
Vilhelmsro Skole

Dette er et vinderprojekt fra en indbudt konkurrence med et 

meget konsekvent og overbevisende koncept: Inspiration til 

skolens struktur er hentet fra det omgivende landskab af skov 

og eng. De enkelte skolehuse fremstår som ‘træer’ i skoven 

med grove værksteder i stuen i direkte tilknytning til skov-

bunden. På 1. sal er der plads til fordybelse og koncentration 

i nicher og kroge med udsyn til trækronerne. Musikhus og 

eksperimentarium placeres som gæster på engen med plads 

til larm, aktivitet og store eksperimenter. 

Denne helhed af natur, bygning, undervisning og miljøopti-

meret materialevalg resulterede i et meget fint projekt, som 

først af alt sikrer gode omgivelser til læring og samvær for 

børn og personale. Træ og europæisk skifer er naturmateri-

aler, der sammen med de begrønnede tage på bygningerne 

mellem skovens træer fastholder områdets biofaktor. Regn-

vandet, ledes til en lokal regnvandssø ved sciencehuset og 

bruges som et aktivt element i undervisningen. 

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. 550 mm. Væggen er opbygget af 

følgende materialer:

• 24 mm skifer

• 63 mm afstandsliste af træ

• 9 mm vindgips

• 95 mm stenuldsisolering inkl. træskelet

• 295 mm stenuldsisolering inkl. træskelet

• Dampspærre

• 45 mm stenuldsisolering inkl. afstandslister af træ

• 2 x 12,5 mm gipsplader

Miljøprofil for ydervæg
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Vilhelmsro Skole er resultatet af en holistisk designproces 
med fokus på den sociale, miljømæssige og økonomiske 
bæredygtighed.
• Der er fokus på enkle materialevalg med facadebeklæd-

ning af træ og europæisk skifer 
• Facadebeklædningen af skifer har meget lang levetid  

og kan genbruges direkte
• Der er ikke dokumenteret fokus på at minimere uønske-

de skadelige stoffer i fx fugematerialer
• Bygningerne opvarmes primært via et jordvarmeanlæg 

med varmepumpe til gulvvarme med supplerende luft-
varme via sivelofter

• Jordvarmeanlægget kan i varme sommerperioder 
 anvendes som gulv- og luftkøleanlæg

• Det balancerede ventilationsanlæg har varmegenvinding
• De fritliggende skolehuse forbindes af glasinddækkede 

uopvarmede gange – man må gerne opleve temperatur-
skift i løbet af skoledagen og dermed spare energi

• Der er etableret et solvarmeanlæg på multihallen, som 
leverer varme til omklædningsfaciliteter

• Opsamling af regnvand til lokal nedsivning via en regn-
vandssø sikrer tilførsel til grundvandsdepoterne

• Anlægsprisen er relativt lav især i forhold til kvaliteten
• Anlægget er smukt og i fin harmoni med omgivelserne
• Eksisterende naturindhold i området, som både består  

af skov og eng, er i høj grad bevaret og optimeret bl.a. 
ved anlæg af begrønnede tage og en regnvandssø

• Tilrettelagt i forhold til bløde trafikanter (cyklende børn) 
og med eget busstoppested

• Indeklimaet er akustisk optimeret med integrerede 
løsninger

• Indeklimaklasse B, dvs. CO
2
-niveau på 900 ppm

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Folkeskole med to spor, forberedt til  

udvidelse med et tredje spor 

Adresse: Humlebækvej 10, Fredensborg  

Ejer: Fredensborg Kommune   

Rådgiver: RUBOW arkitekter. Ingeniør: Oluf Jørgensen 

og Lars Ørtoft

Totalentreprenør: GVL entreprise  

Opførelsesår: 2012  

Certificering: BR08 – LE1

Opvarmet etageareal: 8.600 m²

Antal brugere: 600 personer (14 m² pr. person) 

Anlægsomkostninger: Ca. 15.700 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Opført efter: BR08 – LE1

Beregnet varmeforbrug: 47,6 kWh/m² opvarmet etage- 

areal pr. år

Varmeforsyning: Jordvarme

Overholdelse af kommunalkrav: Reduktion af CO
2
  

udledning med 2 % pr. år og anvendelse af vedvarende 
energikilde

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.


