
Lyngholm Skole

Et presserende behov for at sammenlægge to skoler og to fri-

tidsordninger i Furesø Kommune og udvide skolekapaciteten 

ved Lyngholmskolen førte til en beslutning om præfabrikeret 

modulbyggeri. Det præfabrikerede byggeri har den store for-

del, at modulerne produceres i beskyttet klima under tag uden 

byggefugt og med mulighed for fokus på tæthed i detaljerne. 

Omkring 80 % af byggeprocessen er udført under tag. 

Bygningsanlægget består af fem 20 x 20 meter store blokke, 

som er sikret ordentlig dagslystilførsel via ovenlys i midten af 

de store kompakte energioptimerede voluminer. Anlæggets 

enkle bygningskroppe gives liv ved de tilbagetrukne vindues- 

partier, som er skærmet mod den højtstående sol af byg-

ningens tag og den indskudte balkon. Bygningskroppe, med 

udvendig beklædning af sortmalet lærketræ, giver mulighed 

for yderligere solafskærmning. 

De markante nicher i de sorte bygninger, og træsøjlerne der 

bærer balkonerne, fremtræder imødekommende med gyldent 

oliebehandlet træ.

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. 0,11 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 480 mm og er opbygget af følg-

ende materialer:

• 22 mm træbeklædning af fyr

• 22 mm afstandsliste af træ

• 9 mm vindgips

• 350 mm stenuldsisolering inkl. træskelet

• Dampspærre

• 50 mm stenuldsisolering inkl. afstandslister af træ

• 2 x 13 mm gipsplader

• Maling

Miljøprofil for ydervæg
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Bygningerne er ikke kun udviklet med fokus på bæredygtige 
løsninger. Præfabrikationsprocessen i haller og anlæg samt 
drift af byggepladsen er også miljøoptimeret med udstrakt 
kildesortering af byggeaffald, brug af LED-belysning med 
dagslysstyring, højisolerede skurvogne med varmepumper 
og tomgangsregulativ på køretøjer.
• Træ og gips er dominerende materialer i byggeriet med 

lav miljøbelastning. Ved brug af lærk, som har lang hold-
barhed til udvendig beklædning er driftsudgifterne også 
minimeret

• Ved den industrielle produktion kommer materialerne i 
store leverancer til fabrikken, hvilket minimerer transport-
belastningen

• Træ, gips og mineraluld kan genanvendes 
• Der er gennemført LCA analyser i forbindelse med valg 

af materialer for at sikre minimeret miljøbelastning og et 
godt indeklima. Således anvendes der ikke-imprægneret 
lærketræ, gips og linoleum

• Træ som væsentligste komponent er en fornybar res-
source

• Med 400 mm mineraluld i facaderne og med vinduer 
med en U-værdi på 0,76 samt en sikring af bygningens 
tæthed er det let at opfylde lavenergiklasse 1

• Varmepumpe på jordslanger nedlagt i skolens boldbane 
leverer opvarmning til lavenergibygningerne

• Anlægsudgifter, ekskl. grundudgifter, er relativt lave 
• Bygningsanlægget udstråler varme og menneskelighed i 

en stilfærdig, smuk arkitektur

• Generel tilgængelighed for mennesker med handicap 

har ikke været tilgodeset

• Med linoleum, gips og ikke-syntetiske malingstyper har 

huset basis for et godt indeklima 

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Folkeskole og fritidsordning 

Adresse: Hvilebækgårdsvej 1, 3520 Farum

Ejer: Furesø Kommune

Rådgiver: Vilhelm Lauritsen Arkitekter og Bascon  

ingeniører

Entreprenør: Scandi Byg A/S

Opførelsesår: 2009 

Opvarmet etageareal: 3.000 m²

Anlægsomkostninger: Ca. 11.670 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Opført efter: BR08 – LE1

Beregnet varmeforbrug: 48,3 kWh/m² opvarmet etage- 

areal pr. år

Varmeforsyning: Jordvarmeanlæg 

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.

Faktaark udarbejdet af: Layout af: 

http://www.aplusb.dk/
http://www.bygherreforeningen.dk/
http://www.kkonline.dk
http://www.ecocouncil.dk/
http://www.teknologisk.dk
http://www.taethus.dk/

