
Junia

Junia er et enfamiliehus på 122 kvadratmeter i 1½ plan, tilpas-

set det bevaringsværdige Hornbæk Fiskerleje. Alle materialer 

er valgt ud fra et ønske om mindst mulig miljøbelastning 

samt et godt indeklima. Gulvet er isoleret med 60 cm 

skumglas. Den bærende konstruktion er en indvendig, synlig 

bjælkekonstruktion af douglasgran. Der er tegltag, og halm-

væggene er opført af halmballer på 50 x 80 x 200 cm, der 

blev bestilt ekstra hårdt presset og opbevaret tørt af gård- 

ejeren indtil afhentning. Den udvendige puds er juramørtel, 

og indvendigt er der brugt lerpuds. Vinduer i gulvhøjde 

er med koblede rammer, mens resten er med termoglas. 

Opvarmning sker med en mini-masseovn, og et solpanel på 

taget sørger for varmt vand fra april til oktober. Dette er kob-

let sammen med gulvvarme i bad, bryggers og entre. Der er 

isoleret med papiruld ved tag, bjælkelag, vindfang og under 

trægulvet.

Køkkenet er bygget af massivt træ og med genbrugte 

skabslåger af fyrretræ. Vandhaner er blyfri. 

www.kuhlmann-hornbaek.dk

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. 0,13 W/m²K og en samlet tykkelse på  

ca. 600 mm. Væggen er opbygget af følgende  

materialer:

• 50 mm puds

• 500 mm halmballe

• 55 mm lerpuds

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

dygtigt halmhus. Den høje pris afspejler en arbejdsintensiv 

byggeproces udført af håndværkere.

• Miljøprofilen for ydervæggen viser en lav miljøbelastning

• Massivtræskøkken, delvis genbrug

• Fornybare og/eller rigelige og giftfrie materialer som træ, 

halm, ler og kalk med et lille CO
2
-fodaftryk

• Opvarmning med masseovn (træ). Brugsvand opvarmes 

med solvarme og masseovn

• LED belysning og IHC anlæg

• Vandhaner uden bly og hexavalent chrom til fordel for 

miljøet og egen sundhed (ingen afsmitning til drikke-

vand)

• Byggegrund var en have, hvor beplantningen blev flyttet 

og skærmet under byggeriet, så det hurtigt kunne gen-

etableres

• Lokale dygtige håndværkere har udført processen

• Tilpasset bydelen, som er et gammelt fiskerleje med 

restriktiv bevaringsplan

• Åndbar klimaskærm

• Indeklimakvaliteten er prioriteret ved anvendelse af en 

åndbar klimaskærm samt et restriktivt materialevalg som 

lerpuds og limfarve 

Vurdering af bæredygtighed Fakta 
Bygningstype: Parcelhus 

Adresse: Willemosevej 19B, 3100 Hornbæk 

Ejer: Lone Kuhlmann  

Rådgiver: Arkitekt Rolf Jacobsen, halmbygger Michael 

Kallesen og, ingeniør Jens Abildgård.

Entreprenør: Fagentrepriser   

Opførelsesår: 2010    

Opvarmet etageareal: 122 m²

Antal beboere: 1 person (122 m² pr. person) 

Anlægsomkostninger: Ca. 23.000 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Opført efter: BR08 

Målt vandforbrug: 0,5 m³ vand/m² opvarmet etageareal 

pr. år

Målt elforbrug: 18 kWh/m² opvarmet etageareal pr. år

Målt varmeforbrug: 7 rummeter brænde inkl. varmt vand

Varmeforsyning: Masseovn og solvarme

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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