
Autismehuset i Pindstrup

Autismehuset er en børneinstitution skabt særligt for børn 

med autisme. Bygningen bidrager positivt til den sociale bæ-

redygtighed for disse børn, som her får mulighed for at lege 

og udvikle deres evner i rolige og harmoniske omgivelser. Hu-

set ligger omgivet af en have, og det er med sin afdæmpede 

materiale- og farveholdning og fokus på godt indeklima med 

til at skabe trygge rammer for husets brugere.

Bygningen er en let trækonstruktion med væg- og tagele-

menter produceret industrielt hos et tysk byggefirma. Her-

med har man opnået en kort byggeperiode på pladsen og 

sikret, at konstruktionerne har været beskyttet mod fugt un-

der udførelsen. Det tyske byggefirma var anvendt på grund af 

deres specialviden om passivhuskonstruktioner.

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. 0,13 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 400 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 8 mm eternitplade

• 25 mm afstandsliste af træ

• 80 mm træfiberisolering

• 260 mm glasuldsisolering inkl. træskelet

• 15 mm OSB-plade

• 12 mm gipsplade

Miljøprofil for ydervæg
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Fokus har i denne bygning primært været på energioptime-

ring, minimeret CO
2
-niveau indendørs og i det sociale rum i 

huset. Det er således ikke dokumenteret, om øvrige bæredyg-

tighedsparametre er behandlet specifikt.

• Miljøbelastningen fra materialer er lav, hvilket primært 

skyldes en stor andel af træ i den lette konstruktion

• Der er anvendt træfiberisolering i tagkonstruktionen

• Den bærende konstruktion af træ og træfiberisolering 

sikrer en høj andel af fornybare ressourcer i  

konstruktionen 

• Bygningen opfylder passivhuskriterierne og har dermed 

et max. beregnet energibehov på 15 kWh/m2 pr. år til rum-

opvarmning. Bygningen har energimærke A og er des-

uden forberedt til senere montage af solceller på taget

• Med balanceret ventilation med genvinding og konstant 

CO
2
-måling af luften er der gjort en indsats for at kontrol-

lere indeklimaet

• Arealet pr. bruger er relativt lille, hvilket resulterer i en 

intim og overskuelig institution

• Kvadratmeterprisen er overraskende høj, men det skal 

ses i lyset af at arealet er lille i forhold til behovet for dyre 

kvadratmeter til køkken og vådrum

• Det lille hus er venligt og harmonisk placeret i terrænet

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Børneinstitution   

Adresse: Bøgevej 1, Pindstrup, 8550 Ryomgård 

Ejer: Syddjurs Kommune   

Rådgiver: Langenkamp.dk architects

Entreprenør: Ökologisher Holzbau Sellsted, Tyskland

Opførelsesår: 2012 

Opvarmet etageareal: 110 m²

Antal beboere: 6 - 9 personer (15 - 22 m² pr. person)

Anlægsomkostninger: Ca. 20.900 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Opført efter: BR10 – energimærke A 

Varmeforsyning: Fjernvarme

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.


