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Et godt hus på en lille planet portrætterer
otte danske arkitektvirksomheder, der tegner fronten indenfor bæredygtig arkitektur i
Danmark. De skaber ny arkitektur, der både
forbruger mindre og giver mere.
Mere skønhed. Mere mening. Mere fællesskab.
De viser, hvordan arkitekturens bidrag til at
skabe en bæredygtig udvikling både ligger i
minimere byggeriets klimaaftryk, men også i at
skabe rammerne for et godt hverdagsliv, hvor
det bæredygtige valg er det naturlige valg.
Hvad er et godt hus på en lille planet? Hvordan
skaber vi en generøs og menneskelig arkitektur, der bygger på en fundamental omsorg for
lokale og globale ressourcer? Bogen giver otte
forskellige svar fra C.F. Møller, EFFEKT, GXN,
Henning Larsen Architects, Lendager Group,
SLA, Tredje Natur og Vandkunsten. Det indledende essay diskuterer arkitekturens bidrag til
en bæredygtig udvikling og skitserer en humanistisk tilgang til bæredygtig arkitektur.

Blandt de aktuelle projekter, som bogen
præsenterer er:
Lendager Group’s boliger i Ørestad, der er
bygget af nedrevne huse fra Udkantsdanmark.
3XN og GXN’s højhus i Sydney, der kan
skilles ad og bygges om mens bygningen er i
brug. C.F. Møllers højhuse i massivtræ og nye
hybrid-byggerier i træ og beton. Vandkunstens
almenboliger i træ i Lisbjerg. Henning Larsens
hovedsæde for Siemens i München. EFFEKT’s moderne økolandsbyer, der vil gøre for
økolandsbyerne som boligform, hvad Tesla har
gjort for elbilen. SLA’s kontor- og boligbyggeri
henover Périphérique i Paris, der renser luften
med grønne facader og tage og forvandler
en trafikåre til et grønt mødested i byen.
Tredje Naturs Pop-Up Parking, der er en urban
forvandlingskugle af byrum, parkeringshus og
skybrudsanlæg.
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