
Sofiebadet
Sofiebadet er en badeanstalt fra 1909, som i perioden 2009-

2011 gennemgik en omfattende renovering. I samme periode, 

fik den tilført en ny anneks-bygning, som i fremtiden skal huse 

et af badets større bassiner.  

Hele projektet blev udført med stort fokus på genbrug og 

genanvendelse, hvilket bl.a. afspejles i de materialevalg og 

tiltag, som blev foretaget. De eksisterende vandrør blev 

eksempelvis anvendt til fremføring af elinstallationer og 

regnvand, mens vand- og varmeinstallationer blev udført, så 

varmen fra vandet i hamambad, brusere og karbade samt 

luften fra hamambadet kunne genanvendes. Derudover 

genbruges vandet fra bruserne i fodbadene for at mindske 

vandforbruget.  

For at reducere energiforbruget i bygningen blev der anvendt 

energiglas til de eksisterende og nye forsatsrammer samt 

installeret solceller på nabohusets tag. Derudover anvendes 

der økologiske sæber, olier og rengøringsmidler, hvilket i kom-

bination med nye blyfri drikkevandshaner, mindsker risikoen 

for skadelige stoffer i bade- og drikkevand.

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. 0,16 W/m²K og en 

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

ende materialer:

• 25 mm træbeklædning af gran

• 25 mm krydsfinerplade

• 270 mm træfiberisolering inkl. træskelet

• 108 mm lersten og cementmørtel

• 12 mm lerpuds

Miljøprofil for ydervæg
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• En kombination af materialevalg og høj isoleringsgrad 

medfører en lav miljøbelastning og et lavt forbrug af ikke 

fornybare ressourcer for ydervæggen i den nyopførte 

anneksbygning

• Bygningen renoveres/opføres med stort fokus på gen-

brug og genanvendelse af vand, varme og materialer

• Der har både været fokus på uønskede skadelige stoffer i 

de materialevalg som er foretaget, men også i de produk-

ter, som anvendes i dagligdagen

• Størstedelen af komponenterne i ydervæggen kan adskil-

les uden komponenttab. En traditionel cementmørtel gør 

det imidlertid svært at adskille lersten og mørtel, uden at 

stenen ødelægges

• Energiforbruget lever op til de krav, som var gældende 

da anstalten blev bygget/renoveret

• Der er foretaget flere vandbesparende tiltag i bygningen

• Det samlede areal er optimeret ift. antallet af besøgende.

• Anlægsøkonomisk ligger byggeriet i den høje ende med 

en m²-pris på 33.000 kr.

• Annekset er beklædt med træ og zink, hvilket giver et fint 

skel mellem det nye anneks og den oprindelige badean-

stalt i tegl. Indvendigt er bygningen også flot udført. 

• Bygningen har en lokal placering i København K. Byg-

ningen er desuden handicapvenlig

• Der er installeret ventilation med varmegenvinding i 

badets hamam og dampbad. Baderum og omklædning 

ventileres gennem eksisterende ventilationsskorstene fra 

1909

• Der har ikke været noget udbredt fokus på naturindhold 

eller fleksibilitet

Vurdering af bæredygtighed Fakta

Bygningstype: Badeanstalt  

Adresse: Sofiegade 15 A-B, 1418 København K

Ejer: Foreningen Sofiebadet under Københavns 

Ejendomme

Rådgiver: Tegnestuen Thyra, Fornyet Energi, Troels-

gaard, Niras, Hans Grønlund og Sergio G. Fox

Entreprenør: Flere mindre firmaer

Opførelsesår: 1909

Renoveringsår: 2009-2011

Opvarmet etageareal: 301 m² (heraf 32 m² anneks)

Antal personer: Maks. 50

Anlægsomkostninger: Ca. 33.000 kr. ekskl. moms  

pr. m² opvarmet etageareal

Energiklasse: BR08

Beregnet vandforbrug: 4,1 m³ vand/m² pr. år

Målt elforbrug: 49,6 kWh/m² opvarmet etageareal  

pr. år

Beregnet varmeforbrug: 52,7 kWh/m² opvarmet 

etageareal pr. år

Varmeforsyning: Fjernvarme og masseovn

Kommunalkrav: Overholdes

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.


