
Det vedligeholdelsesfri hus, type A

Det vedligeholdelsesfri hus blev opført i 2013, som en del af 

MiniCO2 Husene i Nyborg på Fyn. Formålet med projektet 

var at anvende vedligeholdelsesfri materialer til at forlænge 

bygningens levetid, reducere den samlede CO
2
-udledning og 

samtidig skabe sunde indeklimaforhold for beboerne. 

Ydervæggen blev primært opført i tegl, hvilket sikrede en 

homogen, vedligeholdelsesfri og varmeakkumulerende kon-

struktion. Dette overflødiggjorde også brugen af dampspærre 

og isolering, således at konstruktionen blev mere diffusions- 

åben og fugtbalancerende.

Taget blev udført med stejl hældning og stort udhæng, så 

vand hurtigt kunne ledes bort, og murværk, vinduer og døre 

kunne beskyttes. Derudover blev der anvendt papiruld i taget, 

som sikrede en god fugttransport, og som endnu en gang 

overflødigjorde brugen af dampspærre. Resultatet var, at leve-

tiden for de primære bygningskonstruktioner blev forlænget 

uden at forhøje den samlede CO
2
-udledning.

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. 580 mm. Væggen er opbygget af følgende  

materialer:

• 108 mm mursten og kalkmørtel

• 30 mm kalkmørtel

• 425 mm teglblok

• 15 mm puds

Miljøprofil for ydervæg
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• Den samlede miljøudledning for ydervæggen er for en 
periode på 50 år højere end miljøudledningen for  
referenceydervæg fra 2010 for størstedelen af de evalu-
erede miljøparametre. Ydervæggen er imidlertid dimen-
sioneret til at have en levetid på minimum 150 år, hvorfor 
miljøpåvirkningen fra materialerne på sigt reduceres

• Der er anvendt materialer, som ikke afgasser, og som 
dermed ikke afgiver skadelige stoffer til indeklimaet

• Brug af kalkmørtel i ydervæggen gør, at komponenterne 
kan adskilles og genbruges uden komponenttab

• Forbruget af ikke fornybare ressourcer i ydervæggen er 
højere end referenceydervæg 2010 for perioden på 50 år

• Bygningen har ved at overholde BR15 et lavere energi- 
forbrug end Bygningsreglementet krævede, da bygning-
en blev opført i 2013

• Huset ligger med et areal på ca. 34 m² pr. person under 
gennemsnitlige arealer pr. person for parcelhuse 

• Huset ligger med en kvadratmeterpris på ca. 16.000 kr. 
en smule over gennemsnitlige priser for parcelhuse

• Huset er udført i flotte naturmaterialer og med stor 
rumlighed, så beboerne kan indrette og opdele husets 
primære rum alt efter ønske og behov

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

• Ved at anvende diffusionsåbne og varmeakkumulerende 
konstruktioner sikres der et godt indeklima med behage-
lige luftfugtigheder og rumtemperaturer

• Der har ikke været noget udbredt fokus på genbrug, 
genanvendelse, vandbesparelse eller naturindhold

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Enfamiliehus  

Adresse: Steensager 4, 5800 Nyborg

Ejer: Privat

Bygherre: Realdania Byg

Rådgiver: LETH & GORI, arkitekt og totalrådgiver, samt 

Buro Happold ApS, ingeniør

Entreprenør: Ebbe Bernth, murer og tømrer

Opførelsesår: 2013

Opvarmet etageareal: 136 m² 

Antal personer: 3

Anlægsomkostninger: 15.900 kr. ekskl. moms pr. m²  

opvarmet etageareal

Energiklasse: BR15

Beregnet elforbrug: 0,6 kWh/m² pr. år

Beregnet varmeforbrug: 43 kWh/m² 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.

Foto: Jesper Ray


