
Hjortshøj, Bogruppe 2

”Vi ønsker at udvikle demokratiets og andelsbevægelsens ide-

er og principper”. Det er et mål for de knap 300 mennesker 

i alle aldre, der i dag bor i Andelssamfundet Hjortshøj, fordelt 

på ejer-, andels- og lejeboliger. Bogruppe 2 består af 20 leje- 

boliger samt fælleshus på i alt 1.655 m2. Byggeriet stod færdigt 

i marts 1996 og huser 22 voksne og ca. 10 børn og unge. 

Husene ligger i en trekant med fælleshuset i midten. Alle huse 

har en solstue, kælder samt et spisekammer. Varmen leveres 

af et centralt flisfyr og solfangere. Husene har et ensartet ud-

seende fordelt på enten et eller to plan.  

Ydervægge er gipsvægge med papirisolering og udven-

dig beklædt med thuja. Lejlighedsskellene er muret op af 

ubrændte lersten. Der er regnvandsopsamling, som anven-

des i det fælles vaskeri. Beboerne har mulighed for at deltage 

i fælles dyrkning af grøntsager, husdyrhold og fællesspisning 

samt en lang række kulturelle arrangementer.

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 er udført som fletmurværk med en  

U-værdi på ca. 0,22 W/m²K og en samlet tykkelse på  

ca. 265 mm. Væggen er opbygget af følgende  

materialer:

• 25 mm træbeklædning af thuja

• 25 mm afstandsliste af træ

• 200 mm papiruldsisolering inkl. træskelet

• 15 mm gipsplade

Miljøprofil for ydervæg
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Projektet er et fantastisk fremsynet eksempel på bæredygtige 

rækkehuse opført af et boligselskab.

• Miljøprofilen for ydervæg viser en lav miljøbelastning

• Ydervæg er et gipsbeklædt træskellet isoleret med  

papiruld samt en regnskærm af thujatræ overflade- 

behandlet med linolie. Klimaskærmen er åndbar

• Træ og papiruld er rigelige og fornybare ressourcer

• Lejlighedsskel er opmuret af ubrændte lersten med  

mulighed for varmeakkumulering 

• Opvarmet med biobrændsel og solfangere samt passiv 

solvarme fra solstuer

• Solceller producerer en del af elforbruget

• Spisekammer

• Regnvandsopsamling, som benyttes i det fælles vaskeri

• Oprindeligt forsynet med multtoiletter, der blev erstattet 

med separationstoiletter, som senere igen blev udskiftet 

med almindelige lavtskyllende toiletter.

• Socialt fællesskab med mulighed for deltagelse i fælles 

dyrkning af grøntsager, husdyrhold, høker og bageri i 

tilknytning til Vimby (et bofællesskab for personer med 

særlige behov), samt fællesspisning

• Indeklimakvaliteten er prioriteret ved anvendelse af en 

åndbar klimaskærm samt et restriktivt materialevalg

Vurdering af bæredygtighed Fakta

Bygningstype: Rækkehuse, lejeboliger

Adresse: Andelssamfundet Hjortshøj, Thujabakken,  

Hjortshøj Møllevej 150-190

Ejer: Boligselskabet Lejerbo afd. 482-0 

Rådgiver: Arkitekter: A/S Kooperative Arkitekter MAA, 

København. Rådgivende ingeniør: Søren Olesen

Opførelsesår: 1996   

Opvarmet etageareal: 1.655 m²

Antal beboere: 32 (52 m² pr. person) 

Opført efter: BR1995 

Målt vandforbrug: 0,6 m³ vand/m² opvarmet etageareal 

pr. år

Varmeforsyning: Flisfyr, passiv solvarme, solfanger

Facadens miljøbelastning

Genbrug og genanvendelse

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? 

 
Bæredygtigt Byggeri
– en indsats under Miljøstyrelsen

Udgivet december 2015

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.
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