
Økohus 99

Økohus konkurrencen udskrevet af By- og Boligministeriet og 

KAB Bygge- og Boligadministration i 1996 var en sensation, 

fordi den professionelle byggesektor her skulle konkurrere 

om at opføre alment økologisk byggeri. Økohus 99 er en 

solorienteret ”boligslange” med et asymmetrisk snit med en 

sydvendt skrånende glasfacade og integreret solvarmepanel 

på solhuset. Mod nord er der en mere lukket facade og udsigt 

over landskabet. Det uopvarmede solhus kan via folde- 

vinduespartier og –døre stå mere eller mindre i åben forbin-

delse med de opvarmede boligrum bagved og kan derved i 

store dele af året udvide det primære boligareal. Boligarealet 

er fordelt med soverum i stueetagen og køkken – opholds-

rum på første sal, hvor den passive høst af solvarme giver et 

tilskud til opvarmningen. Midt i boligen er der en varme- 

akkumulerende, muret installationsskorsten, som sikrer korte 

rørføringer i boligen – til fjernvarmeforsyning, ventilation, vand 

og afløbsinstallationer. Der er både etplansboliger med lille 

forhave og toplansboliger enten i rækkehuse med egen have 

placeret på de to etager over etplansboligerne.

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. 0,18 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 365 mm og er opbygget af følg-

ende materialer:

• 8 mm stenuldsplade

• 2 mm asfaltstrimler

• 25 mm afstandsliste af træ

• 190 mm stenuldsisolering

• 120 mm bagmur af beton (20% genbrug)

• 20 mm puds

• Maling

Miljøprofil for ydervæg
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Projektet blev udviklet og vandt konkurrencen på et tids-

punkt, hvor byggesektoren ikke havde store erfaringer med 

bæredygtigt byggeri. Der har fx ikke været sat spørgsmåls-

tegn ved valg af isoleringstyper eller brug af dampspærre. 

• Der var et nyt fokus på valg af indvendige overflader 

uden farlige afgasninger

• Det realiserede energiforbrug til opvarmning placerer 

bebyggelsen som frontløber i 1999 med et energibehov, 

der er mindre end LE 2015

• Et CTS anlæg giver løbende informationer om forbrug

• Almene boliger udnytter arealet optimalt – og her med 

nye funktioner

• Byggegrundens areal er begrænset, men udnyttet både 

til private havearealer og naturrigt fællesareal med lokal 

nedsivning og afledning af regnvand til en lille bæk i 

området

• Bebyggelsen er karakterfuld og funktionalistisk, men er 

en fremmed fugl i bydelen

• Solhuset har givet den almene bolig nye brugsmulighe-

der, men fleksibiliteten i boligerne er meget begrænset

• Etplansboligerne er generelt tilgængelige

• Solhuset giver boligerne en markant og meget værdsat 

dagslysoplevelse. Til gengæld har det også givet proble-

mer med overophedning af boligerne, som kun afhjæl-

pes med indvendige gardiner

• Omsorgen for de indvendige overflader sikrer et inde- 

klima uden farlige afgasninger

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Rækkehuse med 38 boliger 

Adresse: Skejbytoften 106-182, 8200 Aarhus N

Ejer: Boligforeningen Ringgården, Aarhus

Rådgiver: Vandkunsten Arkitekter. Rådgivende  

ingeniør: Dominia A/S

Entreprenør: H. Hoffmann & Sønner

Opførelsesår: 1999

Opvarmet etageareal: 3.427 m²

Antal beboere: 65 personer (52 m² pr. person)

Anlægsomkostninger: ca. 42.3 mio kr. ekskl. moms - 

12.343 kr. pr. m² opvarmet etageareal

Opført efter: BR95 med langt bedre energistandard

Målt vandforbrug: 0,9 m³ vand/m² opvarmet etageareal 

pr. år

Målt varmeforbrug: 33,5 kWh/m² opvarmet etageareal 

pr. år

Varmeforsyning: Fjernvarme og solvarme

Bygningsark udarbejdet af: 

Ydervæggens 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? 
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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.


