
Villa i Roskilde

Villaen i Roskilde har fået en gennemgribende renovering og 

meget grundig efterisolering (BR2020) af 328 m² bolig +  

120 m² kælder. Bøgevej 9 var efter en årrække som udlej-

ningsejendom med klubværelser i en ringe stand. Husets 

kubiske krop er nu opdelt i to moderne, veldisponerede 

boliger. Overetagen er med skråvægge og synlige spær, og 

det gamle terrazzogulv i trapperummet og parketgulvene er 

sammen med de gamle tagsten bevaret. 

Ydervæggene er udvendigt isolerede og beklædt med puds-

ede plader. Taget er isoleret med 50 cm papiruldsisolering. 

Etageadskillelserne er forbedret lydmæssigt, og installatons-

rør og en centralstøvsuger er placeret i en skakt midt i huset. 

Med en effektiv udnyttelse af ressourcerne og et enkelt 

arkitektonisk greb er der skabt en moderne bolig med fine 

rumlige kvaliteter. 

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. 0,13 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 570 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 15 mm puds

• 40 mm træfiberisoleringsplade

• 200 mm papiruldsisolering inkl. træskelet

• 108 mm eksisterende teglsten og cementmørtel

• 100 mm eksisterende stenuldsisolering

• 108 mm eksisterende teglsten og cementmørtel

Miljøprofil for ydervæg

 
Bæredygtigt Byggeri
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Godt eksempel på en gennemført bæredygtig renovering af 

et tofamiliehus.

• Miljøprofilen for ydervæggen viser en markant lav 

miljøbelastning

• Åndbar klimaskærm isoleret med papiruld til 2020 

standard

• Nænsom renovering med genbrug af mange af de 

oprindelige materialer

• Vinduer af kærnetræ malet med linoliemaling og fuget 

med kalkmørtel og fæhår

• Kalkmørtel i stedet for cement og derefter silikatmaling

• Ingen brug af trykimprægneret træ

• Familiehus til to generationer giver et socialt fællesskab

• 6 kWh solceller

• Centralstøvsuger

• Indeklimakvaliteten er prioriteret ved anvendelse af træ 

og gips overfladebehandlet med lerpuds og miljøvenlig 

maling uden MI og 

opløsningsmidler

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Tofamiliehus 

Adresse: Bøgevej 9, 4000 Roskilde

Ejer: Ole Winther 

Rådgiver: House Arkitekter

Entreprenør: EVD Entreprise ApS 

Opførelsesår: 1938, renoveret 2013

Opvarmet etageareal: 328 m² bolig + 60 m² kælder

Antal beboere: 4 + 2 børn (65 m² pr. person) 

Anlægsomkostninger: 9.000 kr. ekskl. moms pr. m²  

opvarmet etageareal (renovering)

Opført efter: BR2020 

Målt vandforbrug: 0,35 m³ vand/m² opvarmet etageareal 

pr. år

Målt elforbrug: 8 kWh/m² opvarmet etageareal pr. år

Målt varmeforbrug: 70 kWh/m2 inkl. byggeperiode, hvor 

der typisk bruges meget energi

Varmeforsyning: Fjernvarme

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.
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