
Lærkehaven afd. 33

Denne almene boligbebyggelse er resultatet af en internatio-

nal arkitektkonkurrence i 2003 under overskriften ”Arkitektur 

og Bæredygtighed i Dansk Boligbyggeri”, udbudt af Boligfor-

eningen Ringgården i Aarhus med økonomisk støtte fra fon-

den Realdania. Tre vinderprojekter er opført i Lystrup, hvoraf 

dette er med det tyske arkitektfirma Herzog & Partner som 

rådgiver. Her er opført 17 rækkehuse i et plan med gårdhaver 

og 33 rækkehuse i to plan. Boligerne er enkle og kompakte, 

opført af industrielt producerede træelementer. Projektet er 

udviklet med en helhedsorienteret tilgang, hvor bæredygtigt 

materialevalg og konstruktion samt indeklimaoptimering og 

lavenergi går hånd i hånd med ønsket om gode boliger. 

En undersøgelse blandt beboerne viste stor tilfredshed med 

boligerne, som kræver en aktiv indsats af beboerne for at sty-

re indeklimaet. Bebyggelsen har modtaget en række nationa-

le og internationale priser bl.a. EU’s energi- og miljøpris i 2007 

og Aarhus Kommunes arkitekturpris i 2010. 

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. 350 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 33 mm træbeklædning af lærk

• 40 mm afstandsliste af træ

• 15 mm OSB-plade

• 240 mm stenuldsisolering inkl. træskelet

• 15 mm OSB-plade

• 10 mm gipsplade

Miljøprofil for ydervæg

 
Bæredygtigt Byggeri
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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

10

8

6

4

2

0

300

250

200

150

100

50

0



Projektet gennemsyres af en lavteknologisk helhedstænk-
ning udviklet af arkitekten. Det spænder fra fokus på levetid 
af konstruktionens delelementer over dagslysoptimering og 
valg af materialer med minimal miljøbelastning til aktivering 
af brugerne for optimal brug af boligerne.
• Der er i stort omfang valgt fornybare materialer og ma-

terialer med lav miljøbelastning: FSC-mærket træ både til 
konstruktion og som ubehandlet lærketræ sammen med 
spanske træbaserede plader til beklædning

• De præfabrikerede facadeelementer kan demonteres og 
genanvendes, hvis ombygninger bliver aktuelle

• Fjernvarmen er optimalt udnyttet ved fremføring under 
husene og returføring i etagedækkene

• Passiv solvarme udnyttes optimalt gennem høje vinduer 
med manuelt betjente skodder

• Højisolering og høj tæthed (0,5- 1,1l/s/m2 ved 50Pa) mini-
merer varmetabet

• Vinduer med U-værdi 0,66 mod nord og 1,18 mod øst, syd 
og vest

• Der er monteret PCM (Phase Change Material) kassetter 
på lofterne for at optimere varmebalancen og minimere 
behovet for tilført energi 

• Et PV anlæg leverer strøm til fælleshus og udendørs 
belysning

• Al overfladevand nedsives lokalt eller ledes til lokalt våd-
område og bæk

• Almene rammer for boligstørrelser sikrer fornuftigt antal 
m2 pr. person

• Anlægsomkostningerne er begrænset af rammebeløbet, 
der dog er givet et mindre tillæg til 

• Bebyggelsen har et centralt vådområde, som giver bebo-
erne fine naturoplevelser

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Boliger og rækkehuse  

Adresse: Lærkehaven 1- 50, 8250 Lystrup  

Ejer: Boligforeningen Ringården, Aarhus

Rådgiver: Herzog & Partner, Kaiser Development og  

ingeniørfirmaet Viggo Madsen

Entreprenør: O-LUX, Georgensmünd  

Opførelsesår: 2008

Opvarmet etageareal: 4.807 m²

Antal beboere: Ca. 110 personer (44 m² pr. person) 

Anlægsomkostninger: Ca. 60 mio. ekskl. moms/ 12.482 kr. 

pr. m² opvarmet etageareal

Opført efter: BR08 – LE1

Målt elforbrug: 44 kWh/m² opvarmet etageareal pr. år

Målt varmeforbrug: 68 kWh/m² opvarmet etageareal  

pr. år

Beregnet varmeforbrug: 44,4 kWh/m² opvarmet etage- 

areal pr. år

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.

Rie
Note
den er også positiv




