
Upcycle House

Upcycle House blev opført i 2013 som en del af MiniCO2 

Husene i Nyborg på Fyn. Som navnet angiver, blev der i  

projektet anvendt genbrugte og upcyclede materialer (rest-

produkter som ved ny anvendelse opnår en højere værdi) til 

at reducere CO
2
-udledningen og omkostningerne i anlægs-

fasen. I bygningen blev der bl.a. anvendt genbrugte køkken-

elementer og badeværelsesmøbler samt fejlproducerede 

vinduer i facaden.  

Derudover blev der brugt gamle containere i husets ramme, 

genbrugte stålskruepæle som fundament, iturevet poly-

styren fra møbelemballage i terrændækket, bio-harpiks og 

genanvendt aluminium fra øl- og sodavandsdåser i facade-

beklædningen, genbrugt plastik og trægranulat i terrassen, 

fyldte vanddunke af genbrugsplast til massevæg, skiveskårne 

kasserede korkpropper på køkkengulvet osv.

Resultatet var en CO
2
-udledning fra materialerne, som var  

ca. 86 % lavere end for et standard referencehus.

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. 0,12 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 420 mm og er opbygget af  

følgende materialer:

• 8 mm richlite (63% genbrugspapir og 37% harpiks)

• 45 mm afstandsliste af træ

• 9 mm vindgips

• 45 mm papiruldsisolering inkl. træstolper

• 210 mm papiruldsisolering

• 45 mm papiruldsisolering inkl. træstolper

• 2 mm container

• 30 mm papiruldsisolering

• 2 x 13 mm gipsplader

Miljøprofil for ydervæg
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Dette hus er et inspirerende eksempel på, hvordan oparbejd-
ning og genbrug kan vække nyt liv til gamle og kasserede 
materialer. Ved at anvende genbrugte og genanvendte  
materialer er der fx opnået lave miljøudledninger og anlægs-
omkostninger samt et lavt forbrug af ikke-fornybare ressour-
cer. Derudover er de gamle materialer for længst afgasset, 
hvilket sikrer, at der ikke afgives uønskede skadelige stoffer til 
indeklimaet. 

• Der er anvendt en let ydervægskonstruktion som sikrer, 
at komponenterne kan adskilles og genbruges, når yder-
væggen har udtjent sin levetid

• Bygningen er opført efter BR15-krav med et energi- 
forbrug lavere, end hvad bygningsreglementet krævede 
på opførelsestidspunktet

• Bygningen ligger med et areal på ca. 34 m² pr. person 
lavere end de gennemsnitlige arealer pr. person for 
parcelhuse

• Langs husets facade mod øst er der opført et væksthus, 
hvilket er med til at skabe forbindelse mellem hus og 
natur

• Huset er udført med rene linjer og et simpelt sort/hvidt 
design, hvilket giver bygningen et flot og elegant udtryk

• Bygningen er placeret i udkanten af Nyborg tæt på by, 
motorvej og vand

• Der har ikke været udbredt fokus på vandbesparelse eller 
fleksibilitet

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Enfamiliehus  

Adresse: Steensager 2, 5800 Nyborg

Ejer: Privat

Bygherre: Realdania Byg

Rådgiver: Lendager Arkitekter og MOE

Entreprenør: Egen Vinding og Datter, Makvärket

Opførelsesår: 2013

Opvarmet etageareal: 134 m²

Antal beboere: 2 - 4 personer (33,5 - 67 m 2 pr. person)

Anlægsomkostninger: 12.700 kr. ekskl. moms pr. m²  

opvarmet etageareal

Energiklasse: BR15

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.


