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INTRO – hvem er vi og hvorfor gør vi det her?
Det Levende Hus består af arkitekt Jens Martin Suzuki-Højrup og bygningskonstruktør Carsten Erichsen.
Hver især har vi mange års erfaring med at tegne, projektere og udføre diverse former for projekter indenfor byggeri, indretning og design.
Målet med typehusene var ikke bare at tage et eksisterende design og så kun sætte miljøvenlige materialer på.
Vi ville gennemtænke hele huset fra bunden og skabe en ny arkitektur med en identitet som er imødekommende og som passer ind i en dansk kontekst og byggetradition.
Vi har i vores søgen efter inspiration til husene kigget imod Japan, hvor de har en meget lang tradition for
at skabe små, funktionelle og kreative boliger i bl.a. træ.
Flere detaljer i husene har derfor sin tydelige inspiration fra både traditionel, men også moderne japansk
arkitektur. Disse japanske detaljer har vi “oversat”, så de har fået en dansk identitet.
Inspirationen fra det japanske udtryk “Wabi-sabi” har også haft indflydelse på den tilgang vi har haft til
hele projektet og de værdier som det udtryk står for.
Wabi-sabi er et buddhistisk udtryk som står for skønheden i det uperfekte, asymmetriske, rustikke, enkle,
forgængelige og melankolske.
Der er en stor reference til naturen og det kommer til udtryk i respekten for det som er forbigående,
skrøbeligt og beskedent. Ifølge Wabi-sabi bliver ting mere smukke, når de bliver mærket af tiden og har
personlighed.
Denne inspiration fra Wabi-sabi kan både ses udvendigt og indvendigt i husene, da de ikke er symmetriske, men også i deres materialevalg som ældes med tiden og husets indre som opbygges personligt
til den enkelte kunde.

Jens Martin Suzuki-Højrup & Carsten Erichsen

Foto: Bo Grünberger. FAOD

“At bygge på færre
kvadratmeter er ikke
ensbetydende
med
flere kompromiser og
mindre
brugbarhed,
men åbner tværtimod
op for flere kreative løsninger og fleksibilitet”

KONCEPT – hvilke tanker lægger bag husene?
Da vi satte os ned og gik i gang med tænke på hvordan vi kunne udvikle nogle nye miljøvenlige typehuse,
satte vi disse regler op i design og projekteringsfasen.
• Valg af materialer som udleder mindst mulig CO2, lagrer C02, er miljøvenlige eller kan genanvendes.
• Bygge på færre kvadratmeter for at spare på materialer og derved også skabe et billigere byggeri.
• Så, lavt et energiforbrug som muligt.
• Bygge et hus som kan ånde og give et sundt indeklima.
• Skabe brugbare rammer som ligger op til en fleksibel, personlig og kreativ indretning.
• Bygge husene på en måde som er hurtig, har en høj kvalitet og store præcision.
• Skabe nogle boliger som økonomisk er prissat, så de tiltaler en bred gruppe af kunder.
• Give kunden flere friheder indvendig i husene til selv at bestemme hvilke produkter de ønsker.
• Det skal ikke være kompromis fyldt at bo miljøvenligt.
• Opfylde BR18.
• Arkitektonisk formgive boligerne, så de passer ind i en dansk kontekst, klima og have en lang levetid.
Ved at gennemtænke boligerne fra bunden, har vi fjernet de forurenende og økonomisk dyre led som
tidligere har låst hvordan vores boliger er opbygget og ser ud.
Disse regler har været en udfordring, men nødvendige at ændre for at skabe nogle huse som ser ind i
fremtiden, hvor vi alle er nødt til at være mere bevidst om de ressourcer vi bruger, men også give os større
personlig frihed.

Fotos: Jens Martin Suzuki-Højrup

ARKITEKTUR – hvorfor ser vores huse sådan ud?
I vores arkitektur bruger vi flere synlige referencer til japansk arkitektur i husene, som når du træder ind i
huset, bruger vi en “Fume-ishi” eller en traditionel japansk trædesten til at føre dig op til en “Engawa” som
er en overdækket veranda på japansk.
Engawaen er skabt af store tage med store udhæng, der skaber store overdækkede verandaarealer og
tilføjer et ekstra lag eller filter mellem interiør og eksteriør og gør det muligt for dig at nyde udendørssæsonerne længere.
De store udhæng beskytter også vinduerne og facaderne og får dem til at holde længe og beskytter
bygningen mod overophedning.
Rundt om huset er der placeret flere skodder lavet af trælameller. Disser hedder “Amado” på japansk.
Disse skodder har både en statisk funktion, men filtrerer også dagslys og vind.
Husene er også hævet fra jorden for at beskytte træbygningen mod fugt og fjerne brugen af beton.
Denne konstruktion giver os også mere kreativ frihed indeni, fordi vores installationer ikke er støbt og
fastgjort i beton.
Interiøret er også inspireret af både traditionel og moderne japansk arkitektur, ved at skabe et fleksibelt
interiør, der kan tilpasse sig dine behov, men det giver dig også mere kreativ frihed til at skabe et personligt interiør, der bliver en scenografi for dit liv.
Denne fleksible indretning får også dit hus til at holde længere, fordi det altid kan tilpasses efter dine eller
en ny ejers behov.

Visualisering: Sergio Stockfleth

Skovhuset 121 med facade og tag udført i kork.
Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

SKOVHUSET - MORI NO IE - 森の家
Arkitektonisk har dette typehus udgangspunkt i langhuset som er en hustype vi kender helt tilbage fra
Jernalderen i Danmark.
Inspirationen fra dette historiske langhus kan også ses indvendig med det store og fleksible rum som er
skabt inde i huset, hvor man kan indrette sig på mange forskellige måder, men også udnytter højden i
rummet.
Et stort aflangt rytterlys i taget giver både udvendig og indvendig huset et karakteristisk element og rytterlyset er med til at kaste en masse dagslys ned i midten af huset og derved være med til at give flere
muligheder i den måde som man kan indrette sig på.
Udvendig er der hele vejen rundt omkring huset en overdækket terrasse og i et hjørne af huset er der en
stor overdækket terrasse på 25 kvm.
Dette overdækkede areal er inspireret fra japansk arkitektur og på japansk hedder det “Engawa”. Denne
overdækkede veranda er med til at skabe en overgang imellem ude og inde i flere lag, hvilket gør det
muligt at opholde sig hele vejen rundt omkring huset og tilpasse huset efter den kontekst huset placeres.
Ved de to gavle er der også via to loftlemme adgang til to uisolerede loftrum som kan efterisoleres.
Skovhuset findes i tre standardudgaver på enten 94, 121 eller 148 kvm. men det er også muligt at justere
størrelsen efter modulmålet som ligger i huset og gøre huset mindre eller større.
Skovhuset kan fungere som både helårshus eller sommerhus.
Huset er også velegnet til bofælleskaber.

Visualisering: Sergio Stockfleth

Skovhuset 94 med facade og tag udført i sortmalet ThermoWood og sort tagpap.
Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

Skovhuset 94 med facade og tag udført i sortmalet ThermoWood og sort tagpap.
Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

Visualisering: Sergio Stockfleth

Visualisering: Sergio Stockfleth

Skovhuset 121 med facade og tag udført med trælister i ThermoWood.
Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

Skovhuset 121 med facade og tag udført med trælister i ThermoWood.
Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

Visualisering: Sergio Stockfleth

Visualisering: Sergio Stockfleth

Skovhuset 121 med facade og tag udført i kork.
Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

Skovhuset 121 med facade og tag udført i kork.
Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

Visualisering: Sergio Stockfleth

Visualisering: Sergio Stockfleth

Skovhuset leveres som udgangspunkt som et stort tomt rum som kunden selv kan indrette.
Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

INDRETNING - er huset tomt?
Indvendig er typehusene opbygget på en anderledes måde som giver den enkelte kunde mere frihed til
at udfolde sig.
Ved at vi har fjernet det klimatunge og ufleksible betonfundament i huset har vi kunne lave en gulvopbygningen som giver en større frihed til at tilpasse ens indretning efter ens behov og ikke være låst af vægge
eller installationer som ikke kan flyttes.
Strøm, vand, varme og afløb er lagt forskellige strategiske steder i gulvene, så man nemt kan ændre på
ens indretning efter hvordan ens skiftende behov gennem livet.
Denne detalje gør, at man ikke er nødt til at gøre nogle forhastede valg, men man kan flytte ind og tilpasse
boligen løbende efter ens livsførelse og pengepung.
Denne fleksibilitet gør også at man i sine overvejelser ikke behøves at tænke på hvad en eventuel ny
køber kan lide, da det altid vil være nemt at ændre indretning, da intet i boligens indretning er låst fast.
Husene er bl.a. til dem som har en indre “gør det selv” eller “nybygger” i sig, men har brug for de færdige
udvendige rammer, så de kan slippe deres kreativitet fri indvendig.
Vi håber, at de mange muligheder i husenes indre vil slippe folks kreativitet fri, så der kan bliver skabt
nogle personlige og oplevelsesrige hjem.

Skovhuset 121 har et stort åbent rum med mange indretningsmuligheder.
Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

Visualisering: Sergio Stockfleth

Visualisering: Sergio Stockfleth

I Skovhuset 121 skaber den overddækkede terrasse en hems indvendig som kan udbygges.
Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

Fra alle hjørner af Skovhuset 121 har man udkig ud til omgivelserne og himlen.
Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

Visualisering: Sergio Stockfleth

Visualisering: Sergio Stockfleth

Alle varianter af Skovhuset en overdækket terrasse på 25 kvm. og virker sammen med de andre overdækkede arealer som en
del af husets indretning. Vejledende visualiseringer kan vise ekstraudstyr.

SPILLEREGLER – hvad må man ikke gøre?
I alle bolig er der spilleregler, som gør at man ikke ødelægger eller modarbejder huset og vi har i processen med at skabe en miljøvenlig og fleksibel bolig, skabt nogle spilleregler som er med til at beskytte de
forskellige kvaliteter i husene, så boligen ikke ender som et almindeligt hus og idéen bag husene går tabt.
Vi ser ikke disse regler som begrænsninger, men som en vejledning for kunden.
Der er i husene brugt et minimalt brug af materiale som udleder store mængder CO2, så der er derfor
ikke brugt beton, teglsten eller mursten pga. miljøhensyn.
Indvendigt er det derfor også begrænset, hvordan og hvor man kan bruge fliser, da det har indflydelse på
hvordan gulvkonstruktionen udføres og kan ødelægge husets fleksibilitet.
Alle føringsveje i husene af el, vand, afløb og gulvvarme har en opbygning som f.eks. gør at ens indretning
skal fastgøres på den korrekte måde, men det ikke anderledes end hvad man skal gøre i et almindeligt
gulv med gulvvarme.

“Ens bolig er ikke stationær, men levende
og fuld af muligheder,
hvis de rette ingredienser implementeres
fra starten”

Visualisering: Sergio Stockfleth

I Skovhuset er Huset i Huset en tilkøbsløsning fra Det Levende Hus, hvor huset er fyldt af mindre
huse som har forskellige funktioner.

I denne indretningsløsning er der 3 værelser, badeværelse, bryggers, køkken,
spisestue og stue med rigeligt obevaringsplads.

Visualisering: Sergio Stockfleth

Visualisering: Sergio Stockfleth

En anden indretningsløsnng er “House of Bricks” som er en indretningsløsning, hvor der tydeligt
står forskelllige klodser som indholder forskellige funktioner.

I denne indretningsløsning er der 3 værelser, badeværelse, bryggers, køkken, spisestue og stue med rigeligt obevaringsplads. Der er hemse ovenpå klodserne.

Visualisering: Sergio Stockfleth

Visualisering: Sergio Stockfleth

Denne indretningsløsning er bygget op omkring nogle mobile rummøbler som kan være værelser
der kan flyttes og åbnes op så de kan have forskellige funktioner.

Indbygget i løsningen er badekaret placeret ovenpå badeværelset oppe under det store ovenlysvindue,
hvorfra man kan se direkte op i himlen eller udover indretningen i huset.

Visualisering: Sergio Stockfleth

MILJØ – Hvilke materialer er der i husene?
Vores huse er bygget af præfabrikerede vægge, tag og gulvelementer i træ. Disse elementer bliver produceret i Danmark af bæredygtige materialer.
Disse præfabrikerede elementer sikrer en kontrolleret byggeprocess som ikke er påvirket af vejrlig, sikre
en høj kvalitet og gør det er hurtigt at opføre og lukke et hus.
Alle udvalgte materialer i husene er valgt ud fra om de udsender mindst mulig CO2, er miljømærket, har
en lang levetid eller kan genanvendes.
Der er derfor ikke brugt beton, teglsten eller mursten i vores byggerier, da de udsender meget CO2 i
deres produktion og sand til byggeriet er ved at være en ressource som vi er ved at løbe tør for på jorden.
Vores huse er derfor træhuse der lagrer CO2 og det er en ressource som kan dyrkes miljøvenligt og holde
i mange årtier, hvis de anvendes og vedligeholdes korrekt.
Vores huse kan “ånde” og indeholder f.eks. ikke plastik som dampspærre og vi bruger papir- eller træfiberisolering i væggene
For yderligere at sikre et sundt indeklima, bruger vi kun Ventilationsvinduet og deres Living Better løsning i vores huse. Denne samlede løsning sikrer et sundt indeklima og et lavt energiforbrug uden brug af
dyre ventilationsanlæg med høje driftsudgifter. Vores huse er derfor sunde at opholde sig i, kan ånde og
indeholder ikke skadelige kemikalier.

Indvendigt er der også er fokus på en god akustik, da det er med til at højne kvaliteten for hvor man
opholder sig og hvordan boligerne kan bruges.
Husets yderste klimaskærm er beklædt med forskellige materialer som f.eks. Svanemærket
ThermoWood, men det er også muligt at tilkøbe andre træoverflader til husene som f.eks. Cedertræ eller
Thermoask.
Det er også muligt, at få kork på facader og tag, hvilket er et 100% naturprodukt der høstes og som er
vedligeholdelsesvenligt og modstandsdygtig overfor bl.a. fugt, alger og svamp. Perfekt til det danske
klima og det har en lang levetid, hvorefter det kan genanvendes igen.
Vores fleksible indretning er også med til at sikre en lang levetid for det samlede hus, da indretningen altid
kan tilpasse sig efter ens behov eller en ny køber.
Prisen på vores huse er også er afgørende for at de er tilgængelig for så stor en gruppe som muligt, så
den samlede udbredelse af vores huse er med til at nedbringe det samlede forbrug af CO2 og andre ressourcer som påvirker vores planet.
Samlet set er vores huse tegnet og konstrueret på en bæredygtig måde som sikrer en lang levetid og vil
efter endt brug, enten blive genanvendt eller bortskaffes uden at det ødelægger vores miljø.

SKOVHUSET - MORI NO IE - 森の家
STANDARDUDSTYR:
Konstruktion:
• Skruefundament under huset, hvis grunden tillader denne løsning. Inkl. x antal 2 meter skruer.
• Levering, montering og færdiggørelse af råhus og alle udvendige overflader som f.eks. overdækkede terrasser, facader, lameller, tag og ovenlysvinduer.
• 1 stk. aflangt opdelt rytterlys indbygget i taget.
• 2 styk. uisolerede skunke i gavlene på huset. Adgang via loftlemme ved de overdækkede terrasser.
• Trædesten i granit foran indgangen til huset.
Overflader udvendig:
• 2 lag sort tagpap på taget og sortmalet ThermoWood på udvendige facader.
• Blikkenslager - Tagrender, nedløb og inddækninger. Farve efter valg af overflader.
• 67, 74 eller 81 kvm. overdækkede terrasser med ThermoWood.
• ThermoWood på overdækkede facader.
• Troldtekt på lofter ved overdækkede terrasser.
• Faste trælameller i ThermoWood på alle fire sider af huset.
Overflader indvendig:
• Indvendig lofthøjde på 450 cm.
• Montering, spartling og maling af alle indvendige overflader i Fermacell fibergipsplader. Ydervægge og lysninger.
• Det Levende Hus - installationsgulv.
• Gulvvarme inddelt i zoner i hele huset.
• Gulvebelægning i krydsfiner.
• Alle lofter beklædt med Troldtekt. Tekstur - Ekstrem fin. Farve: Hvid.
• En indbygget hems over overdækket terrasse. Eksl. værn.
Vand & varme:
• Stikledninger op til 10 meter vandstik graves ned.
• Tagnedløb føres til faskiner, inkl. faskiner (1 kassette pr. 30 kvm.) 4 faskiner.
• Installationer som vand og afløb er ført frem til kundens ønskede placering indvendig.
• Forberedelse til udvendig vandhane.
EL:
• Stikledninger op til 10 meter el graves ned.
• El installationer er ført frem til kundens ønskede placering indvendig.
• 2 stk. udvendig stikkontaker.
Vinduer & ventilation:
• Vinduer, døre og skydedøre fra Ventilationsvinduet, inklusiv udsugsvarmepumpe.

STANDARD - services:
• Ansøgning om byggetilladelse.
• Landinspektør - forundersøgelse inkl. niveauplan samt bygningsafsætning.
• Byggeskadeforsikring.
• Energimærkning.
• Trykprøvning.
• Aflevering og overlevering af færdig opført råhus til kunden.
• 1 års gennemgang.
Indretning:
• 8 timers indretningshjælp. Online eller personligt møde alt efter placeringen af kunden i Danmark.

SKOVHUSET - MORI NO IE - 森の家
EKSTRAUDSTYR:
Konstruktion:
• Rytterlys med automatisk åbning.
• Det Levende Hus-badeværelsesbund til badeværelse.
Overflader udvendig:
• Valgfrihed i mellem ThermoWood eller kork på udvendige facader og tag.
• Udvendig terrasse som ikke er overdækket i forskellige størrelser.
Overflader indvendig:
• En komplet og færdiggjort indretningsløsning som udvikles i samarbejde med kunden.
• Køkken. Valgfrihed i valg af mærke.
• Badeværelse/badeværelser. Valgfrihed i valg af mærke.
• Anden gulvoverflade end krydsfiner.
• Krydsfiner på ydervægge og lysninger.
• Hele loftet er beklædt med Troldtekt. Ekstrem Fin tekstur. Farve: Natur.
Vand & varme:
• Regnvandanlæg.
EL:
• Solcelleløsning på tag inklusiv. passende batteripakke.
Belysning:
• Udvendig belysning på huset.
• Indvendig belysning.
Vinduer & ventilation:
• Dobbeltvindue ud til den overdækkede terrasse.
Carport med skur:
• Det Levende Hus – carport/skur med indbyggede solceller.
Indretning:
• Projektering og opførelse af indretningsløsning.
EKSTRAUDSTYR - services:
• Tilslutning til offentlig kloark inkl. 1 stk. Ø315 mm. spulebrønd og op til 10 meter kloarkstik. Inklusiv jordarbejde.
• Jordbundsundersøgelse inkl. rapport.
• 1 tilsyn af udgravning af render.
• Ekstern byggesagkyndig.
• Sikkerhedsstillelse.

SKOVHUSET - MORI NO IE - 森の家 - 75 kvm.

75 kvm. fra - kr. 1.574.000,-. inkl. moms.
NB: Hus på Sjælland har en merpris på 800.000,-. inl. moms. pga. et helt færdiggjort råhus.

Tegning på vej!

SKOVHUSET - MORI NO IE - 森の家 - 94 kvm.

Råhus - 94 kvm. fra - kr. 1.976.000,-. inkl. moms.

NB: Hus på Sjælland har en merpris på 800.000,-. inl. moms. pga. et helt færdiggjort råhus.
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Tegninger er ikke målfaste.

SKOVHUSET - MORI NO IE - 森の家 - 121 kvm

Råhus - 121 kvm. fra - kr. 2.216.888,-. inkl. moms.
NB: Hus på Sjælland har en merpris på 800.000,-. inl. moms. pga. et helt færdiggjort råhus.
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Tegninger er ikke målfaste.

SKOVHUSET - MORI NO IE - 森の家 - 148 kvm.

Råhus - 148 kvm. fra - kr. 2.660.000,-. inkl. moms.
NB: Hus på Sjælland har en merpris på 800.000,-. inl. moms. pga. et helt færdiggjort råhus.
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Tegninger er ikke målfaste.
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JENS MARTIN - ARCHITECTURE & DESIGN
+ 45 5350 0592
jens.martin.hojrup@gmail.dk
www.detlevendehus.dk
NATURBOLIG Aps
+45 2080 6914
ce@naturbolig.com
www.naturbolig.com

