
Hus i Ry

Huset i Ry er et selvbygget træhus i 1½ plan på 160 m2 med 

30 m2 hobbyværksted samt 30 m2 carport. Der er pulterrum 

over værksted og carport samt en kartoffelkælder til opbeva-

ring af grøntsager. 

Alle materialer er valgt ud fra et ønske om mindst mulig mil-

jøbelastning og et godt indeklima. Derfor er trykimprægneret 

træ fravalgt, og fx linoliemaling valgt til udvendig overfladebe-

handling.

Opvarmning sker med en effektiv bioovn med ”omvendt for-

brænding” samt en solfanger. Der er et sandlager under hele 

huset, hvor solvarme kan gemmes til kolde perioder uden sol. 

Huset er isoleret med papiruld og forsynet med et multtoilet. 

Det er ikke koblet til kommunens rensningsanlæg. Regnvand 

opsamles og spildevand renses, hvorefter det nedsives på 

grunden. Alle vandhaner er blyfri. Der er 5 kWh solceller på 

taget, og huset er forsynet med en centralstøvsuger.

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 er udført som fletmurværk med en  

U-værdi på ca. 0,18 W/m²K og en samlet tykkelse på  

ca. 320 mm. Væggen er opbygget af følgende  

materialer:

• 16 mm træbeklædning af lærk

• 25 mm afstandsliste af træ

• 9 mm vindgips

• 250 mm papiruldsisolering inkl. træskelet

• 25 mm gipsplader

Miljøprofil for ydervæg
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Godt eksempel på et smukt, velbygget og ultimativt bære-

dygtigt enfamiliehus. 

• Miljøprofilen for ydervæggen viser en lav miljøbelastning

• Ydervæggen er et træskelet isoleret med papiruld samt 

en regnskærm af lærketræ overfladebehandlet med 

linolie

• Ingen brug af trykimprægneret træ

• Vandhaner er uden bly og hexavalent krom, hvilket er 

godt for miljøet og egen sundhed, da man undgår  

afsmitning til drikkevand

• Træ og papiruld er rigelige og fornybare ressourcer

• 5 kWh solceller

• Opvarmning med bioovn og solfanger

• Sandlager til varmeakkumulering under hele huset 

• Regnvandsopsamling 

• Multtoilet, der ikke er koblet til kommunens rensnings- 

anlæg

• Nedsivning af spildevand og tagvand samt spildevands-

rensning på egen grund

• Centralstøvsuger

• Hobbyværksted samt carport og kartoffelkælder til  

opbevaring af grøntsager

• Pulterrum over hobbyrum og carport

• 500 m til bus og 1 km til tog

• Indeklimakvaliteten er prioriteret ved anvendelse af en 

åndbar klimaskærm samt et restriktivt materialevalg

Vurdering af bæredygtighed Fakta 
Bygningstype: Enfamiliehus 

Adresse: Skærsbrovej 1B, 8680 Ry

Ejer: William Kusk

Rådgiver: Peter Holst, Poul Kusk og Hans Dollerup

Entreprenør: Selvbyg 

Opførelsesår: 2000    

Opvarmet etageareal: 160 m²

Antal beboere: 2 personer (80 m² pr. person) 

Anlægsomkostninger: 8.750 kr. ekskl. moms pr. m²  

opvarmet etageareal

Opført efter: BRs98 

Målt vandforbrug: 0,19 m³ vand pr. m² opvarmet etage- 

areal pr. år

Målt elforbrug: 31 kWh pr. m² opvarmet etageareal pr. år

Målt varmeforbrug: 7 rummeter brænde + solfanger inkl. 

varmt vand

Varmeforsyning: Bioovn og solfanger

Facadens miljøbelastning

Genbrug og genanvendelse

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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