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Thyholm
Primære klimatilpasninger
•
•
•
•
•

Flere og længerevarende hedebølger
Mere sne
Fugtigere vejr
Længere perioder med tørke
Længere somre

Projektidé
Gruppen omkring bygherren Thyholm
Murer A/S ønskede at opføre et fuldmuret
hus i lavenergiklasse 1. Kravet til et
lavenergihus i klasse 1 er at huset maksimalt må have et energiforbrug på 50 % af
det tilladte energiforbrug ifølge (energibestemmelserne i) Bygningsreglementet.
Ligeledes ønskede gruppen bag
byggeriet, at byggeriet skulle kunne opnå
at blive Svanemærket. Yderligere var det
hen-sigten at opføre et hus som både
udefra som indefra fremstod som et
traditionelt fuldmuret hus, visuelt enkelt og
moderne.

Klimatilpasning
Huset er opført med stor opmærksomhed
på at eliminere kuldebroer som traditionelt
kan findes ved samlingen mellem byggeriets enkelte bygningskomponenter
f.eks mellem væg og loft, og omkring
vinduer og døre samt omkring andre
gennemføringer
i klimaskærmen så som em-fang, venti-

Indgangsfacade.
lationsriste og skorstene. Under opførelsen af huset har der ligeledes været fokus
på klimaskærmens lufttæthed. Der skal
stort set ikke slippe luft igennem
utætheder i vægge, loft og gulv. I en
lufttæt bolig er det muligt at kontrollere
luftskiftet, så man får den fugtige og
forurenede luft skiftet ud, når der er behov
for det i det nødvendige omfang. At huset
er lufttæt reducerer energiforbruget til
opvarmning, da der da kan ventileres i
nødvendigt og tilstrækkeligt omfang for at
opnå et godt indeklima. Huset er forsynet
med et ventilations-anlæg med høj
effektivitet og et lavt energiforbrug,
regnvandsopsamling til toiletskyl og vask
for at tilgodese et lavt vandforbrug.
Endvidere er huset udført med et skyggende tagudhæng mod overophedning.

Aluvinduer og murede sålbænke.

Byggeprocessen

Ovenlys og solceller mod rygning.

Alle håndværkere har været velinformerede om at isolering og tæthed skal
udføres omhyggeligt. Kvalitetssikring af
arbejdet er løbende gennemført under
byggeriet.

Arkitektonisk ydre

Rygning og ventilationsskorsten.

Thyholmhuset er valgt som et længehus
med symmetrisk saddeltag. Længehuset
har et godt forhold mellem grundareal og
overflade, som er vigtigt energimæssigt.
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Faktaboks

Tagudhæng mod overophedning.

Grundplan, Møller Nielsens Tegnestue.

• Byggeri
Thyholm, parcelhus, energiklasse 1
• Adresse
Svanelunden 57
4681 Herfølge
• Areal
Samlet etageareal er 150 m2
• Byggeperiode
Opført 2007
• Klimatilpasning
Lavenergi og svanemærkning
Biofaktorbaseret haveanlæg >0,5
Regnvandsopsamling.
• Bygherre
Thyholm Murer A/S
Poul Erik Gravgaard
Floulevvej 6
7790 Thyholm
• Entreprenør
Thyholm Murer A/S
Poul Erik Gravgaard
• Rådgiver
Ingeniørfirmaet Ellehauge &
Kildemoes
Vestergade 48H, 2. tv
8000 Århus C
• Arkitekt
Møller Nielsens Tegnestue
Arkitekt Per B. Clausen
Hjermvej 29
7600 Struer
• Leverandør af komponent til
klimatilpasning
Akzo Nobel, Alfix, HTH, Icopal, LK,
Nyrup Plast, Schüco, Skydoor, Kalkog teglværksforeningen, Maxit,
Isolklink, Danogips, AEG, Ifö,
Pressalit, Damixa, Vølund, Ribe
Jernindustri, Roth, Ecovent.

I 2006 blev energibestemmelserne i Bygningsreglementet revideret og begrebet
lavenergihus blev defineret ved to lavenergiklasser.
Lavenergihuse klasse 2 er et hus som har et energiforbrug til opvarmning, varmt
brugsvand og ventilation på maks. 75 % af det i bygningsreglementet tilladte, og
Lavenergihuse klasse 1 er tilsvarende et hus som har et energiforbrug på maks. 50 %
af det tilladte.

Udarbejdelse:
Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi,
AAU, januar 2008

