
Privat bolig og kontor i Aarhus

Et smukt muret og pudset byhus fra 1876 i Ø-gadekvarteret 

i Aarhus er blevet renoveret med fokus på bæredygtighed. 

Murene er massive uden isolering. Der er forhus i tre etager 

og udnyttet kælder og baghus i to etager. Oprindeligt var det 

bolig for 3 - 5 arbejderfamilier. Nu er der to kontorer plus bolig 

for én familie. 

Renoveringen er udført, så der stadig er mulighed for senere 

at opdele huset i flere boliger. Der er både adgang til hævet 

stueetage og til kælder med gennemgang til gård og baghus 

fra gaden. Ved udgravning og isolering af kælder i forhuset er 

brugsarealet udvidet.

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. 0,17 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 470 mm og er opbygget af følg-

ende materialer:

• 5 mm puds

• 108 mm eksisterende teglsten og cementmørtel

• 75 mm eksisterende 

• 108 mm eksisterende teglsten og cementmørtel

• Lufttæt dug

• 150 mm papiruldsisolering inkl. træskelet

• Dampspærre

• 20 mm gipsplade

Miljøprofil for ydervæg

 
Bæredygtigt Byggeri
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Det samlede energibehov er sænket markant og indeklima-

komforten øget. Der er arbejdet på at nå passivhus standard 

via renoveringen ved at fokusere på isolering, tæthed og 

balanceret ventilation med varmegenvinding.

• Huset med traditionelle konstruktioner i tegl og træ er 

indvendigt efterisoleret i en konstruktion med lægteske-

let af træ og dels papiruld, dels mineraluld samt indven-

dig gipsbeklædning

• Super lavenergivinduer (passivhus standard) i komposit-

materiale har lang holdbarhed og kan genanvendes

• Det oprindelige hus med tegl opmuret i kalkmørtel kan 

adskilles og genbruges – hvorimod de nyere dele ikke er 

konstrueret til adskillelse og genbrug

• I kraft af bygherrens egen indsats er anlægsudgifterne 

meget fordelagtige

• Gårdrum og have bag baghuset ligger på minimale area-

ler med stort naturindhold

• Husets karakter og farvemæssige indpasning i husræk-

ken er bevaret. Mod gårdsiden er der velbalancerede 

ændringer i det arkitektoniske udtryk 

• Den reviderede planløsning er meget fornuftigt forberedt 

for eventuel senere opdeling i flere lejemål og har således 

en indbygget fleksibilitet

• Gamle byhuse som dette kan ikke opfylde nutidige krav 

om tilgængelighed for alle

• Der er etableret højeffektiv balanceret ventilation med 

varmegenvinding både i forhus og baghus, som både sik-

rer godt indeklima og reducerer behovet for tilført energi

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Bolig og erhverv 

Adresse: Norsgade 17, 8000 Aarhus C

Ejer: Hans Bjerregaard og Elsebeth Terkelsen

Rådgiver: Arkitekt Olav Langenkamp

Entreprenør: Rubin Huse

Opførelsesår: 1876

Renoveringsår: 2009 - 2014

Opvarmet etageareal: 250 m²

Antal beboere: 2 personer plus 80m2 kontorer (ca 85 m² 

pr. person)

Anlægsomkostninger: ca. 10.000 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Opført efter: BR10 - LE2015

Målt vandforbrug: 0,26 m³ vand/m² opvarmet etageareal 

pr. år

Målt elforbrug: 9,2 kWh/m² opvarmet etageareal pr. år

Målt varmeforbrug: 49 kWh/m² opvarmet etageareal  

pr. år

Beregnet varmeforbrug: 28 kWh/m² opvarmet etage- 

areal pr. år

Varmeforsyning: Fjernvarme

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.


