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15. januar 2010 / Sidste nyt / Af Peter Kargaard

Lavenergihuse har indtil nu været praktiske og
økonomiske. Men ikke videre æstetiske. Det vil
Horsens-arkitekter bag nyt landsdækkende koncept
lave om på
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KOMPROMISLØST

Lavenergihuse er indtil videre ikke blevet forbundet
med arkitektoniske perler, eller blot indbydende
huse, der tilgodeser både æstetik og funktionalitet.
Bastante, praktiske og lidt fodformede kasser med
ikke alt for store vinduer har været nærmere
virkeligheden.

Seneste nyheder

Men udviklingen i blandt andet vinduesteknologi og
isoleringsmaterialer betyder, at Horsens-arkitekterne
Lundhilds Tegnestue nu har taget kampen op mod
fordommene.

10. marts

Nyt koncept
Virksomheden står bag et nyt landsdækkende
koncept, der kan findes på hjemmesiden
lavenergihuse.net og som vil gøre op med
lighedstegnet mellem lavenergi og tung arkitektur.
Husene er ifølge websitet individuelt tegnet af
arkitekter på tegnestuen og det første bevis kan ses
på søndag, 17. januar, når byggefirmaet holder
åbent hus i Juelsminde.
Fortsættes...
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Ovenlysvinduer er et typisk træk i Horsensarkitekternes koncept.

Sikkerheden er stadig
ikke OK

Vippevinduerne er forsynet
med en vandtæt polyuretanoverflade uden samlinger,
der effektivt beskytter trækernen mod fugt. (Illustration
fra lavenergihuse).net)
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Her vil kunder, der er villige til at revurdere deres
syn på lavenergihuse kunne få en snak med
arkitekter og håndværkere om landvindinger i
jordvarmeanlæg og ventilationssystemer, der trods
meget tætte huse sørger for et sundt indeklima.

Læs også...
17. februar 2010

Nyt integreret liv til Njalsgade

- De nye laveenrgihuse bliver som standard udført i
lavenergiklasse 1, der forventes at blive lovkrav i
2015. Husene har et energiforbrug, der er 50
procent mindre end i huse opført efter de lovkrav,
der gælder i dag, siger indehaver af tegnestuen
Steen Lundhild til Horsens Folkeblad.
Design og energikrav
Der er ifølge arkitekterne ikke gået på kompromis
med hverken design eller energikrav fra de nye
beboeres side.

Læs online avisen

Tip en ven...
Dit navn:
Din email:
Til email:

*
*
*

Energiforbruget minimeres ved hjælp af et
energidesign, hvor bygningerne er kompakte og
velisolerede, men samtidig slipper masser af sollys
ind.
Er grunden stor nok kan desuden installeres
jordvarmeanlæg til rumopvarmning og varmt vand,
så man slipper for at blive koblet på en kollektiv
varmeforsyning. Alternativt kan man ifølge det nye
koncept vælge luft-til-vand varmepumpe.
Der er åbent hus til miljørigtige boligoplevelser 17.
januar kl 10.30 på Peter Holst Vej 34 i Juelsminde.
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