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De skarptskårne kubistiske boliglænger med høje lystårne 

vendt mod syd står markant i det bløde landskab ned mod 

denne bebyggelses vådområde, hvor overfladevandet 

samles. Mellem længerne er der smalle gyder med adgang 

til boligerne på den ene side og til de private gårdhaver på 

den anden side. Det er passivhuse i overensstemmelse med 

tyske normer for passivhus standarden, men der har ikke 

været ønsker om certificering. Karakteristisk for husene er det 

store vinduesparti som lukker dagslys dybt ind i boligen, og 

som med elektriske udvendige persienner styret af beboerne 

lukker netop så meget solvarme ind, som den enkelte beboer 

ønsker. Den kompakte bebyggelse er ikke koblet på fjernvar-

menettet, men opvarmes udelukkende via beboernes egen 

varmeudvikling, genvinding på ventilationsluften og varme-

pumper på udeluften. Husene er opført med hvidpudsede 

facader på et underlag af træfiberplader. Alle boligerne er i to 

etager med køkken og opholdsrum i stuetagen i tæt kontakt 

med de private gårdhaver.

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. 500 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 10 mm puds

• 60 mm træfiberisoleringsplade

• 400 mm stenuldsisolering inkl. I-bjælke af træ

• 15 mm OSB-plade

• 12 mm gipsplade

Miljøprofil for ydervæg

 
Bæredygtigt Byggeri
– en indsats under Miljøstyrelsen

Global opvarmning (GWP)

Nedbrydning af ozonlaget (ODP)

Udgivet december 2015

kg CO -ækv./m2

10  kg R11-ækv./m

Materialer

Materialer

Drift

Drift

Total

Total

Ydervæg

Reference, 2010

Reference, 2015

Reference, 2020

Ydervæg

Reference, 2010

Reference, 2015

Reference, 2020

-7 2

2300

250

200

150

100

50

0

6

8

4

2

0

10



Bebyggelsen er opført af tyske entreprenører efter udbud. 
Tæthed og isoleringskvalitet var på udbudstidspunktet ikke 
standardleverance hos danske entreprenører. Skønt bebyg-
gelsen fremtræder som flot pudsede huse, er det præfabrike-
ret elementbyggeri udført i træ, hvor selv underlaget for den 
udvendige puds er en træfiberplade. 

• Miljøbelastning fra materialerne er lav grundet den høje 
andel træ, som desuden er FSC-mærket – valg af en træ- 
fiberisolering havde gjort dette endnu mere markant

• Den pudsede facade mindsker genanvendelsespotentialet
• Træ som en fornybar ressource i konstruktionen er væ-

sentlig for den lave effekt på global opvarmning
• Bebyggelsens samlede årlige behov for tilført energi giver 

husene, som er opført i 2009, en bedre energistandard 
end lavenergiklasse 2015

• Høj isolering med mineraluld og træfiberplade, samt høj 
tæthed sikrer lavt behov for tilført varme

• Opvarmning (genvinding og varmepumpe på udeluft) 
fordeles via ventilationssystemet med indblæsning i alle 
boligrum og udsugning i køkken og bad

• Vinduer og udvendige døre er tyske for i 2008 at sikre de 
lave U-værdier, 3-lags vinduer og døre (0,65W/m2K)

• Al overfladevand ledes til vådområdet, hvor det nedsives 
eller ledes videre til lokalt vandløb

• De private gårdhaver tilfører et naturindhold i den tætte 
bebyggelse. Vådområdet inviterer spontan natur, som 
beriger det anlagte landskab

• Det balancerede ventilationssystem med genvinding og 
filtre på udeluften sikrer et godt indeklima som har for- 
bedret levevilkårene for astmatikere i bebyggelsen

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Rækkehuse, passivhuse 

Adresse: Asmusgårdsvej 5 – 65, Lystrup

Ejer: Boligforeningen Ringgården 

Rådgiver: SHL Architects, Langenkamp architects,  

Arup & Partners, Alectia og Viggo Madsen ingeniører samt 

Passivhus.dk

Entreprenør: ÖHS, Ökologisher Holzbau Sellsted

Opførelsesår: 2010

Opvarmet etageareal: 3.360 m2: 16 3-rums boliger á 100 

m² og 16 4-rums boliger á 110 m2

Antal beboere: Ca. 80 personer (42 kvm pr. person)

Anlægsomkostninger: Ca. 62 mio kr. ekskl. moms/18.452 

pr. m² opvarmet etageareal

Opført efter: BR08 – LE1 og passivhus standard

Målt elforbrug: 41,9 kWh/m² opvarmet etageareal pr. år for 

el og varme

Målt varmeforbrug: 0 kWh/m² opvarmet etageareal pr. år

Beregnet varmeforbrug: 15 kWh/m² opvarmet etageareal 

pr. år

Varmeforsyning: Varmepumpe på luft-til-luft

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.


