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1 Active Solar Systems 

2 Alternative Energy 

3 Alternative Transportation 

4 Appropriate Size and Growth 

5 Building Form 

6 Building Monitoring 

7 Building Orientation 

8 Carbon Offsets 

9 Cavity Walls for Insulating Airspace 

10 Co-Generation 

11 Conserving Systems and Equipment 

12 Construction Waste Management 

13 Cool Roofs 

14 Deconstruction and Salvage Materials 

15 Daylighting 

16 Earth Sheltering 

17 Efficient Artificial Lighting 

18 Efficient Site Lighting Systems 

19 Energy Modeling 

20 Energy Source Ramifications 

21 Energy-Saving Appliances and Equipment 

22 Environmental Education 

23 Geoexchange 

24 Green Roof 

25 High-Efficiency Equipment 

26 Integrated Project Delivery 

27 Life Cycle Assessment 

28 Mass Absorption 

29 Material Selection and Embodied Energy 

30 Natural Ventilation 

31 Open, Active, Daylit Spaces 

32 Passive Solar Collection Opportunities 

33 Photovoltaics 

34 Preservation/Reuse of Existing Facilities 

35 Radiant Heating and Cooling 

36 Renewable Energy Resources 

37 Rightsizing Equipment 

38 Smart Controls 

39 Space Zoning 

40 Staff Training  

41 Sun Shading 

42 Systems Commissioning 

43 Systems Tune-Up 

44 Thermal Bridging 

45 Total Building Commissioning 

46 Vegetation for Sun Control 

47 Walkable Communities 

48 Waste-Heat Recovery 

49 Water Conservation 

50 Windows and Openingss 
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GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ CÔNG TRÌNH CẦN PHÂN TÍCH 
 

Vị trí: New Orleans, bang Louisiana, Hoa kỳ 

Kiến trúc sư : Kieran Timberlake, Philadelphia, PA 

Hoàn thành: tháng 9 năm 2008 

Giải thưởng: AIA Cote Top Ten Award, 2010 

Diện tích sàn: 1,520 ft2 (141 m2) 

Diện tích khu đất: 5160 ft2 

Thể loại công trình: Nhà ở dân dụng 

Khí hậu: Cận nhiệt đới 

Bối cảnh: Đô thị 

Phong cách kiến trúc : Hiện đại 

Chủ đầu tư: cá nhân 

Tình trạng cư trú: tiêu chuẩn 2 người 

 

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ 

The Special no.9 House được thiết kế cho Quỹ tài trợ Make It Right (MIR) và được 

chuẩn bị đầy đủ cho công tác chống bão, giá cả phải chăng, và là chọn lựa về nhà ở bền 

vững cho các cư dân của khu vực New Orleans’ Lower Ninth đã di dời bởi cơn bão 

Katrina. Để hỗ trợ mục tiêu của Make It Right, loại hình nhà ở một hộ gia đình đã sẵn 

sàng cho việc sản xuất hàng loạt, 

dự đoán sẽ có một sự thay đổi từ chế tạo trực tiếp tại chỗ sang khu vực ngoại vi  bởi vì 

nhiều ngôi nhà được lên kế hoạch cho việc xây dựng. 

Mục tiêu chính là để tạo ra nhà ở an toàn, lành mạnh và trang nghiêm cho cư dân trong 

khu vực bão lụt, đồng thời trao quyền cho người dân quay trở lại điều kiện sống đã được 

cải thiện, tận dụng lợi thế của khí hậu New Orleans. 

 

ĐẶC ĐIỂM SƠ BỘ: 
 

Ngôi nhà tận dụng mọi lợi thế định hướng năng lượng mặt trời, hệ thống thu trữ nước 

mưa, và mọi nhu cầu cần thiết trong khu đất rộng 1.520 feet vuông, diện tích trung bình 

của rất nhiều các ngôi nhà thế hệ đầu của quỹ Make it Right. Lớp vỏ bao che bên ngoài, 

tối ưu hóa hệ thống thông gió tự nhiên, tích hợp pin năng lượng mặt trời, các chất kết 

dính không dung môi, sơn có hàm lượng VOC thấp hoặc không chứa VOC tạo cho ngôi 

nhà cận nhiệt đới sự mát mẻ và tự duy trì. Với tất cả những lý do này, Ngôi nhà đã nhận 

được giải thưởng AIA/COTE Top Ten Green Project năm 2010 và chứng nhận LEED 

Platinum. Điều làm cho Special no.9 house trở nên đặc biệt là tiềm năng của nó cho nhà 

tiền chế sinh thái bị động , điều đó đáp ứng cả hai nhu cầu của chủ sở hữu nhà và vị trí 

địa lý của ngôi nhà. 
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HỒ SƠ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẶT BẰNG TRỆT  1.Bãi đậu xe 2. Vỉa hè lát betong 3.Rải sỏi 4. Bể chứa nước mưa 

5.Kho 

MẶT BẰNG LẦU  1. Hiên nhỏ có mái che 2. Phòng khách 3. Phòng ăn 4. Bếp 

5. Phòng ngủ 6. Tắm 7. Giặt 8.Hiên sau/cầu thang lên mái 

9. Phòng gia chủ 

9 

3 2 1 

MẶT BẰNG MÁI   1. Giàn lưới mắt cáo 2. Pin năng lượng  3. Tấm lợp mái 
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MẶT ĐỨNG PHÍA BẮC 

MẶT ĐỨNG PHÍA ĐÔNG 

MẶT CẮT ĐÔNG-TÂY 

MẶT CẮT BẮC-NAM 
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THÔNG QUA HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ NHÀ Ở LEED-   

XÁC ĐỊNH NHỮNG TIÊU CHUẨN 50-50 MÀ CÔNG TRÌNH ĐẠT ĐƯỢC 

 

1. Sự đổi mới và quy trình thiết kế  

a. Quy trình thiết kế: 
Tiền thiết kế 

Mười ba công ty kiến trúc đã được mời để thiết kế nhà cho dự án Make It Right, bao gồm 

cả các công ty địa phương, quốc gia và quốc tế. Các công ty được mời sẽ tham gia trong 

một buổi họp ban đầu 3 ngày, bao gồm cả một tour du lịch của địa phương, thảo luận với 

các nhà lãnh đạo địa phương để thong báo về mẫu thiết kế, và cuộc trò chuyện cởi mở về 

mục tiêu dự án và các yêu cầu. Quá trình thực hiện nhận được sự cộng tác cao và thu đc 

nhiều kết quả tốt từ số lượng lớn những thành phần tham gia và việc đối thoại cộng đồng. 

Thiết kế 

Một cuộc họp đánh giá kết quả thời gian đầu đã được tổ chức mà tại đó cộng đồng cư dân 

đã đưa ra những phản hồi cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế, và được xem xét bởi một 

nhà tư vấn cho sự phát triển bền vững. kiến trúc sư điều hành cho phù hợp với các pháp 

lệnh và cấu trúc của địa phương, và ước tính chi phí để phù hợp với nguồn ngân sách eo 

hẹp. 

Xây dựng 

Make It Right đã cân nhắc lựa chọn nhiều nhà thầu nhỏ để thực hiện việc xây dựng ngôi 

nhà để hưởng lợi từ việc tận dụng các nguồn lực kinh tế ở địa phương, trong khi đó đồng 

thời dạo tạo trên diện rộng các nhà thầu ( người xây dựng ) theo phương pháp chấp nhận 

được. Ngoài ra, việc sử dụng nhiều nhà thầu cho phép thử nghiệm một loạt các hệ thống 

xây dựng.  

 

b. Sự đổi mới 
Mục tiêu chính là để tạo ra nhà ở an toàn, lành mạnh và có giá trị cho cư dân trong một 

khu vực dễ bị lũ lụt, và để trao quyền cho người dân quay trở lại điều kiện sống được cải 

thiện, tận dụng lợi thế của khí hậu của New Orleans và thể hiện di sản văn hóa sâu 

sắc của nó. 

Thiết kế chính của chúng tôi có hai lựa chọn chính:   

 một khu vườn thử nghiệm bao gồm một tầng mái, màn chống nắng, và lưới 

mắt cáo;  

 một trụ chống bao gồm một tầng mái, màn chống nắng, lưới mắt cáo và một 

khu vực trú ẩn.  
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Bộ khung là giống nhau trong cả hai lựa chọn, với nhiều tùy chọn đối với nguyên liệu, hệ 

thống và thẩm mỹ. 

Để đạt được tính linh hoạt, kế hoạch thiết kế sàn được củng cố với không gian "khô" và 
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"ướt" thành các vùng. Hệ thống đường ống dẫn nước được hợp nhất thành một cụm tuyến 

tính của phòng "ướt" tạo thuận lợi cho sự lựa chọn số lượng và bố trí các không gian 

này. Các không gian này đang được coi là mô-đun có thể được lựa chọn, nhóm 

lại, và cuối cùng chế tạo như các thành phần cá nhân tạo nên một tổng thể. 

 

Tương tự như vậy, số lượng và các loại không gian sống "khô" có thể đượcnhóm 

lại tuyến tính trong các sắp xếp chủ yếu được giới hạn bởi chiều dài của khu vực. Biến 

thể bên ngoài phù hợp với, bao gồm các tấm PV(photovoltacis) , màn chống nắng, khu 

lưu trữ, và trữ nước mưa. Tùy chọn cho lan can chạm khắc màu sắc và cắt gọn gàng cho 

phép những ngôi nhà được mang tính cá nhân hoàn toàn . 

 

2. Vị trí và sự kết nối 
Bị giới hạn với những điều kiện tự nhiên và nhân tạo ( hồ, kênh đào, đường ray tàu 

và đường cao tốc ) và sự cộ lâp bởi quy hoạch công nghiệp, phường Lower Ninth được 

phát triển tách rời với khu vực trung tâm thành phố, bị coi nhẹ như một khu tự trị. Hiện 

tại chỉ có một tuyến xe buýt nối liền nó với thành phố. Dự án tập trung vào việc tái xây 

dựng lại các khu phố như vậy, đưa nhiều dân cư quay trở lại, và nó sẽ không còn bị bỏ 

qua trong tầm nhìn tổng thể của New Orleans. Khi các cơ sở hạ tầng gia thông được xây 

dựng lại, bao gồm phương tiện giao thông như xe buýt và đường sắt nhẹ có thể nối 

phường Lower Ninth với thành phố. Chính sách quy hoạch sử dụng hỗn hợp cân bằng các 

nghành công nghiệp hiện tại với các khu vực thương mại và dân sự mới cũng có thể tăng 

cường những điểm mạnh riêng biệt của khu vực. Về vấn đề này , dự án sẽ là một nhà máy 

phát điện kết nối trong một thời gian dài 

 
 

Dự án Make It Right là một ví dụ của một quá trình phát triển đô thị ở địa phương, 

và liên minh khu phố đã có được những sự đóng góp vốn đáng kể. Việc bảo tồn những 

cảm giác gắn kết của những khu phố nhỏ là điểm đặt trưng của các khu phố New Orleans 

trước cơn bão Katrina là không chỉ rất quan trọng đến những quyết định xây dựng ngắn 

Vị trí Special no.9 House – tại New Orleans 
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hạn của họ, mà còn là một tiềm năng tự cấp ( tiềm năng có thể tự cấp cho bản thân ) dài 

hạn của họ. Về vấn đề này, dự án khuyến khích sự kết nối với cộng đồng. 

Chiến lược xanh: 

 Kế hoạch có trách nhiệm  

Đảm bảo rằng sự phát triển phù hợp với khuôn khổ chịu trách nhiệm của địa 

phương và quy hoạch khu vực. 

 Cơ hội lựa chọn tài sản 

 Tìm kiếm những cơ hội phát triển chưa đầy đủ.  

 

3. Khu đất xây dựng bền vững: 
Nằm trong một khu vực bị ngập lụt trong cơn bão Katrina, bối cảnh sinh thái của 

địa điểm chịu ảnh hưởng nhiều bởi bề mặt ngập nước của khu vực. Dự án này giải quyết 

vấn đề ngập nước  bằng cách thực hiện các biện pháp để cải thiện việc quản lý nước 

mưa bão đến một mức độ vượt quá sự phục hồi của hệ thống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án cải thiện thủy văn hiện có thông qua một thiết kế cho phép 100% dòng 

chảy trong khu vực thâm nhập tại chỗ thông qua bề mặt có thể thấm qua. Các khu vực bãi 

đậu xe và đường lái xe, chiếm 17% của bề mặt khu vực, được xây dựng bằng vât liệu 

thấm . Tất cả các khu vực thảm thực vật, chiếm 80% khu vực, tất cả đều có thể thấm 

tốt. 3% còn lại khu vực bao gồm các bề mặt khôngthấm được chỉ dẫn đến với các bề mặt 

khác có thể thấm nước. Trong trường hợp lượng mưa quá mức, dòng chảy hướng về một 

vùng đất ngập nước nhỏ cho sử lý lọc sinh học trước khi đưa vào hệ thống thoát 

nước trong cơn bão.  

Mở rộng các biện pháp dọn dẹp để khôi phục lại chế độ thủy văn đô thị bao gồm 

loại bỏ sự tăng trưởng thực vật nặng và trầm tích đã tích lũy từ năm 2005. Trong quá 

trình xây dựng, lớp trầm tích đã được triển khai tại tất cả các điểm thoát nước cơn bão và 

thường xuyên duy trì. Nó được phát hiện ra rằng một lượng lớn trầm tích đã bị bắt, đòi 

hỏi phải thường xuyên thay lớp. Điều này dẫn đến việc theo đuổi các công nghệ thay 

thế trong các dự án trong tương lai, chẳng hạn như hàng rào phù sa. 

Hệ thống thảm thực vật, 

và nền tầng trệt để trống 

tạo điều kiện cho việc 

thấm hút nước 
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Lấy nước mưa từ mái 

Nước tưới sạch cho thực vật 

Bể chứa 3000 gal 

Dẫn dòng nước chống tràn 

Vị trí bể chứa nước và quy cách hoạt động 

Kích thước lô đất : 5,160 ft2 

Khu vực này vẫn đang tiếp tục được phát triển và nâng cấp cơ sở hạ tầng 

 

4. Sử dụng nước hiệu quả 
Tầm quan trọng của chu kỳ tuần hoàn nước là điều được xem xét trong suốt thiết kế nhà. 

Bể chứa nước nằm dưới ngôi nhà có khả năng giữ lại 62% lượng mưa  từ một cơn 

mưa bình thường, hoặc 600 gallon. Nước đã được trữ sau đó có thể được sử dụng bởi chủ 

sở hữu cho thủy lợi thông qua một máy bơm áp lực từ xa, việc đảm bảo sử dụng nước 

mưa trữ được là thuận tiện lớn cho nước của thành phố. Mặc dù các bộ luật khu 

vực không cho phép sử dụng trong nhà nước mưa, nước mưa trước được bơm lên các bể 

chứa nước và sau đó tái sử dụng cho xả nước vệ sinh trong dự đoán của các phiên bản 

luật trong tương lai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượng mưa tại chỗ không được giữ lại trong bể chứa nước được hấp thụ thông qua các bề 

mặt thấm. Chín mươi bảy phần trăm bề mặt là trực tiếp thấm, nhanh chóng truyền 

đạt lượng mưa vào bảng nước trong khu vực, với 3% còn lại bị dồn ép vào các khu 

vực thấm mà nó cũng được hấp thu nhanh chóng. 

 

Sử dụng nước trong nhà bị hạn chế bởi việc sử dụng các đồ đạc dòng chảy thấp cho tất 

cả các bồn vệ sinh, phòng tắm, nhà vệ sinh. 
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Hệ thống pin năng lượng mặt 

trời đặt trên mái 

Quạt trần 

Pin năng lượng 

Hệ lam làm bằng 

Polypropylene  

Cửa sỗ chớp lấy sáng 

Cửa sổ mở cánh 

kính lấy sáng 
Thông gió tự nhiên 

Trần dày 10’ 

 
5. Năng lượng và không khí: 

a. Năng lượng 

Dự án này là một thiết kế nhà ở sử dụng năng lượng hiệu quả cao với một đánh giá chỉ 

số HERS (Home Energy Rating) là 35, có nghĩa là nhà sẽ tiêu thụ ít hơn 65% năng tương 

đối cho một căn nhà cơ bản so sánh trong cùng một khí hậu. Điểm số thấp phản ánh một 

động thái thuyết phục theo hướng carbon trung lập (HERS điểm từ 0) khi vượt qua 

mức mục tiêu năng lượng 2030 Challenge từ 2010 là giảm 60% tiêu thụ năng lượng. Đây 

là cấp độ cao về hiệu suất đạt được thông qua một lớp vỏ bọc xây dưng cấu trúc tốt 

(constructed envelope) và một hệ thống HVAC hiệu quả, cùng với một định hướng phù 

hợp của việc xây dựng, lắp kính và lưới mắt cáo tích hợp trên mặt tiền phía nam. Cải 

tiến bổ sung trong xây dựng hiệu suất năng lượng đạt được thông qua các ống nước từ vật 

liệu cách nhiệt. 

 

 

 

 

Ngôi nhà cũng được thiết 

kế với một mảng quang điện gắn 

trên mái nhà,cung cấp cho những 

người cư ngụ với một 

nguồn năng lượng đáng tin cậy 

của loại bỏ từ sự thay đổi 

của giá tiện ích lưới điện hoặc 

gián đoạn truyền tải. 
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Chiến lược xanh: 

 Hệ thống làm mát tận dụng năng lượng mặt trời  

        Định hướng xây dựng đúng cách 

Tạo bóng lên cửa sổ phía nam với cửa chớp bên ngoài, mái hiên, hoặc lưới mắt cáo. 

 Ánh sáng ban ngày cho hiệu quả năng lượng 

        Định hướng mặt bằn theo  trục Đông - Tây để sử dụng hiệu quả nhất ánh sáng 

ban ngày 

        Sử dụng lượng lớn cửa sổ bên ngoài và trần nhà cao để tăng lượng ánh sáng ban 

ngày. 

 Hệ thống nước nóng 

        Sử dụng vòi nước tiết kiệm nước ( nước chảy yếu ) 

 Hệ thống làm lạnh không dùng năng lượng mặt trời 

       Sử dụng quạt trần để cải thiện tiện nghi ở nhiệt độ cao hơn 

 Sự mất nhiệt 

       Cách nhiệt đường ống nước nóng 

 Năng lượng quang điện 

       Sử dụng hệ thống quang điện (PV) xây dựng tích hợp  để tạo ra điện tai chỗ trên 

công trình.  

 

b. Không khí: 
Dự án đáp ứng với khí hậu nóng ẩm của New Orleans với các biện pháp giảm tiêu thụ 

năng lượng tổng thể trong xây dựng trong khi cải thiện tiện nghi cư ngụ.Ngôi nhà được 

định hướng trên một trục Đông-Tây, tuyến tính, hạn chế tiếp xúc với mặt trời nhất trong 

mùa hè và ( mùa vai – shoulder seasons ) mặt tiền phía nam dài. Nhiệt năng lượng mặt 

trời thu được bình thường sẽ cho kết quả từ thiết kế như vậy được kiểm duyệt bởi một hệ 

thống lưới mắt cáo lớn dọc theo toàn bộ mặt tiền phía nam. Lưới mắt cáo các không 

chỉ cung cấp trực tiếp bóng mát cho mặt tiền, mà còn được dự định, với thời gian sẽ trở 

thành nơi trồng cây, tiếp tục cải thiện bảo vệ năng lượng mặt trời. Trong khi nhiệt năng 

lượng mặt trời đạt được trong mùa hè được ngăn chặn có hiệu quả, trong mùa đông, lưới 

mắt cáo sẽ cho phép năng lượng mặt trời tiếp cận bề mặt ngôi nhà, cung cấp lợi ích sưởi 

ấm. Một phân tích khí hậu của New Orleans cho thấy rằng mặc dù khí hậu nóng và ẩm 

ướt, các chiến lược thụ động, đặc biệt là thông gió tự nhiên, có hiệu quả để đáp ứng yêu 

cầu thoải mái trong nhà mà không cần chi phí năng lượng. Để tạo điều kiện thuận lợi 

cho thông gió tự nhiên, ngôi nhà bao gồm nhiều cửa sổ con có thể hoạt động trên các cửa 

sổ và cửa sổ lớn có thể hoạt động được tích hợp vào phía nam, đông và tây bề mặt. Các 

thành phần hoạt động trên bề măt nhà này, kết hợp cùng với quạt gắn trần và trần nhà 10-

foots, cho phép thích ứng khí hậu thụ động đáng kể. 
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6. Vật liệu và tài nguyên: 
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Lựa chọn vật liệu được đặt ưu tiên cao cho việc bảo tồn các nguồn tài nguyên trong khi 
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Tách lớp và phân loại các cấu kiện module vật 

liệu thi công tại chỗ hay được sản xuất sẵn 

vẫn đảm bảo mức cao nhất của sức khỏe người cư ngụ.Việc tiêu thụ khung gỗ được giới 

hạn qua các thế hệ các văn bản khung chi tiết và cắt giảm danh sách với một mục 

tiêu 10% chất thải trước khi đặt hàng gỗ. Kết quả là lượng chất thải phát sinh ít đi đáng 

kể trong quá trình dựng khung, và các đặc điểm kỹ thuật của các khung có kích thước 

hợp lý đại diện cho một động thái đáng chú ý đối với tiền chế (tạo). Thiết kế khuyến 

khích bảo tồn hơn nữa các nguồn lực thông qua việc sử dụng của kết cấu tấm cách 

nhiệt (SIPS) cho mái nhà và sàn nhà bằng cách lợi dụng hệ giàn lưới mở sàn (open web 

floor).  
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Việc giữ sức khỏe cho người sử dụng đã được giải quyết thông qua các đặc điểm kỹ thuật 

của vật liệu phát sáng thấp, bao gồm cả thảm xanh mái hắt (green label carpet ) và vật 

cách nhiệt phát sáng thấp (low-emitting insulation), chất kết dính, sơn nội 

thất. HVAC cao hiệu quả hệ thống lọc  tiếp tục cải thiện chất lượng không khí trong nhà. 

 

7. Chất lượng môi trường bên trong công trình: 

Số lượng lớn các kính về phía nam, phía đông, và mặt tiền phía tây cùng với 

trần dày 10 foot cho phép ánh sang ban ngày xuyên qua đáng kể. Quá nhiều ánh sáng 

chói thấp từ mặt trời phía tây được kiểm nghiệm hiệu quả thông qua thiết bị kiểm soát 

bóng người bên ngoài là hoàn toàn phù hợp với đánh giá cửa sổ trong bão. Các mái hiên 

phía trước, phía sau và mái nhà cung cấp lối vào rộng rãi tới không gian ngoài trời cho 

không khí trong lành.  Những không gian này đảm bảo rằng người cư ngụ có thể tận dụng 

lợi thế của khí hậu thoải mái của New Orleans. 

 

Lưới mắt cáo, một khi 

nó được phối 

hợp với cây nho, là 

một chìa khóa tài 

nguyên thẩm 

mỹ tự nhiên cho các cư 

dân. Lớp 

"thảm xanh" của thực 

vật bao lại các lưới mắt 

cáo sẽ làm dịu nhẹ môi 

trường đô thị xung 

quanh và cung cấp một 

nguồn tài nguyên trực 

quan cho các khu phố 

và chủ sở ngôi hữu 

nhà. Lợi ích thẩm 

mỹ này 

được kết hợp với tầm 

nhìn không bị cản 

trở và dòng chảy tự 

do của không khí vào và qua nhà qua các cửa sổ cắt ra trong lưới mắt 

cáo. Kkả năng thông gió tự nhiên này, như không gian tầng, là không thể thiếu để kết 

nối những người cư ngụ với môi trường bên ngoài. Sự kết nối người sử dụng với môi 

trường tự nhiên là phải tiếp tục được phát triển thông qua việc trồng các cây bản địa bao 

phủ 80% khu vực và trang trí các boong lan can với một mô hình dựa trên các cấu 

trúc thực vật. 
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Tỷ lệ phần trăm diện tích xây dựng là ánh sáng ban ngày: 80%. 

Tỷ lệ phần trăm của tòa nhà có thể được thông gió hoặc làm lạnh với các cửa sổ có 

thể hoạt động: 100% 

Chiến lược xanh: 

 Tiện nghi thị giác ( tầm nhìn thoải mái ) và bề mặt bao quanh ngôi nhà. (house envelope) 

 Định hướng kế hoạch sàn nhà trên một trục Đông - Tây để kiểm soát tốt nhất ánh 

sáng ban ngày 

 Sử dụng lượng lớn cửa sổ cửa sổ và trần nhà cao để tăng ánh sáng ban ngày 

 Xác định các chất ô nhiễm trong nhà 

 Mua sắm các nhãn hiệu xanh được chứng nhận. 

 Xoá bỏ các chất ô nhiễm trong nhà 

 Chỉ sử dụng  chất kết dính không dựa trên dung môi. 

 Giảm chất ô nhiễm trong nhà 

 Sử dụng sơn có hàm  lượng VOC rất thấp hoặc không có VOC 

 

8. Nhận thức và giáo dục: 
Mục tiêu của Make It Right là xây dựng ít nhất 150 căn nhà ở phường Lower 

Ninth. Mục tiêu này được thực hiện trong giai đoạn cho cả hai lý do tài chính và hậu cần. 

Những giai đoạn này cho phép nhóm nghiên cứu đánh giá các trong khâu quá trình thực 

hiện, để những ngôi nhà sau đó tận dụng lợi thế của nền tảng kiến thức thông qua các 

phương pháp xây dựng hợp lý và chiến lược môi trường được cải thiện. 

 

Bài viết phân tích xây dựng được tiến hành sau khi hoàn thành của mỗi căn nhà, với 

việc tập trung vào giảm chi phí và duy trì chất lượng, và mục tiêu tổng thể là cung cấp 

nhà ở cho người có nhu cầu . Quá trình nàythiết lập một mô hình mới để chống bão, nhà 

ở bền vững - giá cả phải chăng, điều đó đạt được thông qua quan hệ đối tác trong tất cả 

các khía cạnh của quá trình xây dựng nhà ở, từ thiết kế nguồn tài chính để xây dựng. Dự 

án đã được thiết kế và thi công tốt, thể hiện một mô hình cứu trợ thiên tai có thể được áp 

dụng ở nơi khác. 

Phường Lower Ninth có một tỉ lệ rất cao người sở hữu nhà ở, rất nhiều ngôi nhà bị 

mất trong cơn bão Katrina là nhà có người sở hữu. Một trong những mục tiêu của MIR là 

đạt được kế hoach tài trợ tùy chỉnh cho mỗi chủ sở hữu nhà , bao gồm cả các 

khoản vay lãi suất thấp, hỗ trợ từ thiện, và các phương tiện khác được xác định trên cơ sở 

từng trường hợp cụ thể. 

Do mức độ cao của sự tàn phá do cơn bão Katrina gây nên ở New Orleans, xảy sự 

khan hiếm lao động và nguyên vật liệu dẫn đến việc đẩy chi phí lên cao. Những hy vọng 

từ việc tăng số nhà được xây dựng và nền kinh tế trong khu vực được bình ổn, sẽ dẫn đến 

giảm những chi phí cao bất thường, một chiến lược bền vững thậm chí còn dễ tiếp nhận 

hơn với các chủ nhà bình dân. 

Đồng thời với việc trao quyền cho người dân quay trở lại điều kiện sống đã được 

cải thiện, tận dụng lợi thế của khí hậu New Orleans, Quỹ MIR giáo dục cho chủ sở hữu 

nhà về cách sử dụng ngôi nhà như một hệ thống tối ưu để tiết kiệm năng lượng và đảm 

bảo tốt các nhu cầu khác mà họ cần. 
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MIR đã cân nhắc lựa chọn nhiều nhà thầu nhỏ để thực hiện việc xây dựng ngôi 

nhà để hưởng lợi từ việc tận dụng các nguồn lực kinh tế ở địa phương, đồng thời đào tạo 

trên diện rộng các nhà thầu (người xây dựng) theo phương pháp chấp nhận được ./. 

ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN LEED VỀ SPECIAL NO.9 HOUSE 

 
 

 

Đối chiếu và so sánh những đánh giá của Leed mà công trình đạt được với các 

tiêu chí “50 to 50” mà nhà ở cần đáp ứng(29 tiêu chuẩn): 

1. ID: Innovation & Design Process: 

2. LL: Location  & Linkage 
-Khu dân cư có cự ly đi bộ hợp lý 

-Thay đổi hình thức giao thông (tăng cường phương tiện công cộng) 

3. SS:  Suatainable Sites 
-Sự thích hợp về quy mô và sự phát triển trong tương lai 

-Cây xanh và ánh sáng mặt trời 

4. WE: Water Efficiency 
-Bảo tồn nguồn nước 

5. EA: Energy & Atmosphere 
-Sử dụng nhiệt năng mặt trời một cách hợp lý 

-Nguồn năng lượng thay thế  

-Pin năng lượng mặt trời 

-Nguồn năng lượng tái sinh 

-Bức xạ nhiệt 

-Hướng công trình 

-Mái xanh (hệ thống mái PV) 

-Biểu đồ di chuyển của mặt trời 

-Ánh sáng tự nhiên 

-Thông gió tự nhiên cho công trình 
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-Không gian mở, linh động và chiếu sang tự nhiên 

-Cửa sổ và không gian mở 

-Hình khối công trình (đáp ứng các vấn đề về hướng nắng, gió và các yếu tố khác) 

6.  MR: Materials & Resources 
-Khoảng rỗng cách nhiệt trong tường 

-Tái dử dụng và tận dụng vật liệu 

-Truyền nhiệt 

-Làm mát mái công trình 

7. EQ: Indoor Environmental Quality 
-Ánh sáng tự nhiên 

-Sử dụng ánh 19ang nhân tạo hiệu quả 

-Hệ thống kiềm soát công trình (thu nước mưa…) 

8. AE: Awareness & Education 

Ngoài ra công trình còn đáp ứng các tiêu chuẩn:  
-Phân chia không gian trong công trình 

 

Như vậy công trình Specila no.9 House đạt được 25/29 tiêu chí thiết kế kiến trúc 

bền vững cho nhà ở để giảm thiểu 50% sự tiêu thụ năng lượng hóa thạch./. 

 

 

 

 

 


