
Mini CO2 Typehuset

Mini CO2 Typehuset er det sidste af i alt seks parcelhuse, der 

er opført på initiativ af RealdaniaByg som en inspiration til 

videreudvikling af den danske parcelhustradition. Huset her 

søger at opsamle og anvende alle de gode løsninger til at 

reducere CO
2
 belastningen, som er udviklet i de øvrige fem 

parcelhuse med deres forskellige fokuspunkter. 

Mini CO2 Typehuset er et kompakt, pudset og hvidmalet 

hus med vinduespartier med træpaneler. Huset er næsten 

kvadratisk for at minimere overfladen – men dog i et plan. 

Huset er disponeret til kernefamilien med to voksne og to 

børn – værelser mod øst, forældresoveværelse mod vest og 

integreret køkken, spise- og opholdsrum mod syd og sydvest. 

De vigtige birum er med her: depot, garderobe og bryggers 

foruden et udhus, carport og overdækket tørreplads som er 

med til at skabe rum i udearealerne.

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. 0,17 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 420 mm og er opbygget af følg-

ende materialer:

• Udvendig silikonemaling

• 10 mm porebetonpuds

• 400 mm byggeblok i porebeton

• 10 mm porebetonpuds

• Indvendig maling

Miljøprofil for ydervæg
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Mini CO2 Typehuset har bevist, at ved at se på hele huset kan 
man reducere materialernes CO

2
 belastning markant til 2,85 

kg CO
2
/m2/år i 50 år - med ca. 45 % reduktion i forhold til et 

referencehus med 5,19 kg CO
2
/m2/år i 50 år.

• Reduktion af CO
2
 belastning er nået blandt andet ved 

at undgå beton i terrændækket med en svømmende 
gulvkonstruktion på plader af EPS. Desuden ved brug 
af træ i tagkonstruktionen med papiruldsisolering og 
porebetonblokke i facaden, som eliminerer brug af andre 
isoleringsmaterialer her

• Mængden af genanvendelige og fornyelige materialer 
er stor: CO

2
 absorberende bitumenfri tagpapmembran 

og papiruldsisoleringen kan genanvendes, og terrasse-
brædder er kompositmateriale af træ og genbrugsplast. 
Overskydende porebeton returneres til genbrug hos 
producenten

• Energimæssigt er huset opført med en 2015 energiram-
me. Et intelligent styringssystem optimerer elforbruget

• Vandbesparende teknologi er anvendt
• Arealudnyttelsen og fleksibiliteten i huset er god takket 

være rimeligt store værelser, sådan at huset kan deles af 
tre voksne i stedet for en kernefamilie

• Anlægsøkonomien betyder at typen kan realiseres på det 
ikke-støttede marked

• Dagslystilgang er optimeret bl.a. med glaspartier over 
døre til bad og bryggers

• Huset er i vidt omfang handicapvenligt
• Indeklimaet er optimeret ved hybrid ventilation med en 

veldisponeret mulighed for naturlig ventilation. Endvidere 
brug af indeklimamærkede materialer og akustikdæm-

pende lofter

Vurdering af bæredygtighed
Fakta
Bygningstype: Parcelhus 

Adresse: Steensager 12, Nyborg

Ejer: Realdania Byg 

Rådgiver: Luplau & Poulsen og LOOP arkitekter, Ekolab 

ingeniører 

Entreprenør: Benée Huse A/S

Opførelsesår: 2014

Opvarmet etageareal: 157 m²

Antal beboere: 4 personer (59 m² pr. person) 

Anlægsomkostninger: ca. 11.450 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Opført efter: BR10 – LE 2015

Beregnet varmeforbrug: 28,2 kWh/m² opvarmet etage- 

areal pr. år

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.


