
+HUSET
+HUSET, et nybygget parcelhus i Andelssamfundet i Hjorts-

høj, er designet af arkitekten til hans egen familie. Huset er et 

øst-vest orienteret længehus med fladt tag. Huset er kompakt, 

men opbygget af to let forskudte smalle længer, som skaber 

beskyttede uderum i begge ender af huset. Opholdsrum, 

køkken og stue er orienteret mod syd med store glasarealer. 

Mod nord er der badeværelser, arbejdsværelse og soverum 

med mindre glasarealer.  

Bygningen er opført med en bærende trækonstruktion på et 

beton terrændæk. Ydervægge og tag er udført af præfabri-

kerede lette elementer isoleret med træfiber. Husets meget 

enkle form får smukt liv af en robinie spånbeklædning på 

facaden, som i detaljerne omkring vinduer og døre møder en 

fremspringende ramme også af robinie. Facaden får desuden 

et fint skyggespil fra det træristeværk, som sikrer opholds-

rummene mod overophedning på solrige dage. Huset står 

nu efter nogle år i det danske klima med en smuk flimrende 

sølvgrå farve. Se www.plushuset.dk

Konstruktionen
 

Ydervæggens samlede miljøbelastning fremgår af 

graferne til venstre. Miljøbelastningen er beregnet for 

en periode på 50 år ud fra ydervæggens opbygning og 

U-værdi.  

Ydervæggen har en U-værdi på ca. 0,09 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 640 mm og er opbygget af følg-

ende materialer:

• 50 mm træbeklædning af robinie

• 45 mm afstandsliste af træ

• 15 mm afstandsliste af træ

• 12 mm eternitplade (vindspær)

• 400 mm træfiberisolering inkl. træskelet

• Dampspærre

• 95 mm træfiberisolering inkl. træskelet

• 2 x 12,5 mm gipsplader

Miljøprofil for ydervæg

 
Bæredygtigt Byggeri
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Arkitekt, bygherre og bruger er samme person, som med en 

grundig viden har minimeret den samlede miljøbelastning fra 

anlæg, drift og evt. bortskaffelse.

• Der er ikke anvendt knappe materialer – ubehandlet træ 

er hovedmaterialet, og præfabrikerede væg- og dækele-

menter har høj byggeteknisk kvalitet

• Robinie har +100 års levetid uden tilført imprægnering og 

er her brugt til den spånklædte facade, som har et meget 

lavt niveau af indlejret energi. Det samme gælder for 

træfiberisoleringen

• De valgte træmaterialer sikrer mulighed for genanvendel-

se/genbrug af materialeressourcerne

• Der er fokus på at undgå farlige stoffer, fx med PVC-fri 

tagfolie 

• Den kompakte bygningsform, balanceret udnyttelse af 

passiv solvarme kombineret med tæthed, eliminering 

af kuldebroer, 3-lags vinduer og god isolering sikrer en 

bygning med et minimalt behov for tilført energi

• Et balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding 

reducerer behovet for tilført energi og optimerer inde- 

klimaet 

• Sunde materialer og ingen elastiske fuger i interiøret 

samt en diffusionsåben dampbremse er også med til at 

sikre et godt indeklima

• Varmt brugsvand og rumvarme dækkes alene fra  

solfanger 8 måneder om året 

• PCM (Phase Change Material) i gipsplader til indvendig 

beklædning hjælper til at udjævne temperaturforskelle i 

huset hen over døgnet

• Vandbesparelser ved 2-liters toiletskyl

Vurdering af bæredygtighed Fakta 

Bygningstype: Enfamiliehus 

Adresse: Gammel Kirkevej 152, 8530 Hjortshøj 

Ejer: Peter Grønlund  

Rådgiver: Arkitekt Peter Grønlund  

Opførelsesår: 2009

Opvarmet etageareal: 142 m²

Antal beboere: 3 personer (47,3 m² pr. person) 

Opført efter: Bygningsklasse 2020 

Målt varmeforbrug: 22 kWh/m² opvarmet etageareal  

pr. år

Beregnet varmeforbrug: 11 kWh/m² opvarmet etage- 

areal pr. år

Varmeforsyning: Fjernvarme fra lokalt flis-fyret fjern- 

varmeværk

Bygningsark udarbejdet af: 

Facadens miljøbelastning

Genbrug og genanvendelighed

Uønskede skadelige stoffer

Dekomponérbare konstruktioner

Fornybare ressourcer

Driftsenergi

Vandbesparelse

Arealudnyttelse

Anlægsøkonomi

Naturindhold

Æstetik og kontekst

Funktionalitet og fleksibilitet

Tilgængelighed

Indeklima

Er der valgt materialer og konstruk-
tioner med omtanke for miljø? 

Er der vist omsorg for ressource-
forbrug?

Spiller bygningen en positiv rolle 
for samfund og brugere? 

 
Bæredygtigt Byggeri
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Teksten er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra projektets parter, mens miljøprofilen er baseret på livscyklusdata fra Ökobau 2013. 

Yderligere informationer kan findes i en vejledning, som kan downloades på www.mst.dk. Her kan du også finde andre bygningsark.


