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[NORD Arkitekter Naturvidenslwbernes Hus, Bjerringbro, 2009

]

Naturvidenskaberncs Hus hal' til hensigt at bidrage til en mere stimulercllrlc undcl'visning i nalurfag
folkeskoler og i btymn:'lsicr. Det fungcrer dels som et sakaldt science-center for lokalc skolcl' og gymnasier.
men ogsa som et laboratorium for forskere og underviserc. 03 ol11l'adet
inkluderer blTundl::eggcnde aspekter afbrercdygtighedcn, viI det vreret
naturligt, at bygningen sclv bliver et undervisnings- og lreringsv::erkloj,
hvad angar energi og breredygtighed. 501- ogjordvannc vii bidrage til
huscts opvarmning, materialevalget vii fors0ge at millimcrc miljoomkostllinger osv'. Desuden skal forskellige vedv<lrcnde cnergiteknologier
kunne lilkobles, med hcnblik pa ogsa at kunne anvcndcs som demonstralionsanlreg.Dct cr hensigten senere at installere el anlreg, der lebende
informerer de besegende om husels energiforbrug, forl::ellcr om de faklorer i fx vejret, SOI11 pavirker det, og hvordan skift i fx vejrel f0rer til,
al de forskcllige rnilj0relaterede teknologier i huset lukker 01' og ned.
Naturvidenskabernes Hus abner efter pl~lI1en til september. Iiv
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Samuli Naamanka
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Compos Lobby

En stol til kompostbunken.Alsmidc en udslidl
stol
koml)Ostbunkcn er ikke hvcrd3gskost,
men det er ikke desto l11indre del, derer mcningcn med den nyc loungestol "Compos Lobby",
der er legnet af designeren Snmuli Naamanka
for den finske 1110belpl'Oducenl Piiroinen. Stolen blev efler tre ars udvikJingsarbejdc 13ncercl
pa en messe for kontorm0bter i Japan i april
maned ogvakte slor opmrerksomhed for savel
sit design som for den breredygtige produktiol1smetodc og livscykJus.
Compos Lobbyer en skalstol med et markant,
amorft fonnsprog, hvor skallen er udf0rt af
plantefibre fra her og sukkerr0r, som i en delvis
fiydende tilstand bliver presset sam men i en
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stalform. Materinlet indeholder ingell uorganiske stoffer - heller ikke bindemidler eUer
olier - og kan dcrfor ncdbrydcs 100 %. If0lge
producenten kan skallcn komposlcres industriclt over 80 dage, anvendes som brrendscl
eHer genanvendes lil nyc m0bler. Understellet
cr udf0rt i forkromct stal, der ogsa kan genanvendes fuldl ud. Seriell bcstar fOl"clebig af den
her omtalte loungestol, men udvides i eftcraret
moo en rrekke andre m0beltypcr. Derudover vil
dcr ogs3 komme en palct affarver i miljevenlig
lakker som alternativ til materialets naturlige.
grabrunc farve. Mike Romer
WWW.p;;ro;II(·II.com

