
Hurup Sundhedshus

Hurup Sundshedshus er bygget som en del af Region Nord-

jyllands aftale fra 2010 med Danmarks Naturfredningsfor-

ening om at være klimaregion. Aftalen indebærer en forstær-

ket indsats, som sikrer, at regionale byggerier bliver bygget 

med en høj bæredygtighedsstandard og fungerer som gode 

eksempler. Region Nordjylland har i en årrække haft op-

mærksomhed på en stribe parametre, der bæredygtigt skal 

optimere byggeri og planlægning. Det drejer sig om effektiv 

arealanvendelse, lokal afledning af regnvand, reduktion af 

energi- og vandforbrug, udfasning af giftige stoffer i byg- 

geriet samt krav om vurderinger af totaløkonomi. Der er des-

uden fokus på driftsvenlighed, gode arbejdsforhold, tilgænge-

lighed og arkitektonisk kvalitet. Regionens nye sundhedshuse 

i Hurup og Pandrup har derudover været gennem en DGNB- 

certificeringsproces i forbindelse med design- og realiserings-

fasen. Det har sikret begge byggerier en DGNB sølv certifice-

ring. Certificeringen dokumenterer fokus på en helheds- 

orienteret tilgang til byggeriet og inkluderer miljø, teknik,  

sociale forhold, økonomi og proces.

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. 0,14 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 520 mm og er opbygget af følg-

ende materialer:

• 108 mm teglsten og cementmørtel

• 20 mm hulrum

• 240 mm stenuldsisolering

• 150 mm bagmur af beton

Miljøprofil for ydervæg
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Denne certificerede bygning udmærker sig ved, at en lang 
række parametre indenfor godt bæredygtigt byggeri er be-
arbejdet i design- og byggefasen. Det udviser en humanistisk 
og social ansvarlig tilgang til det offentlige byggeri.

• Der foreligger dokumenterede LCA-beregninger for  
byggeriets materialer, men en LCA på 1 m2 facade viser 
en miljøbelastning større end referencebygningen

• Der er ikke dokumenteret, om der indgår skadelige  
stoffer i byggeriet

• Bygningen har et forbilledligt lavt beregnet energibehov 
efter energiklasse 2020

• Indeklimaet er optimeret og dokumenteret via en  
dynamisk indeklimasimulering i BSim, og det kunstige 
lys har overalt en Ra-værdi større end 90

• Bygningen har med mange besøgende og funktioner et 
moderat arealforbrug

• Det planlagte lokalt tilpassede naturindhold er ikke 
markant tilstede - hverken omkring huset eller i det indre 
gårdrum

• Bygningen har et solidt arkitektonisk udtryk, men bidra-
ger ikke den urbane kontekst

• Som et DGNB-pointgivende element er 1 % af anlægs-
omkostningerne anvendt på kunstnerisk udsmykning af 
byggeriet

• Der er udført overdækket cykelparkering, gode badefa-
ciliteter for personale, og der er offentligt tilgængelige 
fitnessredskaber i udearealerne

• Tilgængelighed for alle er højt prioriteret i bygningen

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Sundhedshus 

Adresse: Idrætsvej 5, 7760 Hurup Thy

Ejer: Region Nordjylland

Rådgiver: Christensen og Rottbøl arkitekter og Sweco 

ingeniører

Entreprenør: MT Højgaard

Opførelsesår: 2013

Certificering: DGNB sølv

Opvarmet etageareal: 1.640 m²

Antal brugere: 32 personer (51 m² pr. person) 

Anlægsomkostninger: Ca. 17.000 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Opført efter: BR10 – energiklasse 2020 

Beregnet varmeforbrug: 27 kWh/m² opvarmet etageareal 

pr. år

Bygningsark udarbejdet af: 

Ydervæggens 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.


