
Naturcenter Hindsgavl

Aktivitets- og naturcenteret blev opført i naturparken Hinds-

gavl Dyrehave i 2012 efter bygningsklasse 2020. Til opvarm-

ning anvendes der et jordvarmeanlæg, hvilket i kombination 

med høje isoleringsevner og et 9 kW solcelleanlæg integreret 

i tagfladen er med til at sikre et lavt årligt energiforbrug. 

For at skabe dialog mellem de besøgende og naturen an-

vendes der mange naturmaterialer som fx træbeklædning 

på facaden og sedum planter på taget. Derudover integreres 

bygningen i det bakkede landskab, så de besøgende har 

mulighed for at anvende bygningens tag som udsigtspunkt 

over dyrehaven. 

I bygningens facade opføres et stort vinduesparti, hvilket 

sikrer et højt dagslysniveau i bygningen, samtidig med at der 

skabes interaktion mellem bygningens rum og naturen uden-

for. Vinduespartiet udføres med markante trærammer, som 

både kompletterer bygningens design og afskærmer mod 

solens stråler i de varme sommermåneder.

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. 490 mm og er opbygget af  

følgende materialer:

 

• 22 mm træbeklædning af fyr

• 30 mm afstandsliste af træ

• 9 mm vindgips

• 300 mm glasuldsisolering

• 125 mm massivt træelement

Miljøprofil for ydervæg
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• Den samlede miljøudledning for ydervæggen er inden 
for de fleste miljøparametre lavere end for referenceyder-
væggen (2010)

• Projektet er gennemført i samarbejde med MiljøForum, 
hvilket har resulteret i, at omfanget af uønskede skadelige 
stoffer er minimeret

• Opbygningen af den lette ydervægskonstruktion giver 
anledning til, at materialerne kan adskilles uden kompo-
nenttab

• Det samlede forbrug af ikke fornybare ressourcer for 
ydervæggen er lavere end for referenceydervæggen 
(2010)

• Med overholdelse af Bygningsklasse 2020 er driftsenergi-
en lavere end det niveau, de pågældende regler kræver

• Det grønne sedum tag optager regnvand og aflaster der-
med kloaksystemet. Regnvandet nedsives på grunden 
vha. faskineanlæg

• Anlægsøkonomisk ligger byggeriet i den høje ende med 
en m²-pris på 28.500 kr.

• Naturen i og omkring bygningen har været et af de pri-
mære fokusområder i dette projekt. Dette afspejles bl.a. i 
materialevalget, bygningsdesignet og måden, bygningen 
integreres i den omkringliggende natur

• Bygningen er placeret tæt på den nye Lillebæltsbro med 
gode forbindelser til offentlig transport. Bygningen er 
desuden tilgængelig for handicappede

• Med et integreret udhæng foran bygningens store       
vinduesparti, sikres et fornuftigt termisk indeklima

• Der har ikke været udbredt fokus på genanvendelige 
materialer, arealudnyttelse eller fleksibilitet 

Vurdering af bæredygtighed

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.

Fakta
Bygningstype: Naturcenter Hindsgavl 

Adresse: Galsklintvej 2, 5500 Middelfart 

Ejer: Middelfart kommune 

Rådgiver: Arkitektfirmaet Aart Architects og                   

ingeniørfirmaet Rønslev 

Entreprenør: H. Skjøde Knudens A/S 

Opførelsesår: 2012 

Opvarmet etageareal: 400 m² 

Anlægsomkostninger: 28.500 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal 

Energiklasse: BR10 – Bygningsklasse 2020 

Beregnet varmeforbrug: 25,5 kWh/m² opvarmet etage- 

areal pr. år 

Beregnet elproduktion: 8,4 kWh/m² opvarmet etage- 

areal pr. år 

Varmeforsyning: Varmepumpe (jordvarme)


