
Friland 19

Friland 19 er et enfamiliehus på 51 m2 og en del af andelsfor-

eningen Friland, der blev stiftet uden for Rønde i 2002. I 2014 

havde økolandsbyen 40 husstande, hvor beboerne eksperi-

menterer med bæredygtig livsstil, gældsfrihed og selvstæn-

digt erhverv. Landsbyens bygninger er eksperimenterende 

og opført i natur- og genbrugsmaterialer.

Formålet med Friland 19 er at demonstrere, at det er muligt 

at lave et nul-energihus af naturmaterialer. En blowdoortest 

af huset viste 0,18 l/s/m2. Det skal holdes op imod 0,5 l/s/m2 

og 1,5 l/s/m2, som er kravene for hhv. LE2020 og almindeligt 

byggeri. 

Friland 19 har ventilationsvinduer, der sender forvarmet luft 

ind ad vinduerne, og huset er udført uden kuldebroer og er 

ikke forsynet med en varmekilde. Hensigten er at teste, om 

huset kan varmes op med overskudsvarmen fra madlavning, 

anden elektricitet og passiv solvarme.

Se: www.friland.org/?page_id=2638

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. 0,15 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 400 mm og er opbygget af  

følgende materialer:

• 25 mm træbeklædning af lærk

• 23 mm afstandsliste af træ

• 22 mm træfiberisoleringsplade

• 290 mm træfiberisolering inkl. træskelet

• Dampspærre

• 20 mm afstandsliste af træ

• 20 mm indvendig træbeklædning

Miljøprofil for ydervæg
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Friland 19 er et godt eksempel på et smukt, velbygget og 

bæredygtigt tiny house:

• Indeklimaet er prioriteret med ventilationsvinduer, åndbar 

klimaskærm og restriktivt materialevalg

• Der er benyttet fornybare byggematerialer som træfiber-

isolering, og træet er overfladebehandlet med linolie

• Et familiehus på netto 41 m2 med entré, badeværelse,  

køkken/alrum og tre værelser

• Vandbesparende installationer

• Vandhaner er uden bly og hexavalent chrom, hvilket er 

godt for miljøet og egen sundhed, da man undgår afsmit-

ning til drikkevand

• Der er regnvandsopsamling og lokal spildevandsop- 

samling

• Nogle byggematerialer er genbrug

• Jordskruefundament

• Grønt tag med stenbedsplanter

• Socialt fællesskab i andelsforeningen

• Miljøprofilen for ydervæggen er grundet miljøudledning- 

en fra driften, der her er regnet som elvarme, højere end 

referenceydervæggene

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Tiny house, enfamiliehus 

Adresse: Friland 19, 8410 Rønde

Ejer: Thomas Lynnerup 

Rådgiver: Sustainable Living

Entreprenør: Selvbyg 

Opførelsesår: 2013   

Opvarmet etageareal: 51 m²

Antal beboere: 3 (17 m² pr. person) 

Anlægsomkostninger: 4.700 kr. ekskl. moms pr. m²  

opvarmet etageareal (renovering)

Opført efter: BR2020 

Målt vandforbrug: 0,6 m³ vand pr. m² opvarmet etageare-

al pr. år

Målt elforbrug: 59 kWh pr. m² opvarmet etageareal pr. år

Varmeforsyning: Passiv solvarme og spildvarme fra el

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? 

 
Bæredygtigt Byggeri
– en indsats under Miljøstyrelsen

Udgivet december 2015

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.

Faktaark udarbejdet af: Layout af: 

http://www.aplusb.dk/
http://www.bygherreforeningen.dk/
http://www.kkonline.dk
http://www.ecocouncil.dk/
http://www.teknologisk.dk
http://www.taethus.dk/

