
ROCKWOOL koncernen

ROCKWOOL koncernens hovedkvarter i Hedehusene 

omfatter bl.a. en ikonisk bygning fra 1979, der i facadekon-

struktionen fremviser koncernes hovedprodukt mineraluld 

isolering. Men bygningen kunne efter mange års brug langt 

fra tilfredsstille dagens krav til miljøkvalitet, indeklima, dagslys 

og energiforbrug.  

 

En grundig analyse konkluderede, at renovering var bedre, 

billigere og meget mindre miljøbelastende end at rive ned og 

bygge nyt. Samme arkitekter, som tegnede det oprindelige 

hus stod for renoveringen og revurderede samtidig idéen om 

storrumskontorer. 

Ved renoveringen udskiftes de indvendige dominerende træ-

overflader, der var blevet mørke med tiden, til lyse ubehandle-

de overflader. Ligeledes overdækkes to af de fire gårdrum og 

bliver til højloftede torve og mødepladser. 

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. 440 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 8 mm stenuldsplade

• 250 mm stenuldsisolering inkl. træskelet

• 12 mm krydsfinerplade

• 145 mm stenuldsisolering inkl. træskelet

• 25 mm gipsplader

Miljøprofil for ydervæg
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Dette veldokumenterede projekt er et væsentligt indlæg i 
debatten om valget mellem nedrivning eller renovering/ 
opgradering.

• Analysen af ydervægskonstruktionens miljøbelastning 
placerer bygningen med markant mindre CO

2
-udledning 

end referencebygningen 2020 og med nedbrydning af 
ozonlaget på niveau med 2020 referencen

• Den oprindelige indvendige trækonstruktion er genan-
vendt og gulvet er bæredygtigt genbrugstræ

• ROCKWOOL produkter er anvendt i bygningen:  
isoleringsprodukter, akustikløsninger og ROCKPANEL 
plader. De kan alle tages retur og recirkuleres

• De nye konstruktioner er udført, så de kan dekomponeres
• Energibehovet er markant reduceret ved klimaskærms-

forbedringer: nye facadeelementer med vinduer med 
3-lags glas, nyt ventilationssystem med høj virkningsgrad 
og varmegenvinding

• Energibehovet er desuden reduceret med LED belysning
• Bygningen forsynes udelukkende med vedvarende 

energi i form af 170 m2 solceller og to varmepumper på 
jordvarme fra femten 120 m dybe brønde

• 86 m2 solpaneler til produktion af varmt brugsvand 
• Naturindholdet er øget ved etablering af overdækkede 

atrier og haver i terræn
• Bygningen er tilgængelig for mennesker med handicap, 

og der er offentlig transportmulighed og cykelfaciliteter
• Indeklima er optimeret (klasse A) med bedre dagslysfor-

syning, mulighed for naturlig ventilation, bedre akustik  
og mulighed for møder og ophold i atrierne

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Kontorerhverv  

Adresse: Hovedgade 584, 2640 Hedehusene

Ejer: ROCKWOOL International A/S

Rådgiver: Arkitekt: Vandkunsten. Ingeniør: MOE

Entreprenør: Jakon

Opførelsesår: 1979

Renoveringsår: 2013 

Opvarmet etageareal: 3.626 m²

Antal beboere: 120 personer (30,2 m² pr. person) 

Anlægsomkostninger: Ca. 16.700 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Opført efter: Bygningsklasse 2020

Beregnet varmeforbrug: 41,2 kWh/m² opvarmet etage- 

areal pr. år

Varmeforsyning: Før elvarme, nu jordvarme- og varme-

pumper 

Elforsyning: Solceller

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.


