
Børnehaven Guldsmeden

Børnehaven Guldsmeden er på 1.074 m2 og forsynet med 

solceller samt solfangere. Siden midten af 1990’erne har 

mange kommuner stillet restriktive miljøkrav til eget og støttet 

byggeri. Fra 2010 har Skanderborg kommune ligeledes stillet 

stramme miljøkrav. Guldsmeden var det første byggeri, der 

skulle leve op til kravene om LE2020 samt bl.a. gøre brug af 

rigelige, genbrugte, genanvendelige og giftfrie materialer med 

et lille CO
2
-fodaftryk. Her fremhæves papiruld og genbrugs-

mursten som gode materialer. Se: www.skanderborg.dk/Files/

Filer/PlanErhverv/klimaplan/Politik/PolitikFremtidensKommu-

naleByggeri.pdf

I byggeriet er der fokus på energibesparelser samt anvendelse 

af papiruld og genbrugssten samt træ, der ikke er trykim-

prægneret. Desværre er der ligeledes anvendt en lang række 

materialer, der er knappe, nye, ender på deponi, er giftige og 

har et stort CO
2
-fodaftryk.

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. 0,15 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 530 mm og er opbygget af  

følgende materialer:

• 108 mm genbrugte teglsten og cementmørtel

• 50 mm hulrum

• 2 x 15 mm vindgips

• 265 mm papiruldsisolering inkl. træskelet

• Dampspærre

• 50 mm papiruldsisolering inkl. afstandslister af træ

• 11 mm OSB-plade

• 15 mm gipsplade

Miljøprofil for ydervæg
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Børnehaven Guldsmeden er et eksempel på byggeri udført 
efter kommunale miljøkrav:

• Miljøprofilen for ydervæg viser en lav miljøbelastning

• Intet trykimprægneret træ på facaden

• Genbrugte mursten

• Linoleum på gulv

• Isoleret med papiruld til 2020 standard

• 40 m2 solfanger

• 90 m2 solceller

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Børnehave  

Adresse: Mosegårdsvej 7, Skovby, 8464 Galten

Ejer: Skanderborg Kommune

Rådgiver: Arkitekt Kurt Kamp

Entreprenør: John A. Lauersen, Skanderborg

Opførelsesår: 2010

Opvarmet etageareal: 1.009 m²

Anlægsomkostninger: 13.000 kr. ekskl. moms pr. m² op-

varmet etageareal

Opført efter: Bygningsklasse 2020

Varmeforsyning: Varmepumpe, 40 m2 solfanger

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.

Faktaark udarbejdet af: Layout af: 

http://www.aplusb.dk/
http://www.bygherreforeningen.dk/
http://www.kkonline.dk
http://www.ecocouncil.dk/
http://www.teknologisk.dk
http://www.taethus.dk/

