
Masteskurene og Mærsehuset

Masteskurene og Mærsehuset er fredede ejendomme, hvor-

for omdannelsen til nye funktioner skulle følges tæt og  

godkendes af Det Særlige Bygningssyn og Kulturarvsstyrel-

sen. Restaureringen respekterer de gamle skure og er dristig  
moderne i sit valg af løsninger, som alle er præget af godt 

håndværk. De mere end 200 år gamle depoter til flådens 

master og sejl skulle hæves 82 cm for ikke at ligge i et bassin 

lavere end nutidens terræn. For at respektere og eksponere 

de utroligt flotte trækonstruktioner, som danner skurene, er 

nye tilføjelser holdt fri af den oprindelige konstruktion. Isole-

ring til at sikre et brugbart indeklima er 3-lagsruder monteret 

uden for trækonstruktionen umiddelbart bag den oprindelige 

klinkbeklædning, som tillader et smukt strejflys gennem  

ruderne. Inden for glasset er der monteret lærreds- 

paneler, som giver et diffust lysindfald. Primærkilden til 

dagslys kommer ned over den mægtige trækonstruktion fra 

ovenlyspaneler mellem tagfladerne. Projektet modtog Køben-

havns Kommunes arkitekturpris 2009.

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. 0,98 W/m²K og en 

tykkelse på ca. 60 mm og er opbygget af følgende 

materialer: 

• 20 mm træbeklædning af gran

• 3-lags termorude

• Hørlærred

Miljøprofil for ydervæg
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Renoveringen er et resultat af et engageret samarbejde 
mellem arkitekter, entreprenører og Fredningsmyndigheder-
ne. Der har været vilje til at billiggøre vanskelige processer 
ved genbrug af materialer bl.a. rester fra en strandbar i  

terrænet omkring projektet.

• Træ og bomuld er primærmaterialer med lav miljøbelast-
ning

• Genbrug af hovedkonstruktionens planker, taglægter, 
tømmer, beslag, vinduer m.m. har sikret høj andel af gen-
anvendelse og fastholdt stedets ånd

• En stor del af beslagene fra de oprindelige bygninger er 
genanvendt, og nye beslag er smedet af hængsler fra en 
nedlagt militærbygning

• Konstruktionen kan dekomponeres og tillader dermed 
fremtidige generationer at genbruge den

• Træ er hovedmaterialet – en fornybar ressource. Nye 
planker er spejlskåret af Douglas kernetræ og linoliebe-
handlet

• Tagkonstruktionen er hævet, så der er plads til 250 mm 
isolering i tag. Ved at hæve bygningen blev der plads til 
450 mm isolering i terrændæk (energibehovet er  
desværre ikke oplyst)

• Indretningen er fleksibel, med mange udnyttelsesmulig-
heder

• Restaureringsomkostninger pr. m2 er lave og dokumen-
terer, at genbrug af bygningsressourcerne har mange 
fordele

• Den arkitektoniske, historiske og æstetiske kvalitet er høj
• Adgangsforholdene til bygningerne er ikke optimeret til 

generel tilgængelighed
• Det er ikke dokumenteret, om overophedning via taglyse-

ne er undgået

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Kontor, showroom og restaurant 

Adresse: Galionsvej 31 - 41, Holmen, 1437 København K

Ejer: 2L Development A/S

Rådgiver: Maali & Lalanda A/S

Entreprenør: Maali & Lalanda A/S

Opførelsesår: 1748 - 1829

Renoveringsår: 2007 - 2009

Opvarmet etageareal: Ca 4.000 m²

Antal beboere: 30 - 50 personer (80 m² pr. person)

Anlægsomkostninger: Renovering ca. 15.500 kr. ekskl. 

moms pr. m² opvarmet 

Varmeforsyning: Fjernvarme

Overholdelse af kommunalkrav: Fredet ejendom

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.
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