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Kobber i byggeriet: Æstetik, funktionalitet og bæredygtighed  

Nøgleord: Kobber, Cu, byggeri, patina, ir, genanvendelse, toksicitet, udvaskning. 

Resumé: Kobber er ikke kun et smukt byggemateriale, med sit velkendte dynamiske udseende, men det 

har også mange praktiske fordele i forhold til andre byggematerialer: let, holdbart, håndterbart, genan-

vendeligt. Det simplificerer byggeprocessen, og er med til at reducere mængderne af det genererede af-

fald. Udvaskningen fra kobberfacade- og tagbeklædning kan dog påvirke det omkringliggende miljø, og 

derfor har certificeringssystemer for bæredygtigt byggeri særlige krav vedrørende anvendelse af kobber i 

byggeriet. 

 

Kobber er et udbredt byggemateriale, og anvendes 

primært som facade- og tagbeklædning. Alternative 

materialer, som bruges til facadebeklædning, er fx 

skifer eller andre natur- eller kunststensprodukter, 

glas, teglprodukter, fiber-cementplader og træ, ud-

over andre metaller. Kobber oxiderer over tid fra dets 

oprindelige reflekterende brune farve til blå/grøn/tur-

kis, alt afhængig af vejret og tilstedeværelse af foru-

renede stoffer (inkl. korrosive stoffer som klorid i 

kystområder). Denne oxideringsproces kaldes også 

patinering, da der med tid dannes en smuk patina på 

kobbers overflade. Selv i løbet af et døgn vil kobber-

byggeri forvandler sig, da facaden responderer på 

lys og vejr. Pga. dette dynamiske udseende er kob-

ber meget værdsat af arkitekterne. 

 

 
© http://maerskbygningen.ku.dk/  
Figur 1 – Gammelt og nyt kobber i København: Skt. Hans Kirke og den nye Mærsk bygning.  

 

Kobber er generelt betragtet som et kvalitetsmateriale i byggeriet: det signalerer værdighed, stabilitet, 

varighed og pragt. Det er nu også blevet til en god finansiel investering i fremtidens metalressourcer, da 

værdien af kobber stiger over tid.  

 

Kobber er et uorganisk element, et metal, som ikke gasser af, og derfor ikke påvirker indeklimaet. I øvrigt 

er kobber ikke brændbart og meget nemt at vedligeholde. Én af de vigtigste fordele med kobber er dets 

lange levetid, kvantificeret mellem 80 og 100 år. Derudover har kobber antimikrobielle egenskaber, der 

ødelægger sygdomsfremkaldende mikroorganismer.  
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Alternative materialer til facade- eller tagbeklædning som fx sten, glas, beton- og teglprodukter er væ-

sentlig tungere, sværere og mere skrøbelige end kobber. Dvs. kobber er lettere at håndtere og mere be-

standigt over for at blive ødelagt i byggeprocessen pga. logistiske udfordringer, fejlagtigt håndtering og 

dårlig opbevaring. Derfor kan der forventes mindre mængder affald fra byggepladserne. Tilsvarende kan 

brugt kobber nemt og med fordel genanvendes, så der typisk genereres mindre mængder affald, også fra 

nedrivningspladser. Fra et æstetisk og arkitektonisk perspektiv er der ingen forskel mellem jomfruelig og 

genanvendt kobber. 

 

Ift. alternative metaller, så giver kobber lavere belastning på global opvarmning end aluminium, nikkel og 

zink, men højere end stål. Kobber er til gengæld dyrere end både zink, aluminium og stål, men billigere 

end nikkel (London Metal Exchange 2016).  

 

Kobberpartikler har dog toksiske effekter på både vandmiljøet og mennesker, og derfor kræver udvask-

ningen fra kobbertage og -facader særlig opmærksomhed (fx et tungmetalfilter, eller et afløbssystem la-

vet af kobber-adsorberende materialer såsom beton og kalk).  

 

Derfor har certificeringssystemer for bæredygtigt byggeri særlige krav vedrørende anvendelse af kobber i 

byggeriet.  

Fx for at optjene mest point i DGNB er der følgende krav til anvendelse af metaller som kobber, bly og 

zink:  

• Hvis arealet af vandførende bygningsdele på tag og regnvandsafløb er mere end 10 % af den projice-

rede tagplan, så skal der indbygges et tungmetalfilter. 

 

Svanemærkning for små huse, boliger, skoler og børneinstitutioner har følgende krav til anvendelse af 

kobber i certificerede projekter: 

• Kobber i brugsvandsystemer og som facade- og tagmateriale. 

Brugsvandrør må ikke være lavet af kobber. Undtagelsen er synlige rørledninger og beslag/forbindelses-

rør. Beklædning til tage og facader samt produkter til tage og facader må ikke have et kobberindhold på 

mere end 10 % efter vægt.  

 

• Nano-kobber må ikke bruges for at fremskaffe en antibakteriel overflade, som fx anvendes til at forhin-

dre vækst af mikroorganisme (bakterier, skimmel mfl.). Det er bl.a. sølvioner, nano-sølv, nano-guld og 

nano-kobberioner, som har en antibakteriel effekt.  

 

• Kobberimprægneret træ (trykimprægneret træ med kobberforbindelser) er ikke tilladt. 
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