinger) så byggeriets moduler kan skilles ad igen (Cirkulær
økonomi).
D: Recycle - Genbrug materialer.

Genbrug af ventilationsrør som facadeelementer
Rebeauty, Vandkunsten

Strå-elementbyggeri
Small Planet

Skalérbart elementbyggeri i genbrugsmaterialer
Circle House, Vandkunsten, Lendager Group, GXN

GÆSTEHUSENE

NATURHUSENE
Hyllegaard Udvikling har afsat plads til 8 gæstehuse, som skal bygges på fællesarealerne på gården.
Vi kalder dem naTURhusene. Bygningerne skal i
perioder huse gæster; kursister, foredragsholdere,
øko-turister, forskere mm. og grundet midlertidigheden i beboelsen ser vi en mulighed for, at
udnytte dem til mere end bare overnatning eller
midlertidigt ophold.
naTURhusene vil - med samme tankegang som
Designmanualen for hele Hyllegaard Høje - få et
sæt dogmer at leve op til. Vi har været igennem
flere undersøgelser af høj- eller lavteknologiske
løsninger med større eller mindre arealer, men
ønsker relativt åbne rammer for bebyggelsen. Til
gengæld vil vi ikke gå på kompromis med den miljø-mæssige bæredygtighed. Disse småbygninger
skal være gode eksempler på bæredygtig arkitek-

tur/teknologi/innovation og inspirere Hyllegaards
beboere og besøgende til hvordan man kan bo
faktisk bæredygtigt.
Størrelsen på naTURhusene taget i betragtning
er det oplagt at bruge naTURhusene som en
slags ”incubator” for udviklingen af bæredygtig
arkitektur. Her ser vi et potentiale for at inddrage
uddannelsesinstitutioner, forskere og bæredygtige
virksomheder i byggebranchen, som måtte have
interesse i at skubbe til den bæredygtige udvikling.
Foruden udviklingen af arkitekturen ser vi også en
mulighed for at skabe lærepladser og tiltrække
håndværkere under uddannelse, måske endda
Højskoleelever. Skulle vi være så heldige, at nogle
af Hyllegaards beboere er håndværkere/arbejder

indenfor faget, kunne det tænkes de sammen kunne beskæftige sige med carbon-fattige materialer,
så naTURhusene også kunne bidrage med social
bæredygtighed.
Hyllegaard Høje vil således få en lille klynge af nytænkende, eksperimentelle og bæredygtige huse
udviklet med interesserede samarbejdspartnere,
og som kan vise omverdenen hvordan man kan bo
anderledes end den meget ressourcekrævende
måde vi bor på i dag.
Med Hyllegaards gæster kan man brugerteste/få
feedback på de nye byggemetoder og teknologier
i en lille skala og naTURhusene kan til gengæld
skabe plads og rum til folk, der har interesse i bæredygtig arkitektur samt andre projekter, der finder
sted på gården.

Der findes allerede flere eksempler på ”incubators”
for eksperimentel arkitektur. I Holland findes Concept
House Village, som er knyttet til Rotterdam Universitet,
hvor der er mulighed for at teste nye bæredygtige hypoteser/fund på skolen.
Ligeledes ligger der en miniby af pavilloner i Hooke
Park i England, hvor dogmet er træ. Her kan de arkitekt- og ingeniørstuderende også komme ud og afprøve byggeteknik og teknologi i 1:1.

Concept House VIllage
Rotterdam University

Hooke Park, Student Lodge
AA

NYT FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED
Siden sommeren 2018, er det politiske fokus på
bæredygtighed steget drastisk. Befolkningen laver
jævnlige demonstrationer, der bliver ofte diskuteret klima i medierne, og regeringens partier er
enige om at hæfte sig til en drivhusgas-reduktion
med 70% i 2030 i forhold til niveauet i 1990.
Oven i alt dette ser vi også en stigende turisme i
Danmark. Dette gælder ikke kun turister fra udlandet, men også danskerne selv er begyndt at vælge
den CO2-fattige rejse indenlands frem for flyrejsen
til Thailand.
Lige ved siden af Hyllegaard ligger bl.a. Nationalpark Skjoldungernes Land, og her forventer man
et stigende besøgstal i den kommende tid:

”Nationalpark Skjoldungernes Land er en attraktiv
destination med stort potentiale. Dels fordi området rummer en stor variation indenfor natur- og
kulturoplevelser, og dels fordi afstanden til København er så lille. Allerede nu er det en udfordring,
at området rummer relativt få overnatningsmuligheder, og erfaringer fra de andre danske nationalparker viser, at efterspørgslen på overnatning vil
stige.” (sn.dk, 2019)
Man kan kalde det for ”staycation”, eller kalde
dem for ”øko-turister”, og hvis deres motivation
for at rejse i Danmark bl.a. er omsorg for klimaet,
så har de mange interesseligheder med Hyllegaard og naTURhusene.

Således kan naTURhusene bruges til at huse nationalparkens gæster og dermed tiltrække flere naturinteresserede turister til Hvalsø, Skjoldungernes
Land og Lejre Kommune. Dette ligger alt sammen
i tråd med Hyllegaards ønske om at sprede budskabet om en bæredygtig måde at leve på.
Dermed bliver naTURhusene også en åbning mellem Hyllegaard Høje og resten af verden, hvor folk
kan komme og se, bo og lade sig inspirere af de
tiltag der er lavet på gården - Også mere indgående end bare en rundvisning.

Hyllegaard Høje og Nationalpark Skjoldungernes Land

FREMTIDENS BYGNINGER
ER MATERIALEDEPOTER

KONCEPT
Hyllegaard Udvikling ønsker fortsat at kunne demonstrerer ny innovation indenfor bæredygtigt
byggeri - også efter de første otte hytter er Bygget - og derfor vil en udskiftning af husene være
nødvendig. naTURhusene skal altså kunne fjernes
for at gøre plads til nye, og dette spiller fint sammen med den cirkulære tankegang og målet om
robuste designs.
Det kræver dog et regelsæt (dogmer), så vi sikrer
et fornuftigt ressourceforbrug, samt en god, engageret og inddragende kultur omkring bebyggelserne.
En måde at øge livstiden på materialerne fra husene er derfor at sikre et fremtidigt formål med dem,
når ikke de skal være på gården mere. Derfor skal

naTURhusene kunne skilles ad og bruges i andre
sammenhænge eller flyttes hele. Altså gå på tur.
Med viden om vores alt for store arealforbrug i
Danmark og den begrænsede størrelse på bebyggelsen, foreslår jeg desuden, at husene skal
opføres indenfor klodens ressourceloft - altså være
”absolut bæredygtige”.
Absolut bæredygtighed er både et meget ambitiøst, men også elastisk dogme at sætte. Ingen
konkrete størrelser eller materialer er bestemt på
forhånd, men alle valg påvirker hinanden indbyrdes. Der skal være plads til udvikling af nye idéer,
og den begrænsede størrelse på bygningerne
egner sig langt bedre til tests og afprøvninger af
spændende nye løsninger end større byggerier.

Foruden et fokus på ressourcer ønsker vi at skabe
et sted hvor man kan mødes på tværs af faggrupper og højne kvaliteten af nye idéer ved tværfagligt samarbejde. Vi ser design- og byggefasen som
en essentiel del af projektet og naTURhusene har
derfor også potentiale til at inddrage mange forskellige mennesker, f.eks. også socialt udsatte.
Samtidig kan naTURhusene skabe arbejdspladser
for lokale håndværkere/lærlinge samt til dem der
måtte have interesse i at drive dem; evt. nogle af
Hyllegaards beboere.
I denne sammenhæng ønsker vi at ansætte en proejktansvarlig på naTURhusene, som tager initiativ
til at planlægge udviklingen i naTURhusene samt
opførelsen af nye.

KONCEPT
Bygningen skilles ad i materialer eller
moduler som kan bruges på ny ellers rykkes
bygningen hel. Materialernes næste formål er tænkt
ind i designet af naTURhuset.
Materialerne/elementerne/huset kan
nu bruges i en ny sammenhæng eller
til opførelsen af et nyt naTURhus.
Bygningen står på Hyllegaard i en periode,
mens den testes.

Der gøres således plads til,
at nye bygninger kan
opføres, så Hyllegaard
fortsat kan give plads til
udviklingen af bæredygtigt
byggeri.
Huset indtages, testes/vilideres og bliver en slags
”living lab”. Hyllegaards gæster og beboere kan
opleve at bo absolut bæredygtigt.

Idéer til nye bæredygtige
designs og byggemetoder er
udgangspunktet for bebyggelsen.
Designet skal leve op til
naTURhusenes dogmer.

Bygningen opføres på Hyllegaard Høje
og området fungerer som en slags incubator
for bæredygtigt byggeri.
Opførelsen sker evt. i et tværfagligt samarbejde og giver forskellige faggrupper
mulighed for at lære af hinaden.

DEN ABSOLUT BÆREDYGTIGE KLYNGE

HYLLEGAARD MASTERPLAN
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Klyngeareal: 7980 m 2

KLYNGE A
KLYNGEAREAL: 1.40 ha
ETAGEAREAL:
5.420 m2
ANTAL BOLIGER: 52
GNS. BOLIGAREAL:
~96 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 38,7%
P-PLADSER: 52

Etageareal: 3480 m 2

KLYNGE D
KLYNGEAREAL: 1.40 ha
ETAGEAREAL:
5.670 m2
ANTAL BOLIGER: 54
GNS. BOLIGAREAL:
~96 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 40,4%
P-PLADSER: 55

Klyngeareal: 14050 m 2

25M

Etageareal: 5670 m 2

18M
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KLYNGE B
KLYNGEAREAL: 1.01 ha
ETAGEAREAL:
4.350 m2
ANTAL BOLIGER: 42
GNS. BOLIGAREAL:
~95 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 43,0%
P-PLADSER: 43
KLYNGE C
KLYNGEAREAL: 0.80 ha
ETAGEAREAL:
3.480 m2
ANTAL BOLIGER: 34
GNS. BOLIGAREAL:
~94 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 43,6%
P-PLADSER: 35
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Klyngeareal: 10100 m 2
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Etageareal: 4350 m 2
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Etageareal: 3400 m 2
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Klyngeareal: 9010 m 2
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Klyngeareal: 14000 m 2
Etageareal: 5420 m 2

KLYNGE E
KLYNGEAREAL: 0.79 ha
ETAGEAREAL:
3.400 m2
ANTAL BOLIGER: 32
GNS. BOLIGAREAL:
~97 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 42,9%
P-PLADSER: 32
KLYNGE F
KLYNGEAREAL: 0.90 ha
ETAGEAREAL:
3.680 m2
ANTAL BOLIGER: 34
GNS. BOLIGAREAL:
~100 m2
BEBYGGELSESPROCENT: 40,8%
P-PLADSER: 35
34

KLYNGEAREAL
6.31 ha

ETAGEAREAL
26.000 m2

ANTAL BOLIGER
ca. 250

BOLIGAREAL
GNS. ~96 m2

BEBYGGELSES%
~41,6%

P-PLADSER
252

SITET
Området på omkr. 2230m2, hvor naTURhusene kommer
til at ligge er i den grønne korridor, cirka midt i byzonen
og ved siden af den gamle gård. Den centrale beliggenhed giver naTURhusene en stærk forbindelse til gårdens
andre fællesfaciliteter, hvor der eksempelvis skal være
kontorer, værksteder og et yogahus. Således kan besøgende nemt bevæge sig mellem faciliteterne på gården
uden at forstyrre Hyllegaards beboere.
Med den centrale placering får de lidt mere private dele
af gården, nemlig boligklyngerne, også nem adgang til
gæstehusene. Derved kan Hyllegaards beboere nemt
sende deres gæster til overnatning i naTURhusene. Tanken er således, at alle husstande ikke behøver at have
deres eget gæsteværelse, og kan derfor bo mindre og
billigere og anvende den ekstra plads i gæstehusene, når
de rent faktisk har brug for dem.
På området ligger i forvejen to huse lige ud til søen. Det
ene er et gammelt bindingsværkshus som i øjeblikket er
beboet af Annie, og det andet er et lille forhus med vaskefaciliteter og opbevaringsplads. De to huse er pudset
gule, har røde tegltage og komplimenterer hinanden
godt i form og størrelse.

Den eksisterende bebyggelse på grunden set fra vest

Området til naTURhusene er mod syd forholdsvis tæt
beplantet med træer, som Hyllegaard ikke ønsker at
fjerne, men de to eksisterende huse ligger højt i terrænet, så der kommer masser af sol fra vest og nordvest om
eftermiddagen og aftenen. Pladsen foran Annies hus er
derfor et oplagt samlingspunkt for fremtidige gæster i
naTURhusene.

Den grønne korridor med fælles faciliteter (Illustration: Effekt)

Grid med systemer og mulighed for
tilkobling

Hyllegaard ønsker desuden et minimal bearbejdning af
jorden, men at der samtidig er fleksible muligheder for
nye naTURhuse. Derfor ønsker vi et mindre grid af systemer (vand, elektricitet og varme), som man kan koble sig
på, lidt som på en campingplads.

ALLOKERING AF RESSOURCER TIL NATURHUSENE
Måden hvorpå man allokerer jordens ressourcer
til boligen har stor betydning for det areal hver
person kan få. Charlie og Stephans designværktøj
tildeler ressourcer til boligen er baseret på Brejnrods metode, hvor hver verdensborger får lige
store andele af råderummet. Samme metode bruger vi derfor også i forbindelse med naTURhusene
på Hyllegaard.
naTURhusene skal kunne huse to personer hver,
og rummer ikke nødvendigvis køkkener, toiletter
og bade. Derfor er det nødvendigt at have et sted
til disse faciliteter, som samtidig kan blive et samlingspunkt for de mennesker der opholder sig ved
eller i naTURhusene.
Men hvor mange mennesker skal ressourcerne
fordeles på, hvis husene ikke altid er fuldt okkuperede? Og hvordan fordeles ressourcerne til
naTURhusene på en fair måde, hvis de også skal

dele praktiske faciliteter? Disse spørgsmål er en hel
diskussion i sig selv, og svarene kommer meget an
på hvilket standpunkt man tager. I virkeligheden
kunne man også argumentere for, at naTURhusene egentlig bare er ”ekstra” huse, som hverken
erstatter eller nedsætter det høje arealforbrug i
Danmark - tværtimod.

I Hyllegaard Udvikling mener vi dog, at naTURhusene kan være med til at belyse en problemstilling,
som er svær at forholde sig til, hvis ikke man oplever konsekvenserne af den på egen krop. Netop
ved at opføre naTURhusene, får man mulighed for
at prøve at bo absolut bæredygtigt i en begrænset periode, og det hjælper os måske til at forstå
omfanget af problemstillingen bedre.
Selvom naTURhusene måske ikke altid er fyldt op
med to personer i hver hytte, har vi valgt at fordele
råderummet på 16 personer, altså tilsvarende otte

hytter med to personer i hver. Det betyder at de
i gennemsnit skal rumme to sovepladser pr. hytte
for at bebyggelsen forbliver absolut bæredygtig.
For både at optimere udnyttelsen af det begrænsede råderum, give mere designfrihed til
naTURhusenes idémagere og skabe et fællesskab
omkring bebyggelsen, har vi valgt at samle nogle
af de praktiske faciliteter i en bygning. Dette valg
kræver, at en andel af hvert naTURhus’ råderum
tildeles fællesfaciliteterne.
Herudover har vi opstillet et sæt dogmer, som
naTURhusene skal leve op til. De er både tekniske
såvel som sociale, for at holde ambitionerne høje,
inddrage forskellige befolkningsgrupper og bidrage med inspiration og nye måder at tænke på til
omverdenen.

DOGMER
SOCIALT

TEKNISK

1. UNDERSØGELSE OG DIVERSITET
Huset skal have et undersøgende/udviklende formål indenfor
bæredygtig arkitektur/byggesystemer og puste arkitektonisk
diversitet i Hyllegaard Høje. Grunden, som er afsat til naTURhusene, er lavet for at give plads til at skubbe til udviklingen
af bæredygtige byggeformer, og det må gerne kunne ses; Et
test-laboratorium for ny arkitektur og nye bæredygtige, gerne
radikale, løsninger.

4. ABSOLUT BÆREDYGTIGHED
Brugen af materialer til et naTURhus skal holdes indenfor klodens ressourceloft, altså skal bygningen i udgangspunktet være
meget lille; jo mindre des større materialefrihed, jo større des
mindre materialefrihed. Hvert hus skal kunne huse minimum to
overnattende gæster, for at naTURhusene som helhed forbliver
absolut bæredygtige. Fælleshuset udgør fra start en procentdel
af ressourceforbruget til hvert hus, men indeholder til gengæld
toilet, køkken, vaskefaciliteter og bad.

2. FÆLLESSKAB OG SAMARBEJDE
Bygningerne opføres med fællesskab i centrum. naTURhusene
er ikke blot showrooms, men snarere en mulighed for at afprøve
nye samarbejder og samle forskellige mennesker - også med
”mindre oplagte” Baggrunde. Ved at være fælles om at bygge
et naTURhus kan der skabes plads til forskelligheder på tværs af
fagfelter og befolkningsgrupper med læring i centrum. Her kunne man forestille sig forskellige uddannelsesretninger arbejde
sammen, professionelle og socialt udsatte eller bare nogen som
går sammen for at teste en god idé.

5. MIDLERTIDIGHED
Bygningerne er i midlertidige, og dette skal tages med i overvejelserne af designet, således at det er designet til adskillelse. Her
menes der, at bygningen skal kunne skilles ad i rene materialer,
moduler eller kunne flyttes hele. Hvis ikke en given komponent
kan skilles ad, skal den være nedbrydelig eller komposterbar.
Hyllegaard har ikke sat nogen konkret tidsramme for hvert naTURhus, men vil under tiden på gården vurdere om hvert hus
skal blive stående eller skippes videre, for at gøre plads til et nyt.

3. DOKUMENTATION
Processen for opførelsen/afprøvelsen af naTURhuset skal dokumenteres, så viden fra de foregående huse kan føres videre.
Idet naTURhuset kan blive stående i en periode skal der også
foretages en opfølgning på de undersøgelser der har sat i værk.
Derved kan huset bidrage til at teste om en ny metode/teknik/
tankegang virker efter hensigten.

6. ROBUSTHED OG REVERSIBILITET
Der skal foreligge en plan for fremtidigt brug af bygningens
materialer og de fremtidige formål skal indtænkes/designes i
bygningens komponenter eller helhed.
Bygningsgrunden skal, efter fjernelse af huset, efterlades som
den var ved overtagelse. Bygningen må ikke efterlade ødelæggende spor efter sig - optimalt skal det ikke kunne ses at den har
været der! Dette kræver f.eks. pæle- eller skruefundamenter og
opkobling på det anlagte systemgrid.

Samarbejde mellem professionelle håndværkere til
opførelsen af en savmølle i træ.

Forløb med traditionelt håndværk på tværs af kulturer på Aarhus
Arkitektskole i samarbejde med skolegården, Handar.

Workshop i opbyggelsen af en lerovn i materialerne ler,
halm og sand.

Materiale

Modul/element

Hel bygning

Top: The

Buttom: Defining

FÆLLESHUSET

STARTEN PÅ PROJEKT NATURHUSENE
I og med hele opstartsfasen, samarbejdet og byggeprocessen er så central en del af naTURhusene,
er det vigtig, at der er et sted at samles. Dels for
at dele viden, dels for at dele ressourcerne og
gøre det nemmere at leve op til dogmerne og ikke
mindst for at man kan hygge sig og lære hinanden
at kende.
Fælleshuset - eller facilitetshuset, som vi også har
kaldt det undervejs - bliver således grundstenen
til, at få konceptet naTURhusene til at lykkes. Det
er også det eneste af naTURhusene der i udgangspunktet er bliver stående i længere tid ift. de midlertidige gæstehuse.
Da resten af gæstehusene af natur er så små,
skal fælleshuset kunne rumme en større gruppe

af mennesker. Da der kan være 16 overnattende
mennesker i husene i alt, skal fælleshuset kunne
rumme dette antal. Desuden skal det være et sted,
hvor man har lyst til at opholde sig; et sted som
ligger godt, som er en central del af naTURhusene
og er i god forbindelse med resten af pladsen.
Ved at lade fælleshuset rumme de mest CO2-tunge funktioner, så alle naTURhusene kan dele dem,
bliver det mere realistisk at leve op til kravene om
absolut bæredygtighed. Samtidig giver det mere
designfrihed, fordi der simpelthen er flere ressourcer at tage af. Som sagt er naTURhusenes ædleste
opgave, at give plads til diversitet og gode idéer
som kan udfordre måden vi bygger på i dag.
De praktiske faciliteter, der er brug for i fælleshu-

set, er, toiletter, bad, køkken, et sted at samles og
nogle få overnatningsmuligheder. Det lille eksisterende forhus kan desuden bruges til vaskefaciliteter og opbevaring.
Da fælleshuset har en mindre midlertidig karakter
end de andre naTURhuse, har det været vigtigt for
os, at det forholder sig godt til sine omgivelser. I
modsætning til gæstehusene er fælleshuset heller
ikke på samme måde en undersøgelse i sig selv,
men nærmere facilitatoren for, at de andre huse
kan være det.
Det følgende afsnit er en skitse, eller et forslag til,
hvordan et sådant fælleshus kunne se ud.

INSPIRATION

NATURHUSENES
SAMLINGSPUNKT
Fælleshuset lægger sig helt op ad de eksisterende bygninger og bliver dermed en del af den faste inventar på naTURhus-grunden. Ved at placere den lige nordøst for Annies hus
kommer det til at ligge højt i terrænet og lige ud til det åbne
landskab mod nordvest, hvor eftermiddags- og aftensolen står
allerbedst på gården.

REFERENCER/MATERIALER

strå

træ-shingles

genbrugte
sinusplader

trælameller

I størrelse og form kommer bygningen hurtigt i familie med
de gule huse. Med sine 39 m2 er faciliteterne organiseret på
mindst mulig plads, så stedet stadig er rummeligt nok til små
forsamlinger. Denne størrelse har gjort fælleshuset til en fin
mellemstørrelse ift. de eksisterende byggerier og trækker ligeledes også linjer fra de dem både ved soklen, tagskægget og
konstruktions-gridets dimensioner.
Det har længe været på tale, om fælleshuset skulle have et
ildsted; en flamme at samles om, og en varmekilde til husets
temperering og køkken. Der findes spændende løsninger så
som raketovne og røgvaskere, men trods de effektive løsninger,
går hele tanken om brændeovnen ikke så godt i spænd med
den kompromisløse bæredygtighed. Derfor har vi kigget andre
veje. En analyse af ildstedet, som tegnestuen OMA lavede i
2014, viser hvordan ildstedet eller arnen har udviklet sig gennem tiden op til nu. Helt fra flammen på jorden, hvor den både
var en varmekilde, til madlavning og stedet man samledes,
til nu, hvor den er splittet i massevis af små funktioner så som
gulvvarme, elkeddel og fjernsyn.
Med den meget udførlige designmanual vil det være langt
mere bæredygtigt at koble sig på lokalplanens systemer og
fokusere mere på varmekilden som et madlavningssredskab og
samlingssted. Derfor er køkkenet en essentiel del af fælleshuset
og fylder ligeså meget som sove-, toilet og badefaciliteter til
sammen. Ja, faktisk en del mere, hvis man tæller udekøkkenet
med. Muligheden for at åbne fælleshuset op, gøre det endnu
mere rummeligt og muligheden for, at flytte selkabet udenfor
binder det således endnu tættere sammen med resten af grundens byggerier. Og så er der jo plads til en lille bålplads eller
grill derude.

hempcrete og
puds

trækonstruktion

transparens/
translucens

træbeklædning

Med udgangspunkt i de eksisterende byggerier har der således været
fokus på både form, materialer og farver. Vi har prøvet at finde nogle
nye materialer der komplimentere det eksisterende byggeri, og som
dermed også kan gøre fælleshuset til et bindeled mellem det helt traditionelle bindingsværk og de spændende og eksperimenterende nye
designs, som området også skal rumme.

large

medium
small

Small, medium, large; Linjerne fra de eksisterende bygninger går igen i fælleshuset,
samtidig med, at det i størrelsen lægger sig lige imellem.

Elements of Architecture: Fireplace, OMA
Venedig Biennalen 2014

opstalt 1:100

Fælleshuset i relation til de eksisterende bygninger. Her ses det i plantegningen, hvordan bygningen åbner op mod nordvest.

SKITSEFORSLAG TIL FÆLLESHUSET
Fælleshusets design forholder sig fra nordsiden
- og den vej naturkorridorens sti løber - meget til
de eksisterende huse, hvorimod det på den anden side har et lidt andet udtryk. På sydsiden går
taget nemlig næsten helt ned til jorden og danner
lidt mere lukket facade. Til gengæld giver den
rig mulighed for at bruge nogle smukke naturlige materialer, grundet den stejle hældning, hvor
vandet nemt kan løbe af. På sydfacaden findes der
også en indgang, som man kan bruge direkte ind
til husets mere ”private” del, nemlig enden hvor
der er toiletter og bad. Således behøvet man ikke
traske gennem forsamlingsrummet hver gang man
skal tisse. Det er også i denne del af huse hvor
sovepladserne er - nemlig mod øst og morgensolen. Her kan seks personer overnatte på en hems,
nærmest som på en vindueskarm til trækrone-

kigget udenfor. Øverste halvdel af denne gavl er
beklædt med lameller for privathed og for at skabe en sammenhæng mellem vinduesåbningerne
både oven og nedenfor hemsen.
Omme i den anden side af fælleshuset, mod vest,
har vi bygningens primære rum. Her er der højt til
loftet, en synlig tagkonstruktion, der går helt ned
til gulvet mod syd og en differentieret filtrering af
åbningerne i de andre retninger.
Hen mod Annies hus er gavlen både åben for lys,
men også lukket for privathed. Hele gavlen er
beklædt med lameller, og inde bag ved disse et
materiale som kun er translucent, så lyset fra solen
kan komme ind om dagen, og så livet i fælleshuset
kan fornemmes udefra om aftenen. Ligeledes vil

man kunne se skyggetegningerne af trækonstruktionen som mimer den i Annies hus lige overfor.
Mod nordvest er bygningen noget mere åben.
Køkkenet, som ligger langs adskillelsen mellem
den private og sociale del af bygningen, fortsætter
ud igennem vinduet, så rummet blot udvides, hvis
vejret tillader det. Her er konstruktionens rytme
også bremset for at skabe en fri forbindelse til
fællesskabet udenfor.
Fælleshuset er tænkt som et åbent hjem til deling
af de mange mennesker der bruger i gæstehusene. Der er rig mulighed for at møde folk, men
også mulighed for at trække sig tilbage og nyde at
være i det naTURhuse man har fået.
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SAMARBEJDER

FORSKNINGSPRAKTIK PÅ KADK
Som et led i udviklingen af bæredygtig arkitektur
er det interessant at arbejde på tværs af fagfelter
og samarbejde med universiteter, forskere, håndværkere og innovative virksomheder indenfor feltet. Vi har kontaktet forskellige mulige samarbejdspartnere og i første omgang fundet Københavns
Arkitektskole, KADK.
KADK har årligt et forskningspraktikforløb på kandidatuddannelsen, hvor eleverne skal undersøge
nye måder at bruge bæredygtige materialer og at
designe nye tektoniske detaljer.
Vi har sat et samarbejde op med Søren Nielsen,
som underviser på dette forløb og fundet frem til,
at eleverne skal arbejde med udgangspunkt i småbygningerne på Hyllegaard. Foruden konteksten,
Hyllegaard, skal eleverne arbejde med strå som
materiale i år.

MOTIV TIL FORLØB:
Hvis vi som arkitekter skal tage udfordringerne
alvorligt, skal vi lære at designe med et begrænset
råderum pga. skærpede krav i forbindelse med
klimaforandringer.
Absolut bæredygtighed er en metode til at afgøre
et “loft” for maksimalt forbrug, og ved at designe
med bæredygtige, genanvendelige materialer kan
vi udvide råderummet.
Absolut bæredygtighed er således byggebranchens benspænd, men samtidig kan det give incitament til at designe mindre og med bæredygtige
materialer.
Med udgangspunkt i tankegangen om Absolut
bæredygtighed bliver forløbet en øvelse i at udvikle/
dokumentere de bæredygtige løsninger og finde

nye måder at skabe æstetisk værdi med strå som
materiale.
Målet er at skabe en ny æstetik motiveret af absolut bæredygtighed og succeskriteriet bliver at
skabe smukke konstruktionsmotiver i bæredygtige
materialer (strå), som er værd at bevare.
På de følgende sider ses nogle eksempler på de
projekter der kom ud af forskningspraktikforløbet på KADK, og ikke mindst nogle designs, der
potentielt kan bygges som naTURhuse på Hyllegaard. En gennemgående kommentar til disse
projekter, som handler om at udvikle nye måder at
bruge materialer på var at ”det skal afprøves i virkeligheden”. Og netop denne del af udviklingen
kan Hyllegaards naTURhuse være en del af.

INTRO TIL FORSKNINGSPRAKTIK
BOSÆTNING, ØKOLOGI OG TEKTONIK, Søren Nielsen

Strå er - i egenskab af plantebaseret byggemateriale - carbonabsorberende,
reproducerbart og nedbrydeligt. Indhøstning og forarbejdningsprocesser forårsager en minimal klimabelastning. Dermed er strå interessant i afsøgningen
af såkaldt ’absolut bæredygtigt’ byggeri, hvor den kalkulerede klimabelastning
holdes indenfor et globalt råderum pr. indbygger. Det tilladelige arealforbrug
pr. person bliver således betinget af materialevalg og holdbarhed.
Holdbarhed er ikke blot teknisk, men også kulturelt betinget. Æstetisk kvalitet udgør derfor et væsentligt kriterium for materialer og bygningers levetid.
Derfor fokuserer undersøgelsen på udforskning af det æstetiske potentiale i en
byggeteknik baseret på strå. Metoden er eksplorativ, og struktureres gennem
brug af matricer, hvor sociale, tekniske og æstetiske kriterier kombineres og
afbalanceres. Produktet er en skitse til en mulig byggeskik baseret på strå og
andre materialer med lav klimabelastning, samt specifikke tektoniske motiver,
der karakteriserer en sådan.
Projektet har som ramme Hyllegård i Hvalsø, der er en ambitiøs udviklingsplan,
som bygger på alternative værdier – fællesskab, bæredygtighed og sundhed. I
planen er afsat et areal til mindre bygninger uden defineret funktion, som kan
udformes og opføres som eksperimenterende arkitektur.
Projektet skal anvise konkrete forslag til et mindre antal delvist flytbare pavilloner. Stråmaterialets betingelser og livscyklus udforskes med henblik på at
udforme bygningsprofiler og overflader, der sikrer en maksimal levetid og en
optimal understøttelse af Hyllegårds værdier. Anvendte medier er byggetekniske tegninger, skala-modeller og mock-ups. Klimabelastningen dokumenteres
ved simple flow-diagrammer og livscyklusberegninger.
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