
Fælleskøkken Baungaard

Fælleskøkkenet til andelsboligforeningen Baungaard er opført 

af dygtige håndværkere blandt beboerne. 

Huset er grundlæggende baseret på genbrug - både med 

hensyn til bygning og materialer. Der har desuden været 

fokus på materialer med minimal miljøbelastning.  

Huset er tænkt og udført som et skoleeksempel på økologisk 

byggeri.  

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. 0,12 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 600 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 108 mm eksisterende teglsten og cementmørtel

• 80 mm papiruldsisolering

• 108 mm eksisterende teglsten og cementmørtel

• 275 mm papiruldsisolering inkl. træskelet

• 20 mm afstandsliste af træ

• 13 mm gipsplade

Miljøprofil for ydervæg
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Fælleskøkkenets bygherrer har prioriteret at mindske bygge-
riets miljøbelastning mest muligt. Håndværkerne var bygge-
faglige medlemmer af andelsboligforeningen, der alle har haft 
fokus på bæredygtigt byggeri. Alle valg er truffet med henblik 
på at skabe en bygning med ekstrem lav miljø- 
belastning og et indeklima uden farlige afgasninger.

• Ca. 50 % gulvarealet på terræn er et trægulv på strøer 
lagt på stabilt grus. Det reducerer mængden af beton 
maksimalt

• Der er brugt ubrændte lersten og rensede genbrugssten 
til både ydervæg og indvendige vægge

• Al opmuring af ubrændte lersten og genbrugsmursten er 
med lermørtel eller kulekalkmørtel for at sikre let genbrug 
af materialerne

• Der er isoleret med papiruld
• Fuger omkring vinduer er mørtelfuger
• Både rør og kabler er PVC-fri
• Køkkenelementer og dele af øvrigt inventar er genbrug
• På en efterisoleret ydervæg er der opsat lerplader i  

stedet for gipsplader
• Vægge på toiletter er malet med glittet marmormaling i 

stedet for mere ressourcekrævende flisebeklædning
• Solceller leverer en stor del af elforsyningen
• Regnvand opsamles og føres til branddam 
• Ventilationsvinduer er malet med linoliemaling og med til 

at forvarme luft til naturlig ventilation 
• Vægge og lofter er overfladebehandlet med kalk og  

lermaling
• Et beplantet filteranlæg renser spildevand fra hele bebyg-

gelsen (ikke inkluderet i anlægsomkostninger for køkken)

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Renovering af køkkenbygning

Adresse: Hover Kirkevej 49b, 7100 Vejle  

Ejer: Andelsboligforeningen Baungaard  

Rådgiver: Bygningskonstruktør Britta Edelberg

Entreprenør: Andelsboligforeningen Baungaards  

medlemmer

Opførelsesår: 1955

Renoveringsår: 2012 - 2013  

Opvarmet etageareal: 100 m²

Antal beboere: 15 personer (6,7 m² pr. person) 

Anlægsomkostninger: 5.000 kr. inkl. moms pr. m²  

opvarmet etageareal

Opført efter: BR10 – LE2015

Varmeforsyning: Træpiller, solvarme 

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.


