
Kvarterhus

Kvarterhuset blev bygget i 2001 af Kolding Kommune og 

fungerer i dag som et samlings- og aktivitetssted for byens 

borgere.  

Huset blev opført efter EU’s energiydelsedirektiv samt de 

reviderede krav til Bygningsreglementet i 2006. Derudover 

var der fokus på naturlige, miljøvenlige og PVC-fri materia-

ler og energirelaterede tiltag. Den passive solvarme fra den 

uopvarmede glastilbygning anvendes fx til rumopvarm-

ning, mens jordkanaler sikrer en køling eller opvarmning af 

indblæsningsluften. Derudover produceres der varme og el 

fra det installerede solcelle- og solvarmeanlæg, mens den hy-

bride ventilation sikrer lave årlige drifts- og vedligeholdelses-

omkostninger samt et minimalt materialeforbrug til mekanisk 

ventilation. I bygningen er der desuden opsat skærme, som 

illustrerer bygningens vand-, el- og varmeforbrug med det 

formål at gøre borgerne mere bevidste om sammenhængen 

mellem fx forbrug og brugeradfærd samt energiproduktion 

og vejrforhold.

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. 0,20 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 380 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 22 mm træbeklædning af lærk

• 50 mm afstandsliste af træ

• 9 mm vindgips

• 180 mm hørisolering

• 120 mm bagmur af beton

Miljøprofil for ydervæg
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Dette er et eksempel på, at ældre byggeri, som med en holi-
stisk tilgang og flere innovative tiltag, stadig kan være med til 
at inspirere og påvirke nye byggerier inden for flere områder:
• Den samlede miljøudledning og anvendelse af fornybare 

ressourcer er for ydervæggen lidt højere end for refe-
renceydervæggen (2010) inden for størstedelen af de 
evaluerede miljøparametre

• Ved at anvende PVC-fri materialer reduceres udledningen 
af uønskede skadelige stoffer

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

• Med et målt primært energiforbrug, som er lavere end 
kravet i Bygningsreglementet fra 2008, er bygningen 
energimæssigt ca. 7 år foran sin tid. Den overholder dog 
ikke de nuværende krav til driftsenergi

• Bygningen er forberedt til genbrug af regnvand, men det 
er endnu ikke taget i brug

• Bygningen har et areal på ca. 17 m² pr. person og en m²-
pris på 10.900 kr.  Det er under gennemsnitlige værdier 
for lignende bygninger

• I bygningen er der anvendt materialer som glas, træ og 
beton, der kombineret giver et flot æstetisk udtryk

• Lette skillevægge gør det muligt at skabe større eller 
mindre rum, hvilket øger fleksibiliteten i bygningen.

• Bygningen er placeret centralt i Kolding
• En evalueringsrapport fra 2006, baseret på 3 års målin-

ger, indikerer et godt indeklima i bygningen
• Der har ikke været noget udbredt fokus på genbrug, 

genanvendelse eller naturindhold

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Aktivitetscenter  

Adresse: Junghansvej 121, 6000 Kolding

Ejer: Kolding Kommune

Bygherre: Kolding Kommune

Rådgiver: White Arkitekter og Sloth Møller

Entreprenør: NCC

Opførelsesår: 2001

Opvarmet etageareal: 1.110 m²

Antal personer: Gennemsnitligt 65 pr. dag

Anlægsomkostninger: Ca. 10.900 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Energiklasse: BR08

Beregnet vandforbrug: 225 l/m² opvarmet etageareal  

pr. år 

Målt elforbrug: 28,8 kWh/m² opvarmet etageareal pr. år

Målt varmeforbrug: 75 kWh/m² opvarmet etageareal  

pr. år

Beregnet varmeforbrug: 59,7 kWh/m² opvarmet  

etageareal pr. år

Varmeforsyning: Fjernvarme, solceller og solfangere

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.


