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Internationale passivhusdage over hele kloden
Fra San Francisco over Irland til Japan og New Zealand er der åbent i verdens mest
energieffektive bygninger 13.-15. november
Darmstadt. Passivhuskonceptet har gennem 25 år leveret økonomiske, behagelige,
miljøvenlige bygninger, og bevægelsen har bredt sig til seks kontinenter. Ved de Internationale
Passivhusdage d. 13.-15. november åbner bygningsejere i hele verden igen dørene og viser
deres bygninger frem. Eksperter forklarer og beboere fortæller om deres erfaringer.
En oversigt over åbne passivhusprojekter kann man finde på www.passivhausprojekte.de. Det
er primært private hjem, der bliver adgang til, men der er også en del kontorer og skoler.
40% af vores energiforbrug finder sted i bygninger. Passivhuse har 90% mindre varmeforbrug
og 50% mindre samlet energiforbrug end typiske, eksisterende bygninger. For at minimere
energiforbruget og påvirkningen af klimaet, er en bred implementering af meget energieffektive
bygninger afgørende. Bæredygtighed i bred forstand er ikke nok. For bygherrerne er det dog
lige så interessant, at det kann gøres rentabelt og medfører en høj grad af komfort.
De Internationale Passivhusdage har fundet sted siden 2004 og mere end 10.000 mennesker
har besøgt byggerierne i de forgangne år. Dagene organiseres af foreningen InformationsGemeinschaft Passivhaus Deutschland (IG Passivhaus) i samarbejde med International
Passive House Association (iPHA). I år indgår dagene desuden i EU-projekterne EuroPHit og
Sinfonia.
I Danmark tilbyder Passivhus.dk i forbindelse med passivhusdagene et foredrag i Næstved om
EuroPHit-projektet om trinvis renovering. Henvendelse til Søren Pedersen, Passivhus.dk,
telefon 25 31 92 11, senest 5. november.
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Illustration: Åbne passivhuse i hele verden. https://service.passivehouse.com/de/ph_days/map
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Forfatterne er eneansvarlige for indholdet i denne pressemeddelelse. Indholdet afspejler ikke nødvendigvis
EU’s synspunkter. Hverken EASME eller Europa-Kommissionen er ansvarlig for, hvordan oplysningerne
anvendes.
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