
Villa Kram
Glostrup Kommune udstykkede i 2007 et areal til lavenergi 

parcelhuse i Hvissinge. Der blev pålagt en række miljøkrav 

i lokalplanen: Vandbesparende armaturer, 50 % træfaca-

de, intet trykimprægneret træ, ingen PVC, træ skulle være 

FSC-mærket, og energikravene var strengere end BR08 (som 

på det tidspunkt var undervejs), nemlig minimum LE02. Villa 

Kram er et nyt bud på tofamiliehuset: En kompakt bygning 

i tre etager med de to boliger flettet ind i hinanden. Herved 

sikres to gode, oplevelsesrige boliger med kontakt til alle 

verdenshjørner. Den markante bygning er en hybrid mellem 

parcelhuset og etageboligen og bidrager dermed på bedste 

vis til en nødvendig udvikling af boligbyggeriet. Sammenflet-

ningen af de to boliger giver både en mindre overflade, som 

reducerer energibehovet. Desuden opnås en arealbesparelse, 

idet de to familiers trapper ligger over hinanden, og der er en 

række fællesfunktioner. En dagslysskakt midt i huset tjener 

både som dagslyskilde og som teknisk kontrolrum for de to 

familier. Se www.villakram.dk.

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. 0,12 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 460 mm og er opbygget af følg-

ende materialer:

• 15 mm træbeklædning af ceder

• 15 mm krydsfinerplade

• 13 mm vindgips

• 200 mm EPS-isolering

• 150 mm armeret beton

• 50 mm EPS-isolering

• 20 mm puds

Miljøprofil for ydervæg
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Dobbelthuset har ud over de byggetekniske bæredygtigheds-

tiltag også en indbygget social og miljømæssig bæredygtig-

hed fx fælles vaskekælder, cykelkælder og værktøj samt nem 

mulighed for fælles børnepasning.

• Silikatpuds, cederspån og gipspuds bidrager til lav miljø-

belastning fra facadekonstruktionen

• Ved at overholde lokalplanens forbud mod uønskede og 

farlige stoffer er projektet godt på vej mod den sunde 

bolig

• Det målte energibehov er mindre end det beregnede

• Den kompakte bygningsform er energibesparende

• Et relativt stort vinduesareal (36 % af etageareal over 

kælder) nedsætter elforbruget til belysning

• Et balanceret ventilationsanlæg med varmegenvinding 

minimerer bygningens varmetab

• Bygningen har et luft-vand varmepumpeanlæg, som 

leverer varme

• Ved at sammenflette de to boliger er gangarealer mini-

meret til fordel for rigelige brugsarealer 

• Fællesfunktioner i huset reducerer arealbehovet

• Byggeriet er opført til en meget lav kvadratmeterpris

• Huset understøtter med sit minimerede fodaftryk intenti-

onen om et stort naturindhold i bebyggelsen 

• Villa Kram er et fint eksempel på en bygning ”plantet” i 

naturen og med en materialeholdning, som går i dialog 

med skovplantningen på arealet

• Generelle tilgængelighedskrav har ikke kunnet opfyldes 

• Dagslyskvaliteten og oplevelserne af lys fra alle verdens-

hjørne giver sammen med det balancerede ventilations-

anlæg basis for et godt indeklima

Vurdering af bæredygtighed Fakta

Bygningstype: To boliger i dobbelthus 

Adresse: Stisager 96 A+B, Hvissinge, Glostrup 

Ejer: Bolig A: Natallia Boika Sørensen og Pelle Bryde-

gaard Sørensen. Bolig B: Michael og Hannah Meyer 

Rådgiver: Arkitekt Manifold og Infusion, CONSULTING 

rådgivende ingeniørfirma  

Entreprenør: Hovedkonstruktion: Pudsbyg Aps

Opførelsesår: 2009    

Opvarmet etageareal: 470 m² (med kælder)

Antal beboere: 8-10 personer (47 - 58,7 m² pr. person)

Anlægsomkostninger: ca. 9.570 kr. ekskl. moms  

pr. m² opvarmet etageareal

Opført efter: BR08 – LE2

Målt vandforbrug: 0,48 m³ vand/m² opvarmet etage- 

areal pr. år

Målt elforbrug: 10,6 kWh/m² opvarmet etageareal  

pr. år

Målt varmeforbrug: 25 kWh/m² opvarmet etageareal  

pr. år

Beregnet varmeforbrug: 42 kWh/m² opvarmet  

etageareal pr. år

Varmeforsyning: Luft-vand varmepumpe

Overholdelse af kommunalkrav: Ja

Bygningsark udarbejdet af: 

Facadens 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.


