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Passivhus principper
- Hvad er vigtigt i et passivhus?

Krav til passivhus:
•	 Varmebehov	til	rumopvarmning	højst	15	kWh/m²
 brugsareal pr. år. *)
•	 Samlet	primærenergibehov,	inkl.	hele	energiforbruget	til	
	 husholdning	og	underholdning,	højst	120	kWh/m²	
 brugsareal pr. år
•	 Skrappe	krav	til	tæthed:	Infiltration	ved	tryktest	0,6	h-1		
	 (svarer	ca.	til	0.35	l/s	pr.	m²)
•	 Udover	ovenstående	ufravigelige	krav,	er	der	en	række	
	 stærke	anbefalinger	til	U-værdier	for	vinduer,	vægge	
	 lofter	og	gulve	samt	et	lavt	linjetab.

*) brugsarealet måles som indvendigt areal modsat etagearealet 
i de danske krav. Sammenligner man med en dansk BE 10 
beregning, vil kravet til varmebehovet svare til ca. 8-10 kWh/m² 
etageareal pr. år.

Passivhus princippet
Et passivhus er et hus som bruger meget lidt energi. Passivhus 
standarden	stammer	fra	Tyskland	og	går	groft	sagt	ud	på	at	
huset	skal	kunne	opvarmes	stort	set	med	passive	energikilder:	
Udnyttelse	af	varme	fra	solen,	apparater	i	boligen	og	
kropsvarmen fra beboerne i huset.

Opvarmningsbehovet er så lavt at det ofte kan klares 
med	opvarmning	af	den	friske	luft	som	indblæses	
af	ventilationsanlægget	(varmeflade	drevet	af	
boligventilationsvarmepumpe,	jordvarme,	fjernvarme	mv.).	
Som	en	tilpasning	til	danske	forhold	vil	der	dog	ofte	være	
supplerende varme i form af gulvvarme eller lignede.

Minimalistisk lavenergi
Lavenerginiveauet i et passivhus skal opnås på et helt 
grundlæggende	niveau	og	de	minimalistiske	principper	i	
passivhusbyggeri	er	gode	og	lærerige	som	inspiration	til	alt	
lavenergibyggeri:
•	 vinduer	der	udnytter	solvarmen,	med	skyggegivere	som	
 forhindrer overtemperaturer
•	 høj	tæthed
•	 kompakt	udformning
•	 god	isolering

Alt	sammen	lavteknologiske	løsninger	der	virker	–	se	flere	gode	
råd	til	lavenergibyggeri	på	vores	hjemmeside.

Energiforbrug, beregninger og certificering
Energiforbruget	i	passivhuse	skal	beregnes	i	PHPP	–	som	er	en	
lidt	anden	måde	end	i	de	danske	energiklasser	–	eksempelvis	
vil aktive tiltag som solceller ikke medtages i beregningen og 
energiforbruget beregnes i forhold til det indvendige areal. 
Det	vil	derfor	være	mere	udfordrende	at	opnå	det	lave	
energiforbrug	krævet	i	et	passivhus	end	i	de	danske	energiklasser.	
Med solceller og lignende kan passivhuset blive et “aktivhus” 
der producerer mere energi end det forbruger. Et passivhus skal 
certificeres	efter	den	tyske	standard.

Udvalgte passivhusreferencer fra Møller Nielsens Tegnestue:
•	 Verdens	første	fuldmurede	passivhus	
	 –	Isover	comforthuse
•	 Verdens	andet	fuldmurede	passivhus	
	 –	markant	minimalistisk	monolit
•	 Økonomisk	optimeret	udstillingshus	for	
 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

HVORDAN DESIGNES ET PASSIVHUS

For	at	leve	op	til	passivhuskonceptets	skrappe	energikrav,	er	der	
forskellige	designprincipper	der	giver	et	godt	resultat:

Placering - grund - omgivelser
En vigtig del af opvarmningen af et passivhus er den passive 
solvarme.	Derfor	er	det	vigtigt	at	placere	og	vende	huset	rigtigt,	
så	energien	fra	solen	kan	udnyttes	bedst	muligt.
Vær	opmærksom	på	om	der	er	skyggegivere	i	omgivelserne.
Overvej	om	der	skal	installeres	solvarme/solceller.

Kompakt bygningskrop
Med	en	kompakt	bygningskrop	følger	et	mindre	overfladeareal	
og dermed et mindre varmetab. Teoredisk er et rundt eller 
kugleformet	hus	det	optimale	i	praksise	er	et	kvadratisk/kubisk	
hus mere realistisk. 
Et	hus	i	flere	etager	er	med	til	at	holde	huset	kompakt	og	giver	
større	brugsareal	i	forhold	til	overfladearealet.

Isolering - tæthed
En	ubrudt	isolering	og	tæthed	omkring	hele	boligen	er	af	absolut	
vigtighed.	Alle	gennembrydninger	af	isoleringslaget	kan	give	
anledning	til	kuldebroer	og	utætheder	og	bør	så	vidt	muligt	
undgåes.	Fra	start	planlægges	konstruktion	og	installationer,	så	
tætheds-	og	isoleringslaget	forbliver	intakt.
Husk	at	beskytte	tætheden,	også	efter	at	huset	er	taget	i	brug!

Indeklima
Med	en	velisoleret	og	tæt	bolig,	skal	et	godt	indeklima	sikres:
En	tung	konstruktion	vil	akkumulere	varme	og	udjævne	
temperaturudsving.
Solafskærmning	kan	justere	energitilførslen	fra	solen.	
Ventilationsanlæget	sikrer	luftskiftet	-	naturlig	ventilation	kan	
supplere	ved	spidsbelastninger,	en	jordslange	vil	udjævne	
udsving.
Dagslys	i	boligen	er	vigtig	for	oplevelsen	af	et	godt	indeklima	-	
og	sparer	på	elforbruget	til	belysning.

Installationer Teknik
Ventilationsanlæg	med	ekstra	god	varmegenindvindingsevne
Fjernvarme	eller	jordvarme	er	muligt

FAKTABOKS - Hvad er et passivhus:
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Passivhus principper
- Kriterier og elementer i passivhus

Principper og elementer i et 
passivhus
Illustrationer	af	kritereier	for	
passivhuse samt komponenter 
og koncept for luftskifte

Side 31

Bygningens udformning
Solindfaldet har stor betydning for passivhusets energibehov. 
Der er grundlæggende tre forhold, man kan optimere: Mest mu
ligt varmetilskud i vinterperioden, begrænset varmetilførsel om 
sommeren og en god tilførsel af dagslys.

Bygningen placeres bedst muligt på grunden og orienteres, så 
der er store vinduespartier mod syd. Af hensyn til gode dagslys
forhold bør man dog ikke have alle vinduer mod syd. 

For fritliggende enfamiliehuse anbefales, at det samlede vin
duesareal udgør mindst 30 procent af bruttoetagearealet, og at 
40 procent af det samlede vinduesareal er orienteret mod syd.

Skygge fra andre bygninger og fra store træer bør undgås, lige
som man bør undgå at placere huset, så det er i skygge fra skrå
nende terræn.

Bygningen udformes, så solindfaldet rammer vinduerne i vinter
perioden, hvor solen står lavt på himlen, mens der om sommer
en ikke bør være direkte sol på de større glaspartier. Mod syd kan 

det klares med konstruktiv afskygning for eksempel i form af et 
stort udhæng over vinduespartiet. Men ønsker man store glas
partier mod øst og vest, hvor solen også står lavt om sommeren, 
kan det være nødvendigt med variabel afskygning, for eksempel 
udvendige persienner.

En kompakt bygningskrop er med til at formindske varmebeho
vet. Fænomenet kendes fra termokander og andre beholdere. Jo 
mindre skallens areal er i forhold til indholdet, desto bedre hol
der den på varmen. Kugleformen er den ideelle.

For bygninger gælder, at en kvadratisk grundform er bedre end 
en lang og smal, og at to etager er bedre end en.

Det handler også om at undgå unødvendige knaster, for ek
sempel karnapper og kviste samt spring i klimaskærmens for
løb, for eksempel niveauspring i dækket, opvarmet areal over 
en kold garage eller under en indfældet tagterrasse. Udover at 
øge klimaskærmens areal bidrager knasterne også med ekstra 
konstruktionssamlinger, der betyder øget risiko for kuldebroer 
og reduceret lufttæthed.

I tabellen ses, hvor stor en andel af klimaskærmen de forskellige konstruktioner udgør afhængigt af husets facon

150 m2 etageareal 1plans loft til kip 1plans vandret loft 1½plans 2plan

Tag/loft 219 m2  ~  43 % 150 m2  ~  38 % 125 m2  ~  39 %   75 m2  ~  26 %

Facade
 vinduer/døre

140 m2  ~  28 %   90 m2  ~  24 % 110 m2  ~  34 % 137 m2  ~  48 %

Terrændæk 150 m2  ~  29 % 150 m2  ~  38 %   88 m2  ~  27 %   75 m2  ~  26 %

Klimaskærm i alt 509 m2  390 m2  323 m2  287 m2  

For fritliggende enfamiliehuse anbefales, at det samlede vinduesareal udgør mindst 30 procent af bruttoetagearealet, og at 40 procent af det samlede vinduesareal er 
orienteret mod syd.
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Klimaskærmens	størrelse	varierer	med	forskellige	konstruktionstyper

Notes

29

Advantages:
- High comfort (no draft, good sound-insulation)
- Small air infiltration heat losses
- High ventilation efficiency due to the use of directed air-circulation
- Fault-tolerant to a large extent
- Simplistic supply air heating is possible

Disadvantages:
- Relatively high cost for unit and installations
- Possibly slightly higher running costs (however, economical with 
more efficient units)

Certified European Passive House Designer

Notes

Certified European Passive House Designer

Passive House components
A Passive House is characterised mainly by the following features :
1. It has a high value heat protection all around.  The opaque components like roof, external wall and 

floor slab have U-values of up to 0.15 W/(m²K).  This corresponds to an insulation thickness of 
between 250 and 300 mm when standard insulation materials are used.  Often even greater 
thicknesses are used, for example, with smaller buildings or strongly shaded buildings.  The windows 
have U-values of up to  0.8 W/(m²K).  For this, insulated window frames and triple-glazing are 
essential.  The insulation and windows are installed without thermal-bridges alongside the thermal 
building envelope.

2. The thermal building envelope is enclosed by ONE airtight envelope (interior plaster, timber-based 
boards, membranes etc.). This airtightness of the envelope must be tested using a pressurisation test.  
The resulting air changes (n50-value) may not exceed 0.6 /h (evaluation criterion).

3. The glazing has a high total solar energy transmittance factor of 50-55 % as a rule.  The solar 
radiation contributes to the reduction of the space heating demand.

4. All rooms inside the thermal envelope are ventilated (in the heating period) by a ventilation system 
with heat recovery.  An energy-efficient fan draws the used and humid air from the kitchen‚ bathroom 
and toilet  and blows it towards the outside.  A second fan brings fresh air into the living room and 
bedrooms.  The two air flows are conducted past each other in a heat exchanger so that the heat of 
the used air can pre-heat the outdoor air “passively” .  The heat recovery rate must be at least 75 % so 
that efficiency as well as room comfort can be guaranteed.  The total ventilation electricity demand 
should not exceed 0.45 Wh/m³ .

5. Electrical appliances are designed as energy efficient.
6. Large glazing areas on the south side and glazing towards the east and west are fitted with sun 

protection positioned on the outside, so that in the summer the solar load can be minimised.  If the 
ventilation installation with supply and extract air continues to be used in the summer, it must be fitted 
with a bypass of the heat recovery or a summer cassette.  With sensible planning a cooling system for 
residential buildings in Central Europe is not necessary.

Notes

Certified European Passive House Designer

Passive House criteria
The heating energy demand and the useful cooling demand are limited to 15 kWh/(m²a)  and the 
primary energy demand for heating, ventilation, hot water and domestic electricity is limited to 120 
kWh/(m²a) (evaluation criteria).  The energy  specific values  are calculated according to the PHPP and 
apply to the living area inside the thermal envelope.  The building heating load calculated according to 
the PHPP is about 10 W/m² (functional criterion).  This power, as a rule, can still be distributed well with 
the necessary hygienic air change rate in the house.  As an alternative to the heating energy demand , 
the heating load criterion can be drawn on as an evaluation criterion.  (Care must be taken with 
prospectus details or when signing a contract:  in some cases, the heating energy demand can then be 
over 15 kWh/(m²a).

This airtightness of the envelope must be tested using a pressurisation test.  The resulting air changes 
(n50-value) may not exceed 0.6 /h (evaluation criterion).

The excess temperature frequency describes the proportion of hours in the year on which the average 
room temperature exceeds 25°C .  It should not be more than 10 %.  The PHPP contains an 
approximate method which provides an inital assessment for the average excess temperature 
frequency in the building. 
The certification criteria for Passive Houses are currently always published on the internet website of 
the Passive House Institute www.passiv.de.
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Passivhus principper
- Fordele og ulemper ved passivhuse

+
Fordele

-
Udfordringer

Tykke	konstruktioner
Overophedning 
Bindinger i udformning af 
bygningskrop	og	vinduesplaceringer
Større	etableringsomkostninger

Lavt energiforbrug
Høj	komfort
Energioptimering	i	høj	grad	opnået	
med	lavteknologiske	løsninger
Miljørigtigt	valg

Passivhus

Udfordringerne	kan	løses/konverteres	til	fordele	med	gennemtænkt	design.
Uigennemtænkte	løsninger	eller	ønsker	som	afviger	fra	designskabelonen	for	
passivhuse,	har	større	konsekvenser	i	det	optimerede	design	der	er	nødvendig	for	
at	nå	passivhuskriterierne	og	kan	derfor	have	større	økonomiske	konsekvenser.

Notes

Certified European Passive House Designer

Apart from several subjective perceptions, “thermal comfort “ with a series of 
measurable parameters also belongs to the  essential criteria for comfort in the 
living zone of a person (=ceiling height from feet to head with some distance 
from surrounding components).  Ideal thermal comfort is established if the  
emission of heat from the body corresponds with its heat production.  The 
criteria for comfort are given in DIN EN ISO 7730, the basics of which were 
significantly researched by P.O. Fanger.  In Fanger's comfort equation a 
relationship is established between activity, clothing and the thermal 
ambience parameters: the temperature of the air, the temperature of 
the surrounding surfaces (known as radiant temperature), air speeds 
and turbulence, air humidity.  In the so-called comfort span a series of  
combinations of the four ambience parameters are to be found.  
Furthermore, the following points are important:
The sultriness limit as regards the air humidity is not exceeded.
The air speeds remain narrowly limited (for speeds under 0.08 m/s the number 
of dissatisfied regarding draughts is less than 6%).
The difference between radiant temperature and air temperature remains low.  
The difference of the radiant temperature in different directions remains low  -
(less than 4.2K: the so-called “radiant temperature asymmetry“).
The room air temperature stratification amounts to less than 2K between the 
head and ankles of a seated person.
The felt-temperature changes from place to place by less than 0.8 °C in a 
room.

Literature:
[Fanger], [AKKP 25]

Tykke	ydermure	kan	være	en	udfordring...																										-	eller	en	kvalitet
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A Brand of Saint-Gobain

The logotype Le logotype
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KOMFORT HUSENE
–  erfaringer, viden og inspiration
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Stenagervænget 12
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Arkitektens ord
Husets arkitektoniske principper bygger på et koncept, der 
kan passe ind i hvilket som helst villakvarter, og det er bevidst, 
at vi har valgt en hustype, som 70 procent af parcelhusfolket 
bor i. Af samme grund er huset et længehus, hvor det ud fra et 
energi mæssigt synspunkt burde have været mere kvadratisk.

Vi har ønsket at gå efter det minimalistiske.

Husets ganglinier er reduceret ved at danne en kerne i huset, 
hvor værelserne er placeret rundt om køkken/alrum, i en åben 
forbindelse.

Det store vinduesparti i stuen giver en fantastisk følelse af at 
være ét med naturen, mens vinduer i badeværelser er nedprio-
riteret. Dagslyskomforten er sikret ved at have over 22 procent 
vinduesareal og ved at samle glasarealet i store vinduespartier. 
Vi undgår, at vinduerne virker som dybe huller ved at placere 
lysningen i flugt med væggen, så lyset reflekteres ind i rummet.

I opbygningen af huset har det været vigtigt at vælge traditio-
nelle danske materialer og materialer, som i forvejen findes i et 
parcelhuskvarter. Ligesom vi har forsøgt at lave huset tæt på 
vedligeholdelsesfrit. Det er vandskuret i hvidt og sort.

Huset er designet til at kunne ligge hvor som helst og som regel 
have en nabo både mod syd og nord.

Konsortiet har arbejdet sammen mange gange før, og koncep-
tet er blevet brugt før i tidligere projekter. Til dette projekt er 
tagets udhæng afkortet for at få mere sollys ind i huset.

Det store vinduesparti mod sydøst bringer naturen og sollyset ind i 
stuen, og det bredde udhæng skærmer for direkte solindfald om som-
meren. På det oprindelige typehus er udhænget endnu bredere. Men i 
passivhusversionen er solindfaldet optimeret.

Hoveddata

PHPP verifikationsdata

Rumvarmebehov  15  kWh/m2 år

Primært energibehov i alt  91  kWh/m2 år

 - uden husholdnings-el  36  kWh/m2 år

Varmelast  12  W/m2

Overtemperatur  6  %

BE06 beregning

Rumvarmebehov  8,9  kWh/m2 år

Energibehov  25,9  kWh/m2 år

BlowerDoor testresultat  0,59  h-1

BlowerDoor testresultat  0,33  l/s/m2

Bygningskroppen

Netto etageareal  145  m2

Brutto etageareal  177  m2

Andel vinduesareal/bruttoetageareal    22  %

Areal klimaskærm  568  m2

Konstruktionerne

Varmekapacitet (PHPP)  204  Wh/m2 K

U-værdier

Ydervæg  0,086  W/m2 K

Tag  0,059  W/m2 K

Dæk  0,066  W/m2 K

Ψ-værdier

Fundament  0,000  W/m K

Fundament ved døre/vinduer  0,057  W/m K

Samling ydervæg/tag  -0,063  W/m K

Samling ydervæg/ydervæg  -0,064  W/m K

Vinduerne

Fabrikat:         Optiwin, Silverstar

Rammetype: Træ/alu, isoleret 

Ruder: 3 lag glas, argonfyldt

Ug  0,60  W/m2 K

Uf  0,95  W/m2 K

Uw (vægtet gennemsnit)  0,77  W/m2 K

Solvarmetransmittans (g-værdi)  0,54

Vindueslysning dybde  150  mm

Installationen

Fabrikat:  Drexel & Weiss, type Aerosmart,  XLS 

Kompakt aggregat  Ja

Behovsstyret ventilation  Ja

Effektivitet luft til luft VGV  75,3  %

Gennemsnitlig luftskifterate  0,34  h-1

Gennemsnitligt vent. flow  123  m3/h

Jordrørsystem (luft)   -  Ø mm/ m

Jordslange (væske)  180   m

Solfanger   -  m2

Solceller   -  m2

Distribution ventilationsluft:  Både indblæsning og udsugning i 
 nedforskallet lag under loftet

Placering af luftindtag:  I siden af ”skorstenen”

Distribution af vandbåret varme:  Gulvvarme i badeværelser, entre, bryggers 
 og køkken/alrum, ialt 80 m2

Emhætte:  Recirkulation med kulfilter

HUS
12
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Verdens første fuldmurede passivhus
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Stenagervænget 12

Vinduer Areal Varmetab ved transmission kWh/år Tilskud ved solindfald kWh/år

Vinduer mod nord 4,6 m2 11,6 %  411  51

Vinduer mod øst 6,1 m2 15,4 %  409  184

Vinduer mod syd 19,5 m2 49,4 %  1159  1891

Vinduer mod vest 9,3 m2 23,5 %  537  619

Ovenlysvinduer 0,0 m2 0,0 %  0  0

I alt 39,5 m2  2516  2745

Kilde: PHPP beregning

Syd Vest Øst Nord

Fuldmuret hus
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Konstruktioner
Tag

Vinduer

Fundament og ydervæg

Taget er en traditionel gitterspærskonstruktion med 505 mm ISOVER 
på loftet og 95 mm i det nedforskallede lag. Taget er afsluttet med 
tagpap. Den ”traditionelle” skorsten er husets luftindtag.

Formuren er opmuret forskudt for bagmuren, så det udvendige murhul 
er mindre end det indvendige. Vinduet er monteret indefra. Ved at føre 
formuren er ført hen foran vinduet, mindskes kuldebroen omkring vin-
duet, og vinduesrammen synes mindre.

Fundamentet er udført traditionelt - men som et dobbelt fundament 
med 300 mm polystyren.  Af hensyn til stabiliteten er fundamentet 
udført med murbindere. Der er projekteret 10 mm afstand mellem for-
muren og isoleringen af hensyn til montagen. Terrændækket er isoleret 
med 500 mm polystyren.
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Side 49

“I denne proces har det været et helt tæt parløb mellem 
arkitekt, ingeniør og entreprenør, hvor hver eneste param-
eter er blevet sendt frem og tilbage hele tiden for ikke at 
køre ud i en blindgyde. Det har gjort byggeprocessen meget 
anderledes.”

“Man skal tage samarbejdet alvorligt, og ude på pladsen skal 
alle være gearet og informeret om, at det her er ikke, som 
det plejer.”

“Der burde stå et skilt: Anderledes byggeri - her bygges der 
efter tegningen.”
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Graf 1 , efterklangstid stue. Graf 2, dagslys stue øst. Kilde: Fra projektet ”Demonstration af energiforbrug og indeklima i 10 danske passivhuse” af 
Tine Steen Larsen, Aalborg Universitet. Projektet er støttet økonomisk af Realdania.
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Konstruktioner
Kuldebrosfrit dørtrin

Søjler

Linjetab omkring vinduer

Loftslem i gavlen

Niveaufri adgang med minimal kuldebro. 

Omhyggelig tilpasning af isoleringen omkring stålsøjlerne er nødvendig for at sikre mod linietab langs profilet.

Det er muligt at mure hen foran de tyske vinduer, da de åbner indad. Dette er med til at minimere kuldebroen. Gummifugen sikrer, at der 
ikke løber vand ind bag vinduet og ind i hulmuren.

Loftslemmen er placeret i gavlen for ikke at gennembryde det luft-
tætte lag. En loftslem øger infiltrationen unødigt, da lukkemekanismen 
er vanskelig at gøre helt tæt. 
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Tagkonstruktionen er opbygget traditionelt. Den vindtætte afdækning er ført op over isoleringen 
og tætnet udefra. Lufttætheden er opnået ved at montere dampspærren direkte på gitterspærene 
og klemme den ind mod den tætte bagvæg med en 45 x 95 mm regel, som udgør nedforskallingen. 
Overlæggene er både fuget og tapet. Der er brugt helt almindelige produkter, men med stor omhyg-
gelighed. Undervejs er der afprøvet tre forskellige slags tape for at finde en, der hæfter godt nok.

Vinduet er monteret, så det er placeret ud for isoleringslaget. Vinduet står på vinkelbeslag monteret 
indvendigt på formuren og fastgjort foroven med beslag på falsen. Når vinduet trækkes ind i isole-
ringslaget bliver afstanden for stor til, at der kan udføres et traditionelt rulleskifte som sålbænk. For 
at undgå unødige kuldebroer er den traditionelle pudsede fals udeladt, og den indvendige afslutning 
består af et lysningspanel. Lufttætheden er sikret med en damspærrekrave, der er klæbet på vinduet 
inden montagen og klemt bag lysningspanelet. Efterfølgende er hulrummet omkring lysningspanelet 
isoleret.

Ydervæggene er isoleret med 380 mm ISOVER. Binderne er 500 mm, Ø 4 mm - 8 stk/m2 . Ved det store 
vinduesparti er en ståldrager nødvendig for at bære lasten fra taget. Stålbjælker og dragere er placeret 
i isoleringslaget for at minimere kuldebroen. I selve vindueslysningen er stolpen placeret på den varme 
side af vinduet.   

En klar tape giver mulighed for at 
kon trollere, om der er kanaler og 
luftblærer i samlingen.

Sålbænken er lavet i zink med op-
bukkede sider. Normalt bør sålbænken 
rilles ind i lysningen, men her skærmer 
det brede udhæng for slagregn.

Stolperne er isoleret omhyggeligt.

HUS
12
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Side 51

Verdens første murede passivhus blev til virkelighed ved opførelsen af KOMFORT HUSENE i Skibet. Det var en vanskelig proces, men med 0,33 l/s/m2 
ved blowerdoor testen stod det klart, at selv et traditionelt fuldmuret hus kan bygges lufttæt nok til passivhuskriteriet. På billedet ses indehaveren af 
Thyholm Murer a/s Poul Erik Gravgaard sammen med arkitekt Per Clausen og ingeniør Troels Kildemoes foran det nycertificerede hus. 

Ingeniørens ord
Som udgangspunkt valgte vi at leve med de udfordringer 
lokalplanen gav ved at orienteringen af huset ikke blev hel 
optimal.

Energimæssigt blev vinduerne i de nordvendte badeværelser 
skåret væk. Det havde dog været enkelt at sætte vinduer i 
foroven ind mod stue og gang, så der kom et naturligt lys ind 
i badeværelserne.

Husets installation er tænkt som et enkelt anlæg, hvor der er 
tre knapper at trykke på: Hjemme, ude og gæster. Og så skal 
der komme en og skifte filter en gang om året. Med andre 
ord: Man skal ikke være civilingeniør for at bo i huset.

Installationen er, som den blev projekteret. Der blev ikke 
fundet anledning til ændringer undervejs i byggeprocessen.
Solvarme var inde i billedet men blev valgt fra på grund af 
pladsmæssige forhold og rentabilitet.

Hvis huset skulle opføres i dag, ville konsortiet formentlig 
vælge gulvvarme i alle rum - men med samme mængder 
slanger - for at opnå en mere jævn varmefordeling. Endvi-
dere ville man vælge et andet vinduesfabrikat - set i lyset af 
de indbygningsmæssige og mekaniske problemer, som de 
nuværende vinduer gav anledning til.

For at minimere el-forbruget i husholdningen er der valgt energispare-
pærer overalt samt hårde hvidevarer i bedst mulige energiklasse.

HUS
12
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Installationer

Traditionelt hus med ”skorsten” som luftindtag. Indblæsningen er placeret i loftet. Indblæsningsluften distribueres i spirorør i loftrummet, så langt 
nede i isoleringen som muligt. Der er valgt større rørdimensioner , Ø 160 mm, for at minimere støjen samtidig med, at der er brugt lyddæmpere. 
Installationen er et kompaktaggregat fra Drexel & Weiss.

Det valgte kompaktanlæg er fra østrigske Drexel und Weiss og leverer ventilation, varme og varmt brugsvand. En væskefyldt jordkreds på 180 
meter er tilsluttet varmepumpen, der er integreret i anlægget. Om vinteren sørger den for, at der ikke opstår frostproblemer i modstrømsveks-
leren. Om sommeren benyttes jordkredsen til køling af huset. Jordkredsen leverer også det varme brugsvand. Ventilationen af huset er varme-
mæssig neutral. Opvarmning sker i stedet ved hjælp af et traditionelt gulvvarmeanlæg, som dækker hovedparten af huset, herunder bryggers, 
entré, køkken-alrum og badeværelser. Gulvvarmen bidrager væsentligt til komfortoplevelsen i huset. Det varme vand til gulvvarmen kommer fra 
en varmeveksler i anlægget. 
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FULDMURET PASSIVHUS

Det andet fuldmurede passivhus i verden
Villaen udfordrer på mange måder det klassiske passivhus med tagterrasse og carport skåret ud 
af den kompakte form og konsekvent brug af teglstenen som byggeteknisk og æstetisk 
materiale. En udfordrende opgave som har skabt et unikt hus. Huset er det andet passivhus i 
verden, hvor både for og bagmur er opbygget i teglsten.

Hædrende omtale
I 2009 skriver Struer Byfond følgende om boligen:
“Huset udmærker sig ved på enkel og forbilledlig måde, at tilpasse en klassisk dansk byggetradition til 
moderne international teknik. Næsten monolitisk hviler bygningen blandt fortids høje og tilfører et 
moderne boligområde en sjælden oplevet værdighed og ro. Kompetent rådgivning fra arkitekt og 
ingeniør har med stor håndværksmæssig indsigt og ambition, realiseret en markant, bæredygtig og 
tidssvarende bolig”

Udformning
Den markante form udnytter teglstenens tekstur som en slags dansk grund�eld, der bryder op 
gennem den græsklædte bakke mellem �ord og gravhøje. Teglstenen bærer dæk og tag. Ideen 
om at opføre et fuldmuret passivhus, er således både en del af husets teknik, udtryk og identitet.

Huset indeholder underetage med carport, hall, bryggers, køkken-alrum, viktualierum og toilet 
og 1. sal med 3 værelser omkring stue og altan.

FACTS: 
Type: 
Fuldmuret passivhus 

Bygherre: 
Mette og Per Jakobsen 

Sted: 
Kjelding Høj 2, 7600 Struer 

størrelse: 
275 m² 

Energi: 
15 kW/m² 

Opført: 
2009 
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+ENERGIBOLIG

EN PERLE I LANDSKABET
En minimalistisk plusenergi villa beliggende smukt på landet, med udsigt til marker, skov og 
himmel. Med hvidpudsede betonfacader står den som en lysende skulptur i det grønne landskab.

Overskud af energi
Dagslyset udnyttes optimalt fra solopgang til solnedgang. Om sommeren skygger udhæng og 
strategisk placerede beplantningsbælter for solen, mens den lavere vintersol får fri adgang 
gennem de store glaspartier. Vinduer, terrasse- og skydedøre er med lave u-værdier og høje G 
værdier. Huset er tæt - meget tæt. Energianlægget fra Drexel & Weiss sikrer at indeklimaet er i top. 

Materialer og heste
Lavenergiboligen er opført med betonfacader, der er hvidpudset og letbetonbagvægge, der er 
spartlet med gipspuds. Lofter med akustisk dæmpning. Et centralt placeret ovenlys skaber 
balance i lysniveauet og giver en god mulighed for naturlig ventilation i sommermånederne. 
Gulve i klinker, træ og linoleum. Haven er nu tilgroet med græs - og bygherres islænderheste står 
på en tilstødende mark. Med beplantninger og haveanlæg skabes der læ til solkrogene omkring 
plusenergivillaen.

Arkitektens eget hus - et eksperiment
Den minimalistiske plusenergi villa er bygget af og til Arkitekt Per B. Clausen og fungerer som et 
1:1 eksperimentarium, hvor erfaringer og ideer fra en række lavenergibyggerier samles i et 
moderne enfamiliehus.

FACTS:
Type:  
Plusenergi villa 

Bygherre: 
Arkitekt MAA Per B. Clausen 

Sted: 
Børringvej 18, Fabjerg 

Størrelse: 
186 m² 

Energi: 
Boligen: 29 kwt/m² - med solceller 
er der overskud på energibalancen 

Opført: 
2010 
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KOMPAKT PLUSENERGIVILLA

KOMPAKT PLUSENERGIVILLA I TO ETAGER
Ellen og Ove �yttet ind i lavenergivillaen ved Vejen Å og har fået forsynet villaen med solceller, så 
det nu er en plusenergivilla, som producerer mere energi end den bruger. 

Naturskifer og Petersen tegl
Plusenergivillaen er i 2 etager og har udsigt mod vest til Vejen Å. Plusenergivillaen Ådalen 32 
udføres udvendigt i fuget murværk med teglsten fra Pedersen Tegl og sort naturskifter 
beklædning på 1. sal og garagen med integreret udhus og viktualierum. 
Glas, beton, skifer, tegl - som en stenskulptur der hæver sig op af det grønne landskab.

Passiv solvarme, kompakt form og isolering
En stor del af boligens varmebehov dækkes ved udnyttelse af solens varme - de overdækkede 
terrasser og solafskærmningerne reducerer indstrålingen om sommeren. Den kompakte form i to 
etager med e�ektiv isolering i vægge, gulv og loft er optimal for at reducere varmetabet og 
minimere behovet for tilført energi.

Jordvarme, ventilation og belysning
Opvarmningsbehov som ikke dækkes af solen, sker med ventilationsanlæg og arealbegrænset 
gulvvarmeanlæg fra et Drexel & Weiss kompaktanlæg via 200 meter jordvarmeslange. 
Belysningsanlæget er med energibesparende T5 kompaktlysrørsarmaturer og LED spots. 
Solcelleanlægget er monteret på stativer på taget - skjult nedefra af murkronen. 

FACTS:
Type:
Plusenergivilla

Bygherre:
Ellen Bøttiger og Ove Nyland Sørensen
 
Sted:
Ådalen 32, Vejen
 
Størrelse:
226 m2
 
Energiforbrug:
28 kW/m2  - med solceller er der 
overskud på energibalancen

Opført:
2011
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Passivhus principper
-	Skitser	og	ideer

Bygherre:
Sag:
Emne:

Int.:
Møller Nielsens Tegnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder
v/ Per B. Clausen
Fælledvej 17 - 7600 Struer - Telefon 97 85 08 33 - Fax 97 84 09 30 - Email mnt@mntarkitekter.dk

Sags nr.:
Tegn. nr.:

Mål:
Kontr.:

Tegn. nr.:

Dato: Rev. dato:

Nordisk Folkecenter for vedvarende energi
Nyt passivhus
Forside

RD Checker
A 0.00

12-18

A 0.00

05-02-13

Type A:
• Modulopbygget bolig
• Kompakt form
• Indbygget solafskærmning
• Effektiv indretning
• Karakterfyldt udtryk
(kan opføres med mere klassisk udtryk)

Bygherre:
Sag:
Emne:

Int.:
Møller Nielsens Tegnestue - Medlem af Danske Arkitektvirksomheder
v/ Per B. Clausen
Fælledvej 17 - 7600 Struer - Telefon 97 85 08 33 - Fax 97 84 09 30 - Email mnt@mntarkitekter.dk

Sags nr.:
Tegn. nr.:

Mål:
Kontr.:

Tegn. nr.:

Dato: Rev. dato:

Nordisk Folkecenter for vedvarende energi
Nyt passivhus
Type A - Ide til konstruktionsprincip

RD Checker
A 0.13

12-18

A 0.13

05-02-13

Skygger	21/06-2013	kl.	12.00
Middagssolen når ikke ind til vinduet.

Skygger	21/02-2013	kl.	12.00
Middagssolen når langt ind i rummet.

Ideen:
For	at	løse	udfordringen	med	at	lave	et	prisbilligt	passivhusbyggeri,	har	vi	søgt	inspiration
i	bla.	landbrugets	halbyggeri.	Her	er	konstruktionen	optimeret,	således	at	der	benyttes
mindst	muligt	materiale	hvilket	giver:
• en billigere og lettere håndterbar konstruktion
• bedre	u-værdier
• mindre resurceforbruget

Ved	at	lave	en	ydre	konstruktion	som	er	uafhængig	af	installationer	kan	den	ydre	skal
hurtigt	opføres	og	lukkes.	Enkeltheden	i	konstruktionen	mindsker	samtidig	fejlmuligheder
med	kuldebroer	og	utætheder	og	giver	en	effektiv	byggeperiode.

Huset kan laves som elementer som samles i kiplinjen,	hvor	hvert	element	består	af	tag	og
væg	(så	samlingen	mellem	disse	er	løst	på	værkstedet).	Modullængden	optimeres	til
byggematerialerene	så	der	i	videst	muligt	omfang	benyttes	hele	plader.

Alternativt	opbygges	huset	som	'halrammespær'	der	hurtigt	kan	rejses	til	et	færdigt	hus.

Udformningen	er	fleksibel,	således	at	den	ud	og	indvendigt	kan	beklædes	med	de
materialer der viser den bedste sammenhæng	mellem	bæredygtighed/	levetid/
genanvendelse,	pris	og	arkitektonisk	udtryk.	Inspirationen	kunne	igen	gå	til
landbrugsbygningerne	så	et	godt	bud	på	et	materialevalg	var	tynde	metalplader	ude	og
træ/træplade	indvendigt.	Umiddelbart	er	det	økonomisk	og	arkitektonisk	et	fornuftigt	valg,
mens	bæredygtigheden	af	materialerne	skal	undersøges	nærmere.

Inspirationsfoto	-	Halspærskonstruktion,	her	brugt	som	midlertidig	overdækning.

Vinduer	er	primært	mod	syd,	hvor	udhænget	skal optimeres så det forhindrer overophedning.
Længere	tilbage	i	bygningen	danner	indgangspartiet	(vest)	sammen	med	ovenlysvinduer	og
glasparitet	i	værelset	(øst)	et	lysbånd	der	sikrer	dagslys	i	midten	af	huset	hvor	lyset	fra	syd	har
sværest	ved	at	nå.
Mod	nord	er	der	kun	et	mindre	badvindue	samt	evt.	en	bryggersdør.
På nedenstående skitse ses opdelingen i elementer.

Skitse	til	moduludfroming

120	m²
Boligareal

12	m²
Værelse

10	m²
Værelse/	kontor

14	m²
Soveværelse

5	m²
Entre

5	m²
Bad

5	m²
Teknik/depot

39	m²
Stue/alrum

Opv.

Evt.
TT

VM

Teknik4	m²
Bryggers

4	m²
Viktualie

Ve
nti

lat
ion

Ovn

Køl

Ovenlys	giver
dagslys	midt	i
huset

Overdækket	areal	som
skyggegiver	mod	syd.
Åbning	mod	øst	og	vest	lukker
forårslyset	ind	til	værelser.

Smalt	vindue
mod nord

Vindue
som	bænk

Vindue
som	bænk

Kan	opføres	som
elementer for rationel
byggeproces
-	brydes	ved	entreen
af et bånd med skift i
materialer

Ve
nti

lat
ion

Ventilation	mv.	føres	indenfor
dampspærren	som	kanaler
over	skabe,	under	loft.

Evt.	overdækning	med	mulighed	for
skur,	værksted,	carport	eller	lign.?

(Med	50	cm	tyk	ydervæg)

Type A:
Effektiv	og	rationel	byggeri
med mulighed for
elementbyggeri
Indretning	uden	spildplads
Soveværelse
+	2	værelser
2 indgange
Kompakt design
Installationer	samlet	og	med
indbygget	føringsvej	for
ventilation
Vinduer	primært	mod	syd

Glasdøre/glaspartier	over
døre,	udnytter	dagslys	fra
facadevinduer	og	ovenlys
i flere rum

Skabsvæg	med	indb.
seng,	sengelamper	m.v.
Herover	føringsvej	for
ventilation ect.

Køkken	indbygget
i niche.
Herover	føringsvej
for	ventilation,
emhætte,	m.v.

Konstruktionside:
Ved	at	benytte	en	variation	over	"halrammespær"	fås	en	let	konstruktion	med	lav	træprocent.
Princippet	benyttes	ved	opbygning	af	haller	-	hvor	der er krav om en prisbillig og konstruktiv
optimal	løsning.

I	den	konstruktiv	mest	optimale	opbygning	er	der en vinkel mellem udv. og indv. overflade
som	tag	svarer	det	til	en	saksespærsløsning	-	mens	det	ved	vægen	vil	være	utraditionelt	med	en
skrå	facade.	Dette	vil	kræve	at	isoleringen	løses	som	eks.	indblæst	papiruld.	Hvis	facade	og	tag
udføres	i	samme	materiale,	vil	løsningen	give	et	spændende	arkitektonisk	udtryk	samt	beskytte
facaden mod regn.

Kan	evt.	laves	som	elementer	bestående	af	væg	og	tag	der	samles	i	kiplinjen.	Husets	indretning
giver enkle (mange ens) elementer uden installationer.

Alternativ:	Lodrette	vægge	med	mulighed	for	forskellige	mere	traditionelle	tagtyper.

Ekstra	lofthøjde	vil
føre	dagslyset	længere
ind i boligen. Vent.Vent.
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2

13
78

13
00

122671156 912

3120 6008 3130

1500
1500
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Nordisk Folkecenter for vedvarende energi
Nyt passivhus
Boligskitse A

RD Checker
A 0.11

12-18

A 0.11

05-02-13

Ide - prisbilligt passivhus
Type A
Enkelt	konstruktionsprincip	med	ens	halrammespær
Overdækket	terrasse	som	solafskærmning	mod	syd
Kompakt form
Indvendige	føringsveje	indbygget	i	design

OPGAVEN:
At	efterprøve	om	det	er	muligt	at	bygge	et	prisbilligt	
passivhus	med	en	m²	pris	på	max.	10.000	kr.	inklusiv	
moms	for	matreiale-	og	håndværkerudgifter.	Normalt	
vil	denne	pris	for	et	passivhus	ligger	på	16-20.000	kr.

For	at	løse	opgaven	fandt	vi	inspration	i	rationelle	
byggeprincipper	-	og	undersøgte	hvilke	muligheder	
disse gav for at nå passivhuskriterierne.
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Passivhus principper
-	Skitser	og	ideer
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Nyt passivhus
Forside

RD Checker
B 0.00

12-18

B 0.00
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Type B:
• Overdækkede terrasser
• Kompakt form
• Indbygget solafskærmning
• Attraktiv stue + køkken/alrum
• Indretning med meget opbevaringsplads
(kan opføres med mere klassisk udtryk)

Type B:
Selvstændig	stue
Soveværelse	+	1	værelse
Stort	køkken
Meget	skabs-/depotplads
Kompakt design
Installationer	samlet
Vinduer	primært	mod	syd
samt	øst	og	vest

Konstruktionside:
Der	opbygges	en	stor	tagflade,	båret	af	søjler	hvorunder	selve	huset	placeres.	Tagfladen
størrelse	optimeres	efter	hvor	skygge	er	ønskelig og vinklen på taget giver mulighed for
at	vende	huset	nord	syd,	mens	vinklen	på	tagfladen	tilpasser	sig	halmhuset.

Dette	giver	gode	overdækkede	udearealer,	stiller	mindre	krav	konstruktivt	og
materialemæssigt	til	selve	huset	og	gode	muligheder	for	at	skygge	for	sommersolen.

Alternativ:	Mulighed	for	forskellige	mere	traditionelle	tagtyper.

21	m²
Værelse/stue

12	m²
Værelse

14	m²
Soveværelse

29	m²
Alrum

121	m²
Boligareal

2	m²
Vikt.

4	m²
Bad

17	m²
Entre/bryggers

Garderobe

Overdækket	indgang	mod	nord

2	m²
Teknik

OvnKøl

TTVM

Ovenlys

Køkkenø
Evt.	på	hjul

Ovenlys

(Med	50	cm	tyk	ydervæg)

Overdækket	terrasse
mod	syd

Overdækket	terrasse
mod vest

Overdækket	terrasse
mod	sydøst

Kig	fra	køkken
mod	vej
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Boligskitse B

RD Checker
B 0.11

12-18

B 0.11

05-02-13

Ide - prisbilligt passivhus
Type B
Der	opbygges	en	stor	tagflade,	båret	af	søjler	hvorunder	selve	
huset	placeres.	Tagfladen	størrelse	optimeres	efter	hvor	skygge	
er	ønskelig	og	vinklen	på	taget	giver	mulighed	for	at	vende	huset	
nord	syd,	mens	vinklen	på	tagfladen	tilpasser	sig	halmhuset.
Dette	giver	gode	overdækkede	udearealer,	stiller	mindre	krav	
konstruktivt	og	materialemæssigt	til	selve	huset	og	gode	
muligheder	for	at	skygge	for	sommersolen.
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Udfordring: Passivhus til 10.000 kr./m²
- Det valgte koncept

Prisbilligt passivhus - Det valgte koncept
Kompakt form 
Taghældning	mod	syd
Indv.	betonelementer	for	øget	varmekapacitet	
i	bygningen
Facade	ophængt	i	tagkonstruktion
Vinduer	primært	mod	syd
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Nordisk Folkecenter for vedvarende energi
Nyt passivhus
Forside

RD Checker
0.000

12-18

0.000

17-03-14

Nordisk
 
Folkecenter

for
 
Vedvarende

 
Energi

Prisbilligt
 
Passivhus

1

121 m²
Boligareal

12 m²
Værelse

11 m²
Værelse/ kontor

14 m²
Soveværelse

5 m²
Entre

6 m²
Bad

4 m²
Teknik/depot

38 m²
Stue/alrum

Opv.

Evt.
TT

VM

Teknik
se 1.151

4 m²
Bryggers

4 m²
Depot (viktualie)

Ovn

Køl

1.203
Snit C

1.203
Snit C

1.201
Snit A

1.201
Snit A

1.202
Snit B

1.202
Snit B

A B C D E G H J K L M NF I

(TØ) Mat glasdør

(TØ/MU) 115x115 mm hårdttræssøjler
Monteres med skjult bjælkesko + punktfundament.

AA BB

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CC

DD

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

298 12405 298

725 1500 874 100 6008 100 874 1500 725

20
31

10
0

13
05

10
0

46
09

180 500 1309
100

1010
100

788 912
90

2300
120

1798
100

3099

60
0

10
0

14
31

40
12

10
0

59
8

13
05

21
31

600
100

2499

13
05

10
0

30
10

10
0

12
0

91
2

46
7

18
40

16
03

2944
120

2944

(TØ) Glasdør med
sideparti i glas

(TØ) Mat glasdør
med sideparti i mat
glas

(TØ) Letvæg med
dørhul samt eltavle

957 912 120

11 m²
Overdækket

60
0

60
0

60
0

60
0

67
5

67
5

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

81
45

48
7

11
4

29
2

30
9

(INV)
Inddækning
over skabe

(INV) Inddækning
over skabe

(INV)
Overvæg og
vandret loft i
niche

(TØ) Letvæg

Se 1.702

957 912 1230

788 912 438 912 448

(TØ) Letvæg
Endelig placering
koordineres med VVS

(EL/TØ) Eltavle806

115 2885 115

30
0

11
5

(TØ) Loftpåforing
95 mm

(TØ)
Loftpåforing
95 mm

(TØ)
Loftpåforing
95 mm

(TØ) Loftpåforing 95+145 mm

(INV)Inddækning
over skabe/
overskabe + kasse
omkring emhætte.

(TØ) Loftpåforing
95 mm

(TØ) Loftpåforing
95 mm

(TØ) Loftpåforing
95 mm

(TØ) Loftpåforing
95 mm

205

(MU/TØ) NB: Mål = vindueshul
Elementhul +20 mm i hver side

(MU/TØ) NB: Mål = vindueshul
Elementhul +20 mm i hver side

(MU/TØ) NB: Mål = vindueshul
Elementhul +20 mm i hver side

63
0

91
2

48
9

(EL/TØ) Målerskab

(MU) opkant
35 mm

14

0

(TØ) Windstopper:
Der etableres understøtning
ved alle samlinger/kanter
ifølge producentens
anvisninger.
Bemærk: Over dør etableres
vandret understøtning pr.
max 600 mm.

12

(TØ) Dobbeltdør
1 Dreje kip dør
2 Stående dør højre indadgående
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Nordisk Folkecenter for vedvarende energi
Nyt passivhus
Plan

RD Checker Approver
1.102

12-18

1.102

17-03-14

Omkostningerne holdes nede ved:
Rationel	byggeforløb	-	helvægselementer
Økonomisk	attraktive	materialer	og	løsninger
- stålplader
-	gitterspær
Ukompliceret	form	og	indretning

Dansk	lærketræ	som	skråstillede	lister	i	forskellige	højder	og	dybder	giver	karakter	til	facaden.
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Konstruktion/isolering/tæthed
- Konstruktion

1.203
Snit C

1.203
Snit C

(TØ) Gavlfacader udkraves

(MU) Afgrænsende
dræn iht. beskrivelse
UK dræn = ok
fundamentsklods

1
1.701

5.
00

°

3
1.701

24
93

(TØ) Højde på loftpåforinger iht. 1.102

(INDV) Lukning
over skabe

(TØ) Indv. dør i glas med fast sideparti.
Mod entre i klart glas, mod værelse med materet glas.

(TØ) Dampspærre
klæbes og klemmes ved
alle skillevægge  samt
mod bagmur.

(TØ) Regler
tilskæres og
monteres udenpå
facadebeklædning
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Snit A

RD Checker
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 1 : 50
Snit A

1

23-04-2014

Betonelementer	bærende	bagvæg

Gitterspær	-	Facade	ophænges	i	udkragning. Udveksling	over	glaspartiFormur	ophængt	i	tagkonstruktion

Stikspær
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3D detalje stikspær
1

3D	detalje
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Konstruktion/isolering/tæthed
- Konstruktion

1.201
Snit A

1.201
Snit A

A B C D E G H J K L M NF I

AA BB

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2

1.701

2
1.702

298 12405 298

(MU) Afgrænsende dræn iht. beskrivelse
UK dræn = OK fundament

(MU) Afgrænsende dræn iht. beskrivelse
UK dræn = OK fundament
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Papiruldsisolering	klar	til	indblæsning Formursopbygning Terrændæk	-	før	beton Sokkelisolering
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DD

(TØ) Lukkes m. eternit i bund.
Der sikres en lille afstand til
bagmur - denne fuges.
(TØ) Ventilation af facade
Musestop

(BYGH) 120 mm beton
(TØ) som 280 mm λ 34 isolering
(TØ) 45x95 mm facadeskelet

(TØ) Vindspærre

(TØ) 25 mm luft/afstandsliste
i lærk kernetræ(TØ) Facadebeklædning:
Lindab Coverline Sinus 18

(MU) 100 mm EPS C80 isolering *

(BYGH) Puds

(MU) Fundament m. 2 stk.
12 mm Kamstål Y12

(MU)150 mm EPS C80 isolering *

(MU) 30 mm Kantisolering

(BYGH) Solafskærmning

(MU) 2 stk. 120 mm leca blokke

(MU) 3mm rustfri
murbinder pr. 60 cm

(MU) 100 mm Kantisolering

(MU) 270 mm EPS
C80 isolering

Terrændæk:

(MU) 100 mm beton m.
rionet 6015 midt i beton

(MU/TØ) Gulvbelægning
iht. beskrivelse

(TØ) klæbet og klemt
dampspærre

(TØ) Purenit lysning

(TØ) klæbet og klemt
dampspærre

(MU) Radonspærre

(TØ) ialt som 390
mm  λ 34 isolering

(TØ) 95x45mm
påforingslægter m. 95 mm λ 34
isolering.

(BYGH) Dampspærre på bagmur

(TØ) Zinkinddækning over
solafskærmninger.

(TØ) klæbet og klemt
dampspærre

(TØ) Purenit Lysning

(BYGH) 120 mm beton

(TØ) 45x195 Reglar i lærk

(TØ) Ståltag Lindab
Coverline profilplade

(TØ) 38x73mm taglægte
pr. 460 mm
(TØ) 25x45 mm
afstandsliste
(TØ) Folie undertag

(TØ) Fodblik udskåret for spær
Monteret på 38x73mm taglægte.
Min 20 mm ventilation m. insektstop

(TØ) Nedløb og tagrende

(TØ) 38x150 mm taglægter i lærk

(TØ) Ventilation af facade
Insektstop

(TØ) 25 mm
afstandsliste på spær

O.K. Vindueshul 11.820

U.K. Vindueshul 10.920

Vent.

Vent.

Vent.

O.K. Element 12.642

400

(TØ) 45x95 mm
afstandsstykke

(BYGH) Dampspærre på bagmur

U.K. Beton 8.920

(TØ) Der laves udveksling for
ophæng af vinduer.

(TØ) 95x22mm murrem

(TØ) 95x22mm
forskalling pr. 300 mm
(TØ) Loftbeklædning

(TØ) Metalplade på pap skillelag

(TØ) Sålbænk/fuge mod vindue

(BYGH) 30 mm opklodsning

O.K. Beton 9.220

U.K. Element 9.650

(MU) Montering af EPS plader samt sokkelpuds udføres i nøje overensstemmelse
med producenternes vejledninger.
150 mm C80 EPS Plade fuldklæbes til element/Lecablokke.
100 mm C80 EPS plade sættes op med forskudte fuger og fastdybles med 4
Thermo dybler pr. m² længde 295 mm. (eks. med Ejot Thermodybel)
* BEMÆRK: Under alle ACO Render benyttes istedet hhv. 150 og 100 mm
Sundolitt XPS300 isolering.
Sokkelpuds udføres som Weber Sokkelsystem inklusiv klæber, forstærkninger,
slutbehandling m.v. Producentens konsulent skal kontaktes inden opstart for
sikring af systemets egnethed og korrekt udførsel.

O.K. Elementhul 11.840

U.K. Vindueshul 10.900

(TØ) Indadgående dreje/kip vinduer.
(MU/TØ) Bemærk elementmål og hulmål afviger.

O.K. Isolering 10.170

(TØ) Fodblik og fugleklodser

(TØ) 500x12mm krydsfiner
for at løfte folieundertag

(MU) Smørremembran

A BAA

(TØ) 22x95mm murrem

(TØ) Spær

(TØ) 45x95 facadeskelet
ophængt i spær

(TØ) Stikspær

(TØ) 45x95 understøtning
af stikspær

(TØ) Ø20 tryk/træk stang.
Fastgøres uden på
vindspærre/facadeskelet.

(TØ) Udhæng opbygget i 45x145 mm spærtræ. m 95
mm isolering.
Tag i vandfast krydsfinerplade med tagpap
Fald 1:100 væk fra  huset - afsluttes med sternkant i
zink, med opkant som leder vand ud til sider. I sider
undlades opkant.
Side- og underbeklædning i eternit.
Der etableres tværventilation.
(EL) indbygning af 1 stk. spots i udhæng v. hoveddør

(TØ) Tagpap føres min
200 mm op af vindspærre

(TØ) Facadebeklædning i lærk:
45, 70, 105 mm høje x
25, 35 mm dybe (se facader)
(TØ) 25 mm afstandsliste i
lærk kernetræ
(TØ) Vindspærre

(TØ) Klæbet og klemt
dampspærre

O.K. Vindueshul 12.165

(TØ) Undertag føres op
på øverste facadeliste.

(TØ)Afstandsliste

(TØ) Taglægte

(TØ) Vindskedeprofil i zink

(TØ) 95x45mm
påforingslægter m.
95 mm λ 34 isolering.

CC

(TØ) Fodblik udskåret for spær
Monteret på 38x73mm taglægte.
Min 20 mm ventilation m. insektstop

(TØ) 38x150 mm
taglægter i lærk

Vent.

(TØ) 1x1 m  gangbro v.
inspektionslem

(TØ) Inspektionslem
600 x 600 mm

(TØ) fodblik og
fugleklodser

B

DD3
20

(TØ/MU) Vindueshul
som makeret på plan

(MU/TØ) Hul i element

(TØ) Purenit lysning

(TØ) Vindspærre

(TØ) Metalplade
på pap skillelag.
Monteres skjult i
front samt bag karm

(TØ) Lægter v. vinduer
forskubbet i forhold til
modullinje!

32
14

9

Princip ved indadgående
drejevinduer
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Detalje fra Snit A - Syd

1
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Detalje fra Snit C
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Detalje fra Snit A - Nord
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 1 : 5
Vandret snit v. vinduer
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Konstruktion/isolering/tæthed
-	Detaljer
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Konstruktion/isolering/tæthed
-	Detaljer

DD
(TØ) Opklodsning og stopning

(BYGH) ACO Drain Hexaline
(BYGH) Udv
belægning
(udføres m. let fald
væk fra bygn.)

(MU)
Stålprofil
til dræn

(TØ) Ideal Combi
Futura+ I terrassedør

(TØ) Hårdtræssøjle Monteret og leveret
inklusiv skjult bjælkesko i punktfundament
(MU) indstøber bjælkesko.

(MU) 30mm kantisolering

(MU) Tilpasset 150 mm Lecablok

(TØ/MU) Gulvbelægning

(MU) 150 mm isolering
NB: Under alle ACO render benyttes
Sundolitt XPS 300

(MU) Betondæk

(MU) 265 mm EPS C80 isolering

(TØ) 50 mm hård isolering

(MU) 100 mm isolering
NB: Under alle ACO render benyttes
Sundolitt XPS 300

(TØ) Elastiske fuge

(MU) Radon spærre

(MU) 100mm Isolering
(MU) Leca blokke

O.K. Færdig gulv 10.020

U.K. Beton 9.900

(BYGH) Ved afslutning
af vindueshullet føres
sokkelpuds ind i falsen

(MU) Limankre ibores som
binder pr. 200 mm - efter
montage af radonspærre

O.K. Beton 10.000

(MU) Fundament
m. 2 stk. 12 mm
Kamstål Y12

O.K. Udv. belægning 10.020

(MU) 300x300 mm
punktfundament for
hårdtræssøjler inkl
indstøbning af bjælkesko.
Mellem punktfundament og
lecablokke fyldes med XPS
300 isolering.

U.K. Søjle 10.100

O.K. Beton 9.870

(MU) 120 mm Lecablok

(MU) Fundamentsklods
for punktfundamenter
iht. tegn 1.703

(MU) Hvor der er ACO render
afsluttes fundamentsklods skrå.
(Dvs. også ved "øvrige døre"!)

(MU) Jordfugtig beton under
belægningssten

O.K. Beton 9.220

U.K. Beton 8.920

(MU) Radon spærre.
NB tætning omkring bindere

(TØ) UK søjle
hæves 80 mm(MU) Radon spærre

(MU) 100mm Leca

50

(TØ) 50 mm
hård isolering

O.K. Lecablok 10.008

(MU) Foliemembran

AA
(TØ) Ideal combi
Nation Energy
Udadgående facadedør

O.K. Færdig gulv 10.020
O.K. Beton 10.000

U.K. Beton 9.900

82

O.K. Lecablok 9.900

(TØ) Musestop

(MU) Ved afslutning af
vindues/dørhuller føres
sokkelpuds ind i falsen

(TØ) Vinduer/døre fastgøres
med monteringsvinkler som
StrongTie.

(MU) Stålprofil
til dræn samt
elastisk fuge

(BYGH) Udv. belægninger
udføres med fald  væk fra huset

(MU) Jordfugtig beton
under belægningssten

(MU) Radonspærre

AA

4
(TØ) Vindspærre

(TØ) Metalplade på pap skillelag.
Monteres skjult i front samt bag karm

(TØ) Lægter v. dør
forskubbet i forhold til
modullinje!

9
32

(TØ) 45x95mm
afstandsstykke

Princip for løsning ved døre
samt faste vinduespartier.
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Søjle	og	sokkel

Overgang	ved	døre
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Konstruktion/isolering/tæthed
-	Tæthed

(TØ) Limtræ

DD

1
1.702

Vent.

Vent.

(TØ/MU) Hårdttræssøjler

U.K. Limtræ 12.692

U.K. Søjle 10.100

300 115

U.K. Vindueshul 12.512
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Side 162

Det valgte byggekoncept skal nu detailprojekteres, og her er 
det vigtigt, at klimaskærmen gør huset tæt og varmt og ikke 
efterlader huller, hvor energien kan slippe ud. 

Alle konstruktionerne i byggeprojektet skal projekteres med 
så god en varmeisolering som muligt samtidig med, at der  i 
samme ombæring  tænkes på, hvordan kuldebroer og lufttæt
hed løses på en enkel og bygbar måde. 

Vælger man at udfordre den kompakte byggeform med vink
ler, altaner eller lignende, kræver det endnu større fokus på de 
grundlæggende konstruktioners Uværdi, for i så fald må man 
tage initiativer et andet sted, som opvejer det uhensigtsmæssige. 

En vigtig parameter for et lavenergiprojekt er at vælge hoved
konstruktionerne, så Uværdien kan fastsættes så tidligt som 

muligt i processen, for det er svært at ændre den senere, hvis 
energiberegningen ikke går op. 

Dernæst fastlægges strategien for fremføringen af ventilations
luft og rørinstallationer. Og så vælges vinduestype og princip
pet for indbygningen.

Klimaskærmen skal bygges op, så der opnås cirka samme tyk
kelse isolering hele vejen rundt om huset. I princippet tegnes 
isoleringslaget og lufttæthedslaget uden at ”løfte” blyanten 
hele vejen rundt om huset. 

Som sikkerhed for at klimaskærmen er tæt, bør der  inden den 
indvendige beklædning færdiggøres  foretages en BlowerDoor 
test, der giver mulighed for at lokalisere utætheder og udbedre 
dem, inden den endelige test laves. 

Klimaskærmen

Hver gang blyanten løftes, eller isoleringen ændrer tykkelse eller retning, er der en potentiel kuldebro eller utæthed. Disse steder skal lokaliseres, og der skal udarbej
des målrettede detailløsninger  helst i samarbejde med håndværkerne. 
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Tæthed	er	et	vigtigt	fokuspunkt	i	passivhusbyggeri.
Ved	alle	knudepunkter,	materialemøder	og	
gennemføringer	skal	det	sikres	at	tætheden	kan	sikres.	
Tæthedsplanet	placeres,	så	det	ikke	gennembrydes	ved	
opsætning	af	lamper,	malerier	m.v.	og	udformes	så	
tætheden	forbliver	intakt	over	tid.

Illustrationen	viser	knudepunkter	hvor	der	skal	være	
særlig	fokus	på	tæthed.	I	designfasen	kan	antallet	af	
sådanne knudepunkter reduceres.
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Konstruktion/isolering/tæthed
- Ventilation
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Principper for ventilation.

Fordelingssystemet	til	ventilationen	føres	i	
mindre	rør	under	dampspærren.	
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Et passivhus
-	Først	og	fremmest	en	bolig
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3D plan
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Det	vigtigste	ved	et	passivhus	er,	at	det	først	og	fremmest	er	en	bolig.	
Den	skal	være	funktionel,	med	et	godt	indeklima	og	lige	så	god	
som	et	hvert	andet	nyt	hus.	Kvaliteter	som	udsigt,	dagslys	i	boligen	
og	vedligeholdelsesvenlige	materialer,	er	mindst	lige	så	vigtig	i	et	
passivhus som i alle andre boliger.

Det	kan	være	en	udfordring,	eksempelvis	
hvis en udsigt ligger mod nord - men de 
fleste	udfordringer	kan	løses	med	omtanke	i	
designfasen,	så	passivhuset	bliver	mere	end	
blot	en	energieffektivt	bolig.
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