
Det Åndbare Hus

Det Åndbare Hus er støttet af Miljøministeriets Program for 

Grøn Teknologi (MUDP), Realdania og Den A.P. Møllerske Støt-

tefond. Dette byggeri har som primært mål at eftervise og  

dokumentere, at det er muligt at bygge sunde boliger med 

åndbare, membranfrie konstruktioner, og at det er muligt at 

benytte byggematerialer uden sundhedsskadelig afgasning, 

samtidig med at byggeriets miljøbelastning fra vugge til grav 

begrænses mest muligt. 

Med byggeriet har man desuden ønsket at eftervise, at  

Bygningsreglementets krav til luftskifte kan reduceres væsent- 

ligt med et mindre energitab til følge. Desuden ville man  

undersøge, om mekanisk ventilation helt kan erstattes af  

naturlig ventilation uden større energitab. 

 

Det er planen at teste huset i forseglet tilstand i et år og der- 

efter et år beboet af en familie med ”normal adfærd”.  

 

Se www.detaandbarehus.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 har en U-værdi på ca. 0,11 W/m²K og en 

samlet tykkelse på ca. 500 mm og er opbygget af  

følgende materialer:

• 15 mm ventileret termoask

• 22 mm brædder

• 410 mm papiruldsisolering inkl. træskelet

• 25 mm afstandslister af træ

• 2 x 19 mm gipsplader

• Naturmaling

Miljøprofil for ydervæg

 
Bæredygtigt Byggeri
– en indsats under Miljøstyrelsen
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Såfremt de opstillede kvalitetsmål kan dokumenteres efter 
en testperiode, er dette byggeri i meget høj grad et inspire-
rende eksempel, der kan sætte dagens standardbyggeri i 
relief. Spørgsmålet er, om vi står foran en byggeteknologisk 
revolution, hvor vi erkender, at vi både kan og har behov for 
at bygge med meget større respekt for jordklodens sparsom-
me ressourcer - eller er det kun en urealistisk vision? 

• Materialernes miljøbelastning er minimal – huset kan 
stort set komposteres. Udvendig beklædning af thermo- 
ask og miscantusstrå

• Stålrammerne kan recirkuleres, og vinduer m.v. er i stort 
omfang genbrugsprodukter

• Der er ingen materialer i huset, som har sundheds- 
skadelig afgasning. Der er bl.a. brugt: lervægge, gips, 
linolie, naturmaling, lergulve behandlet med linolie og 
bivoks og terrænisolering af genbrugsglas, vægge og 
tag isoleret med papir/hør/hamp

• Med en høj grad af træ, strå og andre plantefibre er 
huset primært opført af fornybare ressourcer

• Det beregnede energibehov opfylder BR2010  
rammerne 

• Når huset i fremtiden skal bebos af en familie på 3 - 4 
personer, er arealudnyttelsen fin

• Anlægsomkostningerne ekskl. udviklings- og testudgifter 
er lav

• Bygningen er opført i eksisterende træplantning, som 
bevares

• Huset er opført som forsøgsbyggeri og indgår ikke i en 
sammenhæng med andre huse

• Indeklimaet testes i et 2-årigt forløb

Vurdering af bæredygtighed Fakta
Bygningstype: Familiebolig

Adresse: Haslevvej 81, 4100 Ringsted

Ejer: Egen Vinding & Datter

Rådgiver: House Arkitekter

Entreprenør: EVD entreprise ApS

Opførelsesår: 2015

Opvarmet etageareal: 146 m²

Antal beboere: 3 - 4 personer (39- 48m² pr. person)

Anlægsomkostninger: Ca. 15.750 kr. ekskl. moms pr. m² 

opvarmet etageareal

Opført efter: BR10

Beregnet varmeforbrug: 58 kWh/m² opvarmet etage- 

areal pr. år

Varmeforsyning: El i testperioden og derefter biomasse

Materialernes 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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