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Bogen belyser, hvordan man på den ene side kan få miljømæssige fordele ved kompakt, tæt og blandet
bebyggelse med lavt ressourceforbrug og høj udnyttelsesgrad – og på den anden side honorere kravene om, at
moderne boliger og erhverv skal have gode dagslysbetingelser; en attraktiv placering samt adgang til gode
friarealer. Begrebet kompakt by belyses gennem modelstudier af bebyggelsestyper med høje
udnyttelsesgrader, tegnet til konkrete arealer i henholdsvis Københavns Nordhavn og Kolding. Ud over
rumlige og bymæssige kvaliteter undersøges vind-, lys- og energiforhold i de kompakte bebyggelser. Bogen
skubber til vante forestillinger om tæthed og lægger op til diskussion om, hvordan vi bygger. Bogen er rigt
illustreret og teksten er både på dansk og engelsk.
a. Bæredygtighed ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at
bringe fremtidige generationers muligheder for at Geberit AquaClean douchetoilet rengør din bagdel med en
behageligt varm douchestråle. Bl. Se vores mange produkter online. Den markant ændrede C4 Cactus lever
op til standarderne i segmentet med. Næsten så kompakt som en almindelig Golf – næsten lige så praktisk og
rummelig som stationcarudgaven Variant. Du kan finde den rigtige model til et hvilket som helst boligmiljø.
Electrolux EUS8GREEN støvsuger TÆNK TESTVINDER - Rengør dit hjem, mens du lytter til din
yndlingsmusik takket være Electrolux UltraSilencer ZEN støvsuger. Bl. Stort udvalg af hæk til landets bedste
priser. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder og bidrager herigennem til … Beliggenheden i Nordhavnen,
som over de næste år vil undergå en forvandling fra gammel frihavn til en tæt og bæredygtig bydel med god
forbindelse til vandet, er. Du kan vælge mellem fotokalendere, fotolærreder og meget andet. Bl. finder du

Kirsebærlaurbær til uklippet hæk Prunus laurocerasus Etna fra 149,95 kr. Bind din CEWE FOTOBOG ind i
mange forskellige indbindinger: Hæfte, softcover, hardcover, læder og lærredscover. Vi arbejder tæt sammen
med vores kunder og bidrager herigennem til … Beliggenheden i Nordhavnen, som over de næste år vil
undergå en forvandling fra gammel frihavn til en tæt og bæredygtig bydel med god forbindelse til vandet, er.
Se mere her Forevig dine digitale billeder med en CEWE FOTOBOG. Du kan finde den rigtige model til et
hvilket som helst boligmiljø.

