
Kamelen i Nordhavn
KMC Nordhavn blev opført i 2013, som det første DGNB-cer-

tificerede kontor- og erhvervsbyggeri i Danmark. Byggeriet 

er et nulenergi-byggeri, hvilket bl.a. er opnået vha. solceller, 

solfangere, jordvarmeanlæg og opblandingsventilation med 

varmegenvinding. Igennem DGNB-certificeringen er der fore-

taget miljømæssige og økonomiske livscyklusanalyser (LCA 

og LCC) af administrationsbygningen. 

For at sikre et fornuftigt indeklima i bygningen er dagslys-

forholdene blevet optimeret uden brug af solafskærmning. 

Der er anvendt akustisk regulerende flader, foretaget for-

maldehydmålinger og anvendt indeklimamærket inventar. 

Udvendigt er der etableret et grønt tag med tagterrasser, som 

tilbageholder regnvand, beskytter bygningens tagmembran 

og optager CO
2
 fra atmosfæren. Derudover er bygningsdesig-

net med til at danne beskyttelse for det nærliggende grønne 

område. 

Værkstederne er isolerede, så de både kan anvendes uopvar-

mede eller opvarmede.

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. 0,11 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 570 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 3 mm cortenstål, strækmetal

• 29 mm fastgørelsesbeslag af stål

• 8 mm Rockpanel Structure

• 27 mm afstandsliste af træ

• 2 x 150 mm FlexSystem batts fra Rockwool

• 200 mm bagmur af beton

Miljøprofil for ydervæg

 
Bæredygtigt Byggeri
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• Den samlede miljøudledning er meget høj for den 
primære ydervægskonstruktion, primært grundet en 
facadebeklædning af stål og en bagmur af beton

• Der har ikke været noget udbredt fokus på genbrug og 
genanvendelse

• Der er foretaget formaldehydmålinger i bygningen og 
anvendt miljømærket inventar for at undgå uønskede 
skadelige stoffer i bygningens indeklima

• Ydervægsopbygningen er udført, så komponenterne kan 
adskilles og genbruges uden store tab

• Der er et lavt forbrug af ikke fornybare ressourcer for 
ydervæggen

• Bygningen har et meget lavt energiforbrug
• Det grønne tag er med til at optage og forsinke ned-

sivning af regnvand på grunden. Der er imidlertid ikke 
foretaget nogen vandbesparende tiltag i bygningen

• Administrationsbygningen ligger med et areal på ca.  
48 m² pr. person langt over det gennemsnitlige areal pr. 
person for lignende bygninger

• Bygningen har en lav anlægsomkostning med en m²-pris 
på ca. 16.000 kr.

• Med den rå og industrielle facade af cortenstål og det 
græsbeklædte tag passer bygningen godt ind i de 
omkringliggende omgivelser, som både omfatter det 
maritime havnemiljø samt grønne naturområder

• Værksted og showrooms er gjort funktionelle og fleksible, 
hvilket øger anvendelsesmulighederne i dag, men også 
ved evt. omlægning

• Bygningen er placeret tæt på Københavns centrum
• Der er sikret gode indeklimaforhold i bygningen

Vurdering af bæredygtighed
Bygningstype: Miljøcenter  

Adresse: Nordsøvej 4, 2100 København Ø

Ejer: Københavns Kommune 

Bygherre: By og Havn 

Rådgiver: Christensen & Co. samt Gröntmij 

Entreprenør: Jönsson A/S 

Opførelsesår: 2013 

Certificering: DGNB Bronze 

Opvarmet etageareal: 775 m² administrationsbyg-
ning + 1.494 m² værksted 

Antal personer: 16 i administration 

Anlægsomkostninger: 16.000 kr. ekskl. moms pr. m² 
opvarmet etageareal 

Energiklasse: BR15

Vandforbrug: 46 l/m² opvarmet etageareal pr. år

Beregnet elforbrug: 18,2 kWh/m² opvarmet etage- 
areal pr. år

Varmeforsyning: Jordvarmeanlæg 

Kommunalkrav: Overholder retningslinjerne i ”Miljø i 
Byggeri og Anlæg” fra 2010

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.

Fakta


