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Baggrund og formål
Nærværende publikation er udarbejdet som en del af innovationsprojektet ”Typehuse bliver cirkulære” med deltagelse af
Holm Huse A/S (Holm Huse), en typehusproducent fra Holstebro, VIA University College Aarhus som
videnssamarbejdspartner og Bayo.S Skruefundamenter, samt CLEAN som projektoperatør. CLEAN binder virksomheder,
forsyninger, vidensinstitutioner og det offentlige sammen om markedsdreven grøn innovation i Danmark samt internationalt.
CLEAN, som projektoperatør, skabte rammerne for EU-projektet Cirkulære Byggeløsninger, hvilket har gjort det muligt for
virksomhederne at søge støtte og rådgivning til deres cirkulære projekt.

I løbet af projektet har Holm Huse udviklet en ny type terrændæk baseret på træ som bærende materiale, som kan
påmonteres stålskruefundamenter, og dermed undgå de traditionelle fundamenter, og særligt anvendelsen af beton i både
fundamenter og terrændæk.
Udvikling af denne type terrændæk og brug af stålskruefundamenter er i tråd med Holm Huses vision og strategi om fortsat
at udvikle og i fremtiden tilbyde cirkulære byggeløsninger i forbindelse med egenproduktion af typehuse, samt kontinuerlig
udvikling og fokus på minimering af miljøpåvirkning i forbindelse med produktion, opførelse og drift af deres huse.

Som led i dette udviklingsarbejde har det været vigtigt for Holm Huse, at der udarbejdes en livscyklusvurdering (LCA) for den
nyudviklede bygningsdel samt stålskruefundamenterne, for at belyse hvorvidt løsningen havde større eller mindre
miljøpåvirkning end de mere traditionelle terrændæk og fundamentsløsninger. Med i LCA’en er der også medtaget en
vurdering af ydervægge og tagkonstruktion, for at skabe en mere holistisk sammenligning. Det overordnede spørgsmål som
søges besvaret er; har Holm Huses bygningsdele større eller mindre miljøpåvirkning, målt på kg CO2-eq, i forhold til et
gennemsnitligt teoretisk referenceprojekt, som markedet tilbyder i dag?

I denne publikation præsenteres således en komparativ analyse af Holm Huses bygningsdele, og disse sammenlignes med de
traditionelle løsninger, dvs. et teoretisk referenceprojekt, som beskrevet under fremgangsmåde.

I forbindelse med samme projekt er der også udarbejdet en rapport, ” Typehuse bliver cirkulære - En overordnede fortælling
om typehuset som et velegnet forretningsområde i forbindelse med en omstilling til cirkulært byggeri” som beskriver
cirkulær byggeri generelt. Rapporten kan hentes på www.circularitycity.dk

Damir Hatic,
Lektor, VIA University College, Januar 2021
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https://holmhuse.dk/
https://bayosskruefundamenter.dk/
http://www.via.dk/
https://www.cleancluster.dk/hvem-er-clean/
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Fremgangsmåde
Kort om LCA.

En LCA vurderer en bygnings miljøpåvirkning igennem hele bygningens levetid.
Det vil sige at en LCA omfatter miljøpåvirkning fra produktion af byggematerialer, transport,
installation, vedligeholdelse, udskiftninger og håndtering af materialer ved endt levetid, samt
driftsenergi.

En LCA skal følge EN 15978_2012 ”Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg – Vurdering af
bygningers miljømæssige kvalitet – Beregningsmetode”, nærværende projekt følger de
generelle retningslinjer som beskrevet i EN 15978_2012.

Ifølge EN 15978_2012 indeholder en LCA fem faser og 17 moduler, som tilsammen udgør
hele bygningens livscyklus, og som i princippet alle skal være medregnet.

Til beregning af livscyklusvurderinger i dette projekt er programmet ”LCAbyg” anvendt. Dette
er et brancheværktøj udviklet af SBi, nu BUILD. LCAbyg (v5.0) indeholder kun et udvalg af de
17 moduler, og derfor er analysen i rapporten begrænset til følgende moduler:

- A1-A3, produktion og transport af varer
- B4, udskiftning af bygningsdele
- C3, C4, affaldsbehandling ved endt levetid.

LCAbyg kan også beregne modul B6, driftsenergi, men modulet er valgt fra, idet projektets
fokus er at undersøge de indlejrede miljøpåvirkninger fra materialer.

Da det er omfattende at hente alle informationer om alle processer, er analysen begrænset til
de nævnte moduler. I forhold til EN 15798_2012 er der i projektet her altså udført en
simplificeret LCA med de udvalgte moduler.
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Alle billeder, grafik, skitser og alt udarbejdet projektmateriale er udarbejdet af 
projektgruppen, hvis ikke andet er nævnt.

http://www.lcabyg.dk/


Fremgangsmåde
Database og EPD´er

LCA i dette projekt er hovedsageligt baseret på de materialer og data som findes i
LCAByg. Dataene kommer fra EPD databasen Ökobaudat, de er udtryk for generiske
eller gennemsnitlige data, og er kun i et begrænset omfang produktspecifikke data.
Ökobaudat er en tysk database og derfor ikke nødvendigvis retvisende i forhold til
dansk produktion, når det kommer til miljøpåvirkning og ressourceforbrug. Det betyder
at produkter fra Danmark kan have en anderledes miljøpåvirkning end den beregnede.
(Birgisdóttir, et al, 2020).
I projektet har det været nødvendigt at tilføje enkelte produktspecifikke EPD´er, idet de
nødvendige EPD´er enten ikke findes i databasen, eller deres generiske repræsentation
er misvisende.
Eksempel: Holm Huse anvender PIR isolering i alle bygningsdele med forskellige
tykkelser. For at LCA´en skal være så retvisende som mulig, har det derfor været
nødvendigt at finde en passende EPD med miljøpåvirkningsdata, som blandt andet kan
omregnes til de forskellige tykkelser. Desuden har det også været nødvendigt, idet den
generiske EPD, fra LCAByg´s database, er en EPD for en højdensitets PIR isoleringsplade,
hvis egenskaber er langt fra de egenskaber for isoleringen, som anvendes i projektet.

Følgende branche- og produktspecifikke EPD´er er tilføjet, for at give et mere realistisk
resultat:

- EPD for PIR isolering 
- EPD for ”Sarnafil” (tagdækning)
- EPD for ”Tonality”, keramisk beklædning 

Særligt om EPD for keramisk beklædning Tonality;
En EPD har udløbsdato og skal fornyes. EPDén for keramisk beklædning er udløbet, og er ikke blevet fornyet i projektets
tidsforløb. Producenten har dog oplyst, at de har intentioner om fornyelse, og at den manglende fornyelse er grundet
virksomhedens ejerskifte. Samtidig er det tilkendegivet at produktionsmetoden er uændret. Derfor antages her, at data fra
EPD´en stadig er retvisende og kan anvendes i forhold til formålet med denne LCA. Naturligvis ville det have været bedre,
hvis EPD´en stadig var gældende.
De nævnte EPD´er er tilføjet til LCAByg, men kun data for Global Warming Potential (GWP) er medtaget, de øvrige
indikatorer er ikke med. Dette er grundet manglende ressourcer, men også idet resultater og analyser primært fokuserer
på GWP, det vil sige kg CO2-eq, og derfor antages det at være tilstrækkeligt for projektet.
I forhold til en holistisk LCA skal alle miljømæssige indikatorer naturligvis inkluderes.

Environmental Product Declarations
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www.oekobaudat.de

https://lcabyg.dk/download-program
https://www.oekobaudat.de/en.html
https://www.oekobaudat.de/en.html
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Fremgangsmåde
Funktionel enhed

Funktionel enhed beskriver de funktioner, funktionel ækvivalens, som et
produkt skal yde.
Definering af FE er vigtig og skal sikre at sammenligning er korrekt og objektiv.
Metode for fastlæggelse af funktionel enhed er beskrevet i EN15978_2012,
afsnit 7.

Funktionel enhed fastlægges til at være:

Bygningsdele (terrændæk, fundament/sokkel, ydervæg og 
tagkonstruktion), som overholder krav til bæreevne jf. BR18 og har 
minimums U-værdier som følgende. Terrændæk: 0,1 W/m2K, 
Fundament/sokkel, 0,20 W/mK, Ydervæg: 0,15 W/m2K, Tagkonstruktion: 
0,15 W/m2K.

Betragtningsperiode og levetider 

Betragtningsperiode er udtryk for den årrække bygningen vurderes over i
LCA´en, og ikke udtryk for bygningens tekniske levetid.

I vurderingen er betragtningsperioden valgt til 50 år. Levetider er baseret på
producentens anvisninger samt de indlejrede levetider i LCAByg.
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Case
Det teoretisk referenceprojekt 

Det teoretiske referenceprojekt er skabt på baggrund af en desktop research. Formålet
med denne undersøgelse var at:
Undersøge hvilke konstruktioner og materialer der bruges af de 10 største typehuse-
producenter (målt på omsætning) i dag.

Viden om ovenstående skal bruges til at modellere et referenceprojekt, som skal
anvendes som sammenligningsgrundlag for LCA´en.
Følgende bygningsdele vil indgå i LCA´en: Tagkonstruktion, Ydervægge, Terrændæk og
Fundamenter.

Fremgangsmåden;
Først er der søgt at finde de 10 største typehuse-producenter målt på omsætning. Dette
var en simpel google søgning, som førte til en artikel på byggeriets dagblad
”Licitationen” som indeholdt en oversigt af de 10 største typehuse-producenter.

Derefter er deres hjemmesider besøgt, og der er søgt indsigt i konstruktioner og
materialer igennem offentligt tilgængelige materialer på de respektive hjemmesider.
Enkelte producenter havde materialebeskrivelser, alle havde billeder, både indvendige
og udvendige, som tilsammen har skabt et overblik over, hvordan de bygger deres huse.

Undersøgelsen har vist at;

Alle producenter bygger deres huse med traditionelle og gennemprøvede konstruktioner.
Mindre variationer kan findes ved tagkonstruktionerne. Enkelte tilbyder også flade tage
med pap, dog ses tagkonstruktion med tagsten ved de fleste producenter. Mængden er
beregnet ud fra en 35° hældning.

Ydervægsmaterialet er i de fleste tilfælde mursten, dog tilbyder en enkelt producent også
træbeklædning. Der er tvivl om bagmursmaterialet, men et forsigtigt og kvalificeret gæt er
letbeton eller porebeton, som er malerbehandlet.

Porebeton er specifikt nævnt hos en af producenterne. Her vurderes det, at flere
producenter benytter sig af det samme, grundet produktets egenskaber og pris. På alle
billeder fremstår indvendige overflader som malede. Det vurderes, på baggrund af egen
erfaring som projekterende bygningskonstruktør, at bygherrer ikke vil vælge at
malerbehandle mursten.

Fundamenter og terrændæk er svære at se på billederne, og er beskrevet ud fra min egen
funktions og konstruktions forståelse som bygningskonstruktør, med mange års projektering
og undervisningserfaring, samt viden om dansk byggetradition og skik.
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Case
Tegningsmateriale som grundlag for mængdeudtag (inklusiv konstruktionsbeskrivelser), hhv. snit, plan og facader som modtaget fra Holm Huse. 
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Case
Bygningsdel Beskrivelse Mængde U-værdier
Tagkonstruktion Tagkonstruktion som spær 45x390 

(kold ventileret) c/c 900
Tagsten på lægter, afstandslister, 
Tagpap på 12 mm krydsfiner
45 mm ventilation 
390 mm isolering, lambda 34
Forskalling, 45 mm med 45 mm 
isolering
Dampspærre 
2x 13 mm gips plader 

206,48 m2
Baseret på 35°
hældning.

0,09 W/m2K

Ydervæg 108 mm mursten, 
300 mm isolering, lambda 34
100 mm letklinker beton, 1600kg/m3

98,50 m2
Åbninger er 
fratrukket 

0,11 W/m2K

Terrændæk 20 mm trægulv
150 mm beton
350 EPS-isolering, lambda 35
150 mm stabilgrus

149,76 m2 0,085 W/m2K

Fundament 2 x Letklinker blok 120 mm ”formur og 
bagmur” med 60 mm EPS-isolering 
Beton, 300 mm, 500 mm h.

56,80 lbm ψf = 0,13 W/mK

Mængder for det teoretiske referenceprojekt Mængder for Holm Huse

Bygningsdel Beskrivelse Mængder U-værdier
Tagkonstruktion Sarnafil som beklædning 

OSB-underlag
PIR kileformet isolering, 60mm i 
gennemsnittet 
I bjælker, 240x60 c/c 900
To lag PIR isolering hhv. 40 mm 
og 200 mm
Gipslofter, malet 

150 m2 (fladt 
tag)

0,08 W/m2K

Ydervæg Facadebeklædning som Tonality
Hulrum
Vindgips
45x50 LVL Kerto, c/c 600
tre lag PIR isolering hhv. 2x 
50mm på hver side og 180 mm i 
midten
45x50 LVL Kerto, c/c 600
Gips, malet

98,50 m2
Åbninger er 
fratrukket

0,08 W/m2K

Terrændæk Trægulv
OSB-underlag
45x50 mm LVL Kerto bjælker 
c/c600
To lag PIR isolering hhv. 130 og 
70 mm
Cembrit extrem beklædning på 
undersiden

149,76 m2 0,07 W/m2K (sokkel 
som terrændæk)

Fundament Stålskruer 20 stk.

Der tages forbehold for eventuelle tryk fejl. 
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LCA
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LCA
Opgaveformulering  og undersøgelsesspørgsmål 

Det overordnede spørgsmål som søges besvaret er: Har Holm Huses bygningsdele
større eller mindre miljøpåvirkning, målt på kg CO2-eq, i forhold til et gennemsnitligt
teoretisk referenceprojekt, som markedet tilbyder i dag?

Spørgsmålet besvares ved at sammenligne de respektive bygningsdele i den såkaldte
”hot-spot” analyse, målt på deres GWP målt i kg CO2-eq. Først præsenteres her det
samlede oversigt af alle bygningsdele og deres miljøpåvirkning.

På diagrammet til højre, ses miljøpåvirkning målt på kg CO2-eq for alle respektive
bygningsdele.
”Ref_bygningsdel” viser det teoretiske referenceprojekt, mens ”TbC_bygningsdel” står
for Holm Huse projektet.

LCA´en viser at den største del af miljøpåvirkningen kommer fra hhv. terrændæk og
tagkonstruktion, dette er både for Ref-projektet og TbC-projektet.

Samtidig kan det ses, at den mindste miljøpåvirkning kommer fra fundamenterne. Det
er også ved fundamenterne, at der er størst forskel på miljøpåvirkningen mellem
løsningerne for hhv. TbC-projektet og Ref-projektet.

På de næste sider præsenteres bygningsdelene enkeltvis, og deres miljøpåvirkning
synliggøres.

6,770e+02 
kg CO2-eq

4,461E+03 
kg CO2-eq

1,538E+04 
kg CO2-eq

1,441E+04 
kg CO2-eq

1,312E+04 
kg CO2-eq

9,503E+03 
kg CO2-eq

1,371E+04 
kg CO2-eq

1,552E+04 
kg CO2-eq
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LCA  
Fundamenter

Af diagrammet til højre kan det ses at udledningen fra Ref_fundament er på 4,461E+03
kg CO2-eq (4461 kg), mens udledning fra TbC_fundament er på 6,770e+02 kg CO2-eq
(677 kg).

Der kan opnås en besparelse på 3784 kg CO2-eq, eller ca. 85%, ved anvendelsen af
stålskruefundamenter frem for løsningen fra referenceprojektet.

Af diagrammerne herunder ses, hvordan miljøpåvirkningen er fordelt på materialerne i
de respektive konstruktioner.

Tabel til venstre, Ref_fundament viser, at det er letklinkerblokke og beton, som udgør
langt den største del af miljøpåvirkning.
Tabel til højre, TbC_fundament viser, at miljøpåvirkningen kommer fra
stålproduktionen.

4,461E+03 
kg CO2-eq

6,770e+02 
kg CO2-eq

Knock-on effekt med potentielle miljømæssige konsekvenser som ikke 
er medregnet her er:

• Udgravning og bortkørsel af jord ift. ref_fundament
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LCA Vurderinger 
Terrændæk

Af diagrammet til højre kan det ses at udledningen fra Ref_Terrændæk er på 1,538E+04
kg CO2-eq (15385 kg), mens udledningen fra TbC_terrændæk er på 1,441E+04 kg CO2-
eq (14410 kg).

Der kan opnås en besparelse på 975 kg CO2-eq, eller ca. 6%, ved anvendelsen af TbC
terrændæk fremfor løsningen fra referenceprojektet.
Sammenlagt kan TbC løsninger for fundament og terrændæk potentielt opnå en
miljømæssig optimering på (3784+975) 4759 kg CO2 eq.

Af tabeller herunder (Ref på venstre, og TbC på højre side) ses, hvordan
miljøpåvirkningen er fordelt på materialerne i de respektive konstruktioner.

I forhold til Ref, kan det ses at det er beton og isolering som udgør langt det største del
af miljøpåvirkning.
I forhold til TbC kan det ses at det er PIR isolering og beklædning som udgør langt det
største del af miljøpåvirkning.

Knock-on effekt, med potentielle miljømæssige konsekvenser som ikke 
er medregnet her er:

• Udgravning og bortkørsel af jord ift. ref_fundament

1,538E+04 
kg CO2-eq1,441E+04 

kg CO2-eq
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LCA Vurderinger 
Ydervægge

Af diagrammet til højre kan det ses at udledningen fra Ref_ydervægge er på 1,31E+04
kg CO2-eq (13120 kg), mens udledningen fra TbC_ydervægge er på 9,50E+03 kg CO2-eq
(9503 kg)

Der kan opnås en besparelse på 3617 kg CO2-eq, eller ca. 27%, ved anvendelsen af TbC
ydervæg frem for løsningen fra referenceprojektet.

Af tabeller herunder (Ref på venstre, og TbC på højre side) ses, hvordan
miljøpåvirkningen er fordelt på materialerne i de respektive konstruktioner.

I forhold til Ref, kan det ses at det er mursten og isolering som udgør langt det største
del af miljøpåvirkning.
I forhold til TbC kan det ses at det er PIR isolering og facade beklædning som udgør
langt det største del af miljøpåvirkning.

9,503E+03 
kg CO2-eq

1,312E+04 
kg CO2-eq
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LCA Vurderinger 
Tagkonstruktion

Af diagrammet til højre kan det ses at udledningen fra Ref_tagkonstruktion er på
1,552E+04 kg CO2-eq (15520 kg), mens udledningen fra TbC_tagkonstruktion er på
1,371E+04 kg CO2-eq (13710 kg)

Der kan opnås en besparelse på 1810 kg CO2-eq, eller ca. 11%, ved anvendelsen af TbC
tagkonstruktion frem for løsningen fra referenceprojektet.

Af tabeller herunder (Ref på venstre, og TbC på højre side) ses, hvordan
miljøpåvirkningen er fordelt på materialerne i de respektive konstruktioner.

I forhold til Ref, kan det ses at det er teglsten, men mest isolering som udgør langt det
største del af miljøpåvirkning.
I forhold til TbC kan det ses at det er PIR isolering særligt som udgør langt det største
del af miljøpåvirkning.

1,552E+04 
kg CO2-eq

1,371E+04 
kg CO2-eq
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Konklusion og perspektivering 
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Konklusion og perspektivering 
Konklusion

Projektets overordnede mål var at undersøge og danne grundlaget for
hvordan, og i hvilket omfang, Holm Huse kan optimere egen
produktion af huse, så miljøpåvirkningerne, fra både produktion af nye
materialer og affaldsbortskaffelse, kan reduceres.

Derfor stilledes spørgsmålet:
Har Holm Huses bygningsdele større eller mindre miljøpåvirkning, målt
på kg CO2-eq, i forhold til et gennemsnitligt teoretisk referenceprojekt,
som markedet tilbyder i dag?

LCA´en udført i dette projekt har vist at Holm Huses bygningsdele
generelt har en mindre miljøpåvirkning.
Fundamenter og terrændæk, som har haft størst fokus i projektet, kan
spare hhv. 85% og 6% af kg CO2-eq. sammenlignet med det teoretiske
referenceprojekt. Mens ydervægge og tagkonstruktion kan spare hhv.
27% og 11%.

Resultaterne fra denne LCA har vist områder, hvor Holm Huse kan søge
yderligere indsigt i optimering af løsninger. For eksempel ved at
undersøge om der findes alternativer for PIR isolering, facade- og
underside beklædning (ved terrændæk) samt tagbelægning.

Perspektivering

Danmarks Statistiks tabeller viser, at der i 2018 blev opført ca. 5000
parcelhuse (tallet er uden række-, kæde- og dobbelthuse som
også er relevante i denne sammenhæng), som er en stigning i forhold
til året før.

Det er ikke uvæsentligt at se på potentielle miljø- og ressourcemæssige
besparelse i forhold til typehusproduktion. Derfor er det relevant at
fokusere på hvordan byggeløsninger kan optimeres, med det in mente
at de samme principper vil kunne overføres til andre typer af byggeri,
som for eksempel rækkehuse, dobbelt huse og lignende byggeri.

Det anbefales også at der fortages en mere detaljeret LCA, eftersom
der kan være yderlige potentiale for besparelse, som. For eksempel de
nævnte ”knock-on” effekter som udgravning og bortkørsel af jord,
eventuelle fordele i byggeprocessen med videre.

Det kunne også være relevant at undersøge hvordan Holm Huses
byggeløsninger, samlet set, vil klare sig i forhold til den nye frivillige
bæredygtighedsklasse.

Til sidst kan det anbefales at der fortages en LCA, hvor modul D belyses
, altså hvilke muligheder kan der være i forhold til genbrug og
genanvendelse. På baggrund af viden om de byggetekniske løsninger
hos Holm Huse, vurderes det, at der kan være stort potentiale derfor.
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https://statistikbanken.dk/bygv90


VIA University College 

https://holmhuse.dk/
https://www.cleancluster.dk/hvem-er-clean/
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