
Krøyers Plads 1

Krøyers Plads 1 er et privat etageboligkompleks med ejerlej-

ligheder uden bopælspligt. Bebyggelsen består af tre blokke 

omkring et havnebassin ved Nordatlantens Brygge. Arkitek-

terne og bygherren har fokuseret på en tilpasning til de store 

pakhuse og materialekarakteren i området. Krøyers Plads har 

form af markante store bygningsmassiver med skulpturelt af-

skårne tagformer. En specialudviklet mørkbrændt teglsten er 

anvendt på facaderne mod Strandgade og mod nabohusene, 

mens facaden mod havnebassinet er en let facade domineret 

af store vinduespartier og altaner. 

 

Krøyers Plads 1 er den første af de tre blokke, og her er an-

vendt en traditionel facadekonstruktion med tung bagmur af 

beton og opmuret teglfacade. Bygningen har været et pilot-

projekt for NCC’s arbejde med svanemærkning og er således 

den første svanemærkede etageboligejendom i Danmark. 

Bebyggelsen har opnået ”Best Residential Development” 

prisen ved MIPIM i Cannes 2015.

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. 0,13 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 550 mm og er opbygget af følg-

ende materialer: 

• 85 mm teglsten og cementmørtel

• 265 mm stenuldsisolering

• 200 mm bagmur af beton

Miljøprofil for ydervæg
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Projektet udmærker sig ved at integrere flere bæredygtige 

udviklingsaspekter. Bygherren har således investeret i udvik-

ling af entreprenørens viden og kompetencer for at eliminere 

farlige stoffer.

• Projektet har været pilot på udviklingen af de lette SL-

dæk konstruktioner, hvor mængden af beton er minime-

ret

• En meget tung facadekonstruktion med 200 mm beton-

bagmur, mineraluldsisolering og tegl-formur resulterer i 

en stor CO
2
-belastning fra materialerne

• Eliminering af farlige stoffer har været ledetråd for valg af 

bl.a. fugemasser og limtyper. Pthalater og brommerede 

flammehæmmere er således undgået, hvilket optimerer 

indeklimaet

• Bygningen er med LE2015 fornuftig, men uden at have 

markant fokus på driftsenergibesparelser

• Med en gennemsnitlig boligstørrelse på ca. 180 m2 er 

arealudnyttelsen lav, og med boliger uden bopælspligt 

udnyttes bebyggelsen ikke optimalt

• Naturindholdet i bebyggelsen er begrænset, dog sikrer et 

grønt tag en forbedring af mikroklimaet 

• Bebyggelsen reflekterer i valget af teglfacaden og 

bygningsvoluminer stedets æstetik transformeret til en 

nutidig bygning

Vurdering af bæredygtighed

Bygningstype: Etageboligbyggeri

Adresse: Krøyers Plads 1, Strandgade 79 - 87 

Ejer: Ejerboliger  

Rådgiver: Arkitekter: Wilhelm Lauritzen og Cobe.  

Rådgivende ingeniører: OBH. Landskabsarkitekt: GHB

Entreprenør og bygherre: NCC  

Opførelsesår: 2015  

Certificering: Svanemærket  

Opvarmet etageareal: 19.380 m² for alle 3 blokke fordelt 

på 105 boliger + 5 erhvervslejemål

Opført efter: BR10, LE2015

Varmeforsyning: Fjernvarme

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


