
Almen Bolig+

Almen Bolig+ er et koncept med flot fokus på industriel 

produktion af alment boligbyggeri med høj miljøstandard og 

en så lav m2 pris, at det er muligt for alle at søge bolig der.  

Konceptet er udviklet over en årrække af dygtige arkitekter 

i et tæt samarbejde – en integreret designproces – med 

ingeniøren og totalentreprenøren. Konceptet bygger på et 

fabriksfremstillet basismodul i træ med en central kerne til 

vådrumsinstallationer, trappe, teknik m.m. Modulerne kan 

som byggeklodser sammensættes både vandret og lodret 

og giver således mange kombinationsmuligheder. Kombi-

nationen af enhederne og udformningen af facader, nicher, 

fremspring, trapper og beklædninger tilpasses den aktuelle 

kontekst, Almen Bolig+ er et standardiseret men meget 

varieret byggesystem, hvor de arkitektoniske valg er tilpasset 

stedet og den aktuelle bygherre. Teamet har fået mulighed 

for at opføre Almen Bolig+ boliger mange steder i landet – der 

er bebyggelser med eternit på facaden, bebyggelser med træ 

eller som i Hvidovre skifer.

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. 0,09 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 440 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 10 mm eternitplade

• 22 mm afstandsliste af træ

• 12 mm cementfiberplade

• 320 mm stenuldsisolering inkl. træskelet

• Dampspærre

• 50 mm stenuldsisolering inkl. afstandslister af træ

• 2 x 13 mm gipsplader

Miljøprofil for ydervæg
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Alment boligbyggeri har ofte være frontløber for udviklingen 

af det bæredygtige byggeri for at nå omkring alle tre bære-

dygtighedsparametre: det sociale, det miljømæssige og det 

økonomiske. Almen Bolig+ konceptet er et eksempel på dette 

med kun få mangler. 

• Den bærende konstruktion er af træ og de væsentligste 

materialer er valgt med omtanke for CO
2
 belastning –  fx 

med skifer som facadebeklædning

• Skifer kan genanvendes

• En tilbundsgående scanning for farlige stoffer i fx fuge-

masser, rør o.l. er ikke dokumenteret

• De modulære præfabrikerede enheder kan adskilles og 

flyttes hvis nødvendigt

• Træ som en hovedkomponent er en fornybar ressource

• Der er LE1 og LE2015 energikvalitet baseret på fjern- 

varme i et velisoleret og tæt byggeri – uden brug af sol-

celler eller anden form for vedvarende energi

• Fokus på lavenergiløsninger på byggepladsen bl.a. LED 

belysning og varmepumper til opvarmning af skurvogne

• Almene boliger opføres inden for en arealramme, som 

betyder mindre end 50 m2 pr. beboer

• Anlægsøkonomien i det støttede byggeri er under ram-

men, og de standardiserede løsninger er med til at sikre 

høj arkitektonisk kvalitet inden for en beskeden økonomi

• Det er et arkitektonisk smukt byggeri

• Boligtyperne er varierede og grundigt gennemarbejdede 

med gode brugskvaliteter

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Rækkehuse 

Adresse: Flere steder bl.a. Mellemvangsvej, Hvidovre  

Ejer: KAB, Domea og 3B   

Rådgiver: ONV arkitekter. Rådgivende ingeniører: 

Bascon 

Entreprenør: Totalentreprenør: Scandi Byg A/S

Opførelsesår: 2010 - 2013    

Opvarmet etageareal: 55.000 m²

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

opvarmet etageareal

Opført efter: BR08 – LE1 og BR10 – LE2015

Beregnet varmeforbrug: 15,1 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.


