
Villa i Højbjerg

Denne private villa fra 1978 har undergået en total transfor-

mation, hvor der både er optimeret på arkitektur, dagslys, 

indeklima og materialer i huset. Projektet er et eksempel på, 

at man kan opgradere arkitekturen, samtidig med at man 

minimerer energiforbruget via nye tekniske installationer og 

forbedrer indeklimaet. 

Den nye facade- og tagbeklædning er udført i cedertræ, der 

ikke skal vedligeholdes og nemt kan udskiftes hvis nødven-

digt. 

Mange af denne type villaer fra 70’erne lever ikke op til 

dagens krav, hverken æstetisk, funktionelt eller miljømæssigt, 

men de er ofte forholdsvis billige og meget rummelige og 

har dermed et potentiale for opgradering. Renoveringen har i 

2014 fået Aarhus kommunes byfornyelsespris. 

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. 0,29 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 340 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 20 mm træbeklædning af ceder

• 108 mm eksisterende teglsten og cementmørtel

• 100 mm eksisterende stenuldsisolering

• 108 mm eksisterende teglsten og cementmørtel

Miljøprofil for ydervæg

 
Bæredygtigt Byggeri
– en indsats under Miljøstyrelsen

Global opvarmning (GWP)

Nedbrydning af ozonlaget (ODP)

Udgivet december 2015

kg CO -ækv./m2

10  kg R11-ækv./m

Materialer

Materialer

Drift

Drift

Total

Total

Ydervæg

Reference, 2010

Reference, 2015

Reference, 2020

Ydervæg

Reference, 2010

Reference, 2015

Reference, 2020

-7 2

2

6

5

4

3

2

1

0

300

250

200

150

100

50

0



Kreativ og fornuftig genbrug af den eksisterende bygnings-

masse er en væsentlig indsats for at minimere ressourcetryk 

og affaldsmængder. Dette projekt sikrer således et rimeligt 

ordinært parcelhus fra 70’erne nyt liv i god overensstemmel-

se med en nutidig families behov. 

• Prisen for renoveringen på knap 10.000 pr. m2 viser, at en  

gennemgribende renovering kan være en fornuftig  

løsning også økonomisk

• Der er arbejdet med materialeoptimering ved valg af 

ubehandlet cedertræ

• At husets basale ressourcer er genbrugt i stedet for at 

blive revet ned er meget væsentligt for projektets bære-

dygtighed

• Den nye facadebeklædning er monteret med skjult fast-

gørelse, hvilket gør nedtagning uden værditab vanskeli-

gere

• Med maksimalt brug af træ til både tag og facade er der 

valgt fornybare ressourcer  

• Huset har fået en smuk ny facade, men desværre er den 

oplagte mulighed for en samtidig efterisolering af tag og 

facade ikke udnyttet. Energibehovet pr. m2 er ikke oplyst, 

men er næppe opgraderet til fremtidens standard, selv-

om de tekniske installationer er nye

• Indeklimaet er optimeret med naturlig ventilation via et 

nyt glasparti i taget, som åbnes efter behov

• Daglysforsyningen er forbedret ved introduktion af et 

stort ovenlysparti midt i huset. Dermed er indeklima 

forbedret, og elforbrug reduceret 

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Parcelhus 

Adresse: Albert Nauers Vej 20, Højbjerg  

Ejer: Privat  

Rådgiver: LOOP architects og Tækker Rådgivende  

Ingeniører

Entreprenør: Raunstrup

Opførelsesår: 1978

Renoveringsår: 2013

Opvarmet etageareal: 165 m²

Anlægsomkostninger: ca. 9.090 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Varmeforsyning: Fjernvarme

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.


