
Enfamiliehus i Knebel

Huset er et moderne ”bjælkehus”, på 200 m² hvor de indven-

dige bærende vægge er af massivt træ. 

Udvendigt er der malet med linoliemaling. Alle materialer er 

valgt ud fra et ønske om mindst mulig miljøbelastning samt 

et godt indeklima.

Opvarmning sker med en masseovn og solfanger. Masse-   

ovnen er placeret, så bagsiden varmer badeværelset op, og 

skorstenen varmer to værelser op i overetagen.

Hele huset er isoleret med papiruld. Alle vandhaner er uden 

bly og hexavalent krom, hvilket er godt for miljøet og egen 

sundhed, da man undgår afsmitning til drikkevandet.

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. 0,21 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 340 mm og er opbygget af  

følgende materialer:

• 25 mm træbeklædning af lærk

• 25 mm afstandsliste af træ

• 9 mm vindgips

• 200 mm papiruldsisolering inkl. træskelet

• 70 mm massivtræselement

• 12,5 mm gipsplade

Miljøprofil for ydervæg

 
Bæredygtigt Byggeri
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Godt eksempel på et smukt og velbygget, bæredygtigt 

enfamiliehus. 

• Miljøprofilen for ydervæg viser en lav miljøbelastning

• Ydervæg er et bjælkehus isoleret udvendigt med          

papiruld samt en regnskærm af lærketræ overfladebe-

handlet med linolie

• Linoliebehandlede kærnetræsvinduer

• Indvendigt malet med miljøvenlig maling

• Ingen brug af trykimprægneret træ

• Træ og papiruld er rigelige og fornybare ressourcer

• Varmeakkumulering i indervægge

• Opvarmning med masseovn og solfanger

• Blyfri vandhaner

• Grøntsagshave

• Indeklimakvaliteten er prioriteret ved anvendelse af en 

åndbar klimaskærm samt et restriktivt materialevalg

Vurdering af bæredygtighed
Fakta
Bygningstype: Fritliggende enfamiliehus
   
Adresse: Kildevej 22, 8420 Knebel

Ejer: Annemarie Svenningsen
             
Rådgiver og entreprenør: Lars Fruergaard, Tømrer og 
Byggetekniker

Opførelsesår: 2002

Opvarmet etageareal: 161 m² 

Antal beboere: 3 personer (53 m² pr. person)

Anlægsomkostninger: 5.600 kr. ekskl. moms pr. m² 
opvarmet etageareal

Opført efter: BR-S98

Målt vandforbrug: 0,5 m³ vand/m² opvarmet etage- 
areal pr. år

Målt elforbrug: 0,5 m³ vand/m² opvarmet etageareal 
pr. år

Målt varmeforbrug: 10 rummeter brænde inkl. varmt 
vand

Varmeforsyning: Masseovn og solfanger

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.
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