
Green Solution House

Green Solution House er et hotel, viden- og konferencecenter, 

som officielt blev indviet i april 2015, beliggende i udkanten af 

Rønne på Bornholm.

Bygningen fungerer som en levende showcase for bæredyg-

tige løsninger, som løbende skal udvikle sig i takt med at nye 

grønne teknologier kommer til. Bygningen byder derfor på 

en række bæredygtige tiltag som fx gulvtæpper, der renser 

luften for støvpartikler, akustiske overflader, som frigør luften 

for formaldehyd, en algegenerator, som renser vandet fra    

badeværelserne, hotelværelser med indeklimastyring via 

tablets og Nordens første cradle-to-cradle naturpark. 

Energien kommer fra et nyt affaldssystem, som omdanner 

skrald og madrester til varme, elektricitet og gødning. Al over-

skudsvarme lagres i den tidligere swimmingpool.

For at sikre en holistisk tilgang er projektet inspireret af cradle- 

to-cradles kredsløbstanker, certificeret efter DGNB og udviklet 

efter Active Houses fokus på energi, miljø og komfort.

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. 0,12 W/m²K og  

en samlet tykkelse på ca. 490 mm og er opbygget  

af følgende materialer:

 

• 8 mm træbeklædning af lærk

• 25 mm afstandsliste af træ

• 9 mm vindgips

• 365 mm stenuldsisolering inkl. træskelet

• 25 mm gipsplade

• 45 mm stenuldsisolering inkl. aluminiumsprofil

• 12,5 mm gipsplader

Miljøprofil for ydervæg

 
Bæredygtigt Byggeri
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• Der er udført livscyklusanalyse for alle primære bygnings-

dele og installationer, hvilket bl.a. afspejles i miljøprofilen 

for den primære ydervægskonstruktion, hvor miljøudled-

ning og brug af ikke fornybare ressourcer er lav

• Der anvendes genbrugsmaterialer til parkeringsplads og 

naturpark, men ingen i de primære bygningskonstruktioner

• Der anvendes materialer, som renser luften for uønskede 

skadelige stoffer

• Den primære ydervæg opføres af materialer, som kan 

adskilles og genbruges uden komponenttab 

• Det generelle energibehov for bygningen er højt, men 

fordi der etableres vedvarende energitiltag, bliver det 

samlede energiforbrug lavt

• Der er udarbejdet flere vandbesparende tiltag, men     

ambitionen om at være selvforsynende med drikkevand 

er ikke opnået endnu 

• Arealforbruget pr. person er ved fuld kapacitet meget lavt

• Anlægsomkostningerne for konferencecenteret ligger 

over gennemsnitlige byggepriser

• Bygningen ligger i flotte naturomgivelser tæt på vand og 

skov og med en nyetableret naturpark på grunden

• Igennem renoveringen er hotellets front gjort mere 

indbydende og transparent. Konferencecenteret er opført 

i et flot og gennemtænkt design, som giver åbne og lyse 

rum med udsyn til de flotte omgivelser

• Der har været fokus på fleksibilitet i bygningsdesignet

• Jævnfør Active House beregningen opnår både hotel og 

konferencecenter høje karakterer inden for dagslys samt 

termisk- og atmosfærisk indeklima 

Vurdering af bæredygtighed
Fakta

Bygning: Hotel (renovering) og konferencecenter (nybyg)

Adresse: Strandvejen 79, 3700 Rønne

Ejer: CEM Fonden                                       

Rådgiver: Steenbergs Tegnestue, 3XN, Rambøll og Cowi

Entreprenør, hotel: Jens Møller Gudhjem, Knudsker El, 
Nielsen El og Malermester Borg

Entreprenør, konference: PL Entreprise, Knudsker El og 
Nielsen El og Malermester Borg

Opførelsesår: 1966/2015

Renoveringsår: 2015

Certificering: DGNB og Active House

Opvarmet etageareal: 3340/660 m²

Antal personer: maks. 220/350

Anlægsomkostninger: 10.500/53.000 kr. ekskl. moms pr. 

m² opvarmet etageareal

Energiklasse: BR10 - LE2015

Beregnet varmeforbrug: 38,6/26,7 kWh/m² opvarmet 

etageareal pr. år

Beregnet elproduktion: 2,6 kWh/m² opvarmet etageareal 

pr. år

Varmeforsyning: Fjernvarme, solvarme og pyrolyseanlæg

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.


