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Komfort husene i Skibet ved Vejle
Primære klimatilpasninger
•
•
•

Flere og længerevarende hedebølger
Længere perioder med tørke
Længere somre

Projektidé
Green Team er en gruppe aktører indenfor
projektudvikling, projektstyring og byggeri
som i fællesskab har sat sig det mål at
skabe et unikt passivt hus, der udstråler
både danske og nordiske modernistiske
byggetraditioner. Huset opføres og
fremstår i tegl og træ. Huset skal udtrykke
fællesskab/privathed og komfort og
opbygges med enkle former, lyse rum og
elementer, der i sin helhed fremstår som
en stærkfigur/skulptur i landskabet. Huset
fremstår som én samlet figur der er
komponeret over to bygningskroppe der
placeres lidt forskudt. Huset har ensidig
taghældning, med de højeste rum mod
syd. Grundformen er tragtformet og åbner
sig mod syd. Glasfacaden mod syd åbner
op til udeareal med direkte adgang til
terrasse.
Perspektiv fra stuen, foto: Arkitektfirmaet
C. F. Møller.

Komfort huset i Skibet ved Vejle med træbeklædning, foto: Arkitektfirmaet C. F. Møller.
institut, beregnet til et nettoenergibehov til
rumopvarmning på 7,8 kWh/m2 pr. år.
Huset monteres et integreret ventilationsaggregat. Aggregatets integrerede varmepumpe udnytter restvarmen i ventilationsluften til opvarmning af brugsvand og
sikrer endvidere at ventilationsluften kan
tilføres den nødvendige ekstra varme, der
skal til for at opretholde et sundt og
behageligt indeklima.

Byggeprocessen

Klimatilpasning
I valget af materialer lægges der vægt på
anvendelsen af miljørigtige byggematerialer og vedligeholdelsesfrie overflader, herunder facadetegl, komposit/træ
til vinduer og døre og tagpap tag samt
svanemærket trykimprægneret fyrretræ til
terrasser og lysninger. Huset projekteres
og opføres således, at der kan opnås
certificering af Passivhaus Dienstleistung
Gmbh. Varmetabsrammen er vha. BE06,
udviklet af Statens Byggeforsknings-

Huset opføres med højisolerede
konstruktioner i klimaskærmen bestående
af væg, gulv og loft. Yderligere er der
specielt arbejdet med at fjerne kuldebroer
ved opbygningen af randfundamentet
samt i samlingerne mellem bygningskomponenterne, tilslutningen af vinduer
og døre i vægge og i selve samlingen
mellem væg- og loftskonstruktionerne.

Arkitektonisk ydre
Huset fremstår lyst og venligt, med
inspiration fra de nordiske traditioner.
Ude- og inderum er forbundet ved at lade
materialerne være gennemgående inde i
huset såvel som udvendigt.

Opstalt mod syd, foto: Arkitektfirmaet C. F. Møller.
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