
Universet

Universet er en multifunktionel bygning, der er med til at give 

et bykvarter identitet. Det er på én og samme tid et fritids-

hjem og mødested for kvarterets borgere, og der er en grøn 

plads både i terræn og på taget. Bygningen er opført efter 

Københavns Kommunes retningslinjer for ”Miljø i Byggeri og 

Anlæg 2005”.

Bygningen fremstår som en rusten kasse hævet over terræn 

med kun et lille fodaftryk i stueplan. Multirummene i stueeta-

gen, der er til fri afbenyttelse for alle borgere i kvarteret, har 

primært glasfacader. Det sikrer stor transparens og kontakt 

mellem inde og ude. Om aftenen virker den lysende base på 

huset som en invitation til at deltage i fællesskabet i kvarte-

ret.  Den udkragede overetage er en stålkonstruktion med 

en let, højisoleret og tæt ydervægskonstruktion, som dels 

er beklædt med rustbrunt stål og dels er hvidpudset. Den 

rustbrune facade er ny i kvarteret, der hovedsageligt består 

af røde teglbygninger. Derved skabes en flot farvemæssig 

sammenhæng.

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. 450 mm og er opbygget af følg-

ende materialer:

• 3 mm corten stålbeklædning

• 22 mm afstandsliste af træ

• 9 mm vindgips

• 290 mm glasuldsisolering inkl. træskelet

• Dampspærre

• 100 mm glasuldsisolering inkl. træskelet

• 2 x 12,5 mm gipsplader

Miljøprofil for ydervæg
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Københavns Kommune har med krav om brug af deres 

vejledning ”Miljø i Byggeri og Anlæg 2005” signaleret til 

rådgivere og entreprenører, at man ud over en velfungerende 

og smuk bygning også ønsker en miljømæssigt optimeret 

bygning.

• Bygningen har fokus på lavenergi og er opført efter BR08 

med mål om at nå LE1

• Høj isoleringsgrad, vinduer med en U-værdi på 0,8 

og god tæthed sikrer et beregnet energibehov på ca. 

32kWh/m2/år

• Cortenstål, mineraluld og den bærende stålkonstruktion 

har et genanvendelsespotentiale 

• Materialernes samlede miljøbelastning er lavere end refe-

rencebygningens, selvom førstesalen har et relativt højt 

niveau af indlejret energi pga. brug af stål og mineraluld 

• Konstruktionen sikrer, at dele af bygningen kan dekom-

poneres ved evt. nedtagning

• Den lette facadekonstruktion er udført i træ, men der er 

ikke markant fokus på brug af fornybare ressourcer

• Der er ikke redegjort for brug af uønskede eller farlige 

stoffer i fx fugemateriale, isolering eller gulvbelægning

• Multifunktionalitet sikrer god arealudnyttelse

• Elevator sikrer tilgængelighed for alle

• Den markante arkitektur giver dynamik og respekterer 

omgivelserne

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Institution, kvartershus 

Adresse: Prinsesse Charlottes Gade 12,  

2200 København N

Ejer: Københavns Kommune

Rådgiver: JJW arkitekter, Øllgaard ingeniører 

Entreprenør: Omegagruppen

Opførelsesår: 2009

Opvarmet etageareal: 470 m²

Anlægsomkostninger: ca. 30.000 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Opført efter: BR08 – LE1

Beregnet varmeforbrug: 32 kWh/m² pr. opvarmet etage- 

areal pr. år

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.


