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Redaktionen har bedt en række mennesker i branchen om at give deres mening til kende. 
Tommy Bisgaard er direktør i Kalk- og Teglværksforeningen af 1893.

TEGL skaL havE En sTEmmE i 
frEmTiDEns boLiGbyGGEri

To globale tendenser påvirker byggebranchen markant i øjeblikket: Et stort fokus på bæredyg-
tighed og en massiv tilflytning til store byer, der derved vil blive plaget af boligmangel. Disse 
tendenser vil påvirke fremtidens brug af murværk og tagtegl. Derfor forholder vi os i tegl-
branchen til disse forhold.
Ægte bæredygtighed handler om – inden for miljø, sociale forhold og økonomi - at tænke i lang-
sigtede og sunde totalløsninger, hvilket inkluderer alle parametre fra sunde byggematerialer og 
energirigtige konstruktioner til en fornuftig totaløkonomi, der både ser på bygningers anlæg-
spris og de efterfølgende drifts-, vedligeholdelses-, nedrivnings- og deponiomkostninger. En 
bæredygtig totaløkonomi fokuserer desuden f.eks. også på den produktivitetsforøgelse og øget 
koncentration, som undersøgelser viser, at et godt indeklima medfører f.eks. i boliger, skoler og 
kontorbygninger.
Tegl udmærker sig på rigtig mange områder, når det gælder bæredygtighed og fornuftig total-
økonomi, og det er vores opgave i teglbranchen sammen at sprede dette gode budskab yderlige-
re.
Boligmanglen i de store byer vil medføre øget kamp mellem byggebranchens forskellige bast-
ioner om at sætte dagsordenen for, hvilke materialer og løsninger kommunerne bør vælge for at 
afhjælpe problemet. Her kan man nemt købe de billigste løsninger på den korte bane, hvorefter 
regningen uheldigvis kommer senere. 
Mængden af flotte teglbyggerier i de store byer vidner om teglets store centrale rolle og meget 
høje holdbarhed gennem rigtig mange år. Men det er ikke ensbetydende med, at tegl i dag sta-
digvæk opfattes som det naturlige og oplagte førstevalg. Derfor må vi sammen arbejde for, at 
tegl også får en stemme på dette marked. Vejen til denne stemme går via udvikling og synlig-
hed. Vi må tilpasse os markedets efterspørgsel og behov, hvilket bl.a. indebærer nyudvikling af 
teglprodukter og teglløsninger, der opfylder de nye krav til de kommende Bygningsreglementer. 
I Kalk- og Teglværksforeningen har vi i lang tid arbejdet med de globale tendensers krav til 
fremtidens byggematerialer og byggeløsninger i baghovedet. Vi har bl.a. udviklet en række 
produkter og kombinationsløsninger med tegl og isolering netop med det formål at møde nu-
tidens krav og sikre fremtidens produktivitet, både inden for nybyggeri og efterisolering af 
eksisterende huse.
Der er også en større satsning i gang på præfabrikerede murværkselementer med højere styrker 
samt en slankere og stærkere bagmur. Udvikling alene er imidlertid ikke nok. Vi må synliggøre 
tegls rolle i moderne byggeri i den brede offentlighed.  
Derudover har vi, både i EU-regi og i hele Norden, via arbejde i forskellige råd og udvalg, satset 
på at synliggørelse af tegl som et bæredygtigt og holdbart alternativ til andre byggematerialer. 
Vi har samtidig især i Skandinavien satset på PR, branding og markedsføring af tegl for at på-
virke holdningen til byggeri og murværk. 
I øjeblikket er vi ved at lancere en ny nordisk murværksportal og ved at udvikle løsninger til tab-
lets om mur og tag, så vi kan flytte den nødvendige faglige viden helt ud i hånden på forbrugere, 
håndværkere og andre interesserede.
Arbejdet bærer også frugt i vore nabolande. Det svenske teglmarked er i vækst, og på det norske 
marked ser vi begyndende vækst. Vi er altså godt på vej, men vi må fortsætte arbejdet, hvis vi 
skal sikre tegl en solid plads i fremtidens bæredygtige og sunde boligbyggeri.  
           Tommy Bisgaard            
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fiLTEr

Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: Kyungsub Shin

Beyond the Screen i Naebalsan-dong-
området i Seoul er tegnet af den lokale 
tegnestue OBBA.

I udformningen af både bygning og 
boliger har arkitekterne forsøgt at und-
gå, at der senere bliver behov for at byg-
ge til, hvilket er udbredt i Sydkorea. Det 
har været deres mål at vise nye veje for 
boligbyggeri i byen. Bag den ydre facet-
terede form gemmer sig to bygninger 
forbundet af et trapperum omgivet af 
perforeret murværk i ydervægge og den 
skrånende del af taget. 

En let trappe i det åbne rum giver fælles 
adgang til 28 boliger. Trapperummet og 
en afskærmet taghave udgør boligernes 
fællesareal.

Den perforerede skærm skaber naturlig 
ventilation, skjuler nødvendige klimaan-
læg og skærmer en del af boligernes vin-
duer mod indkig fra nabohusene.

OBBA: Office for Beyond Boundaries 
Architecture er dannet i 2012 af Sojung 
Lee og Sangjoon Kwak, der tidligere ar-
bejdede for den hollandske tegnestue 
OMA og for den koreanske tegnestue 
Mass Studies.
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azuLEjos
House Ricardo Pinto

Tekst: Correia/Ragazzi Arquitectos • Redigering: Vibeke Krogh • Fotos: Louis Fereira Alves
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Forsøget på at indpasse nyt i en eksisterende bystruktur har 
dikteret formgivningen af denne bolig i Porto. Formgivningen 
anviser i både planløsning og placering af volumener nye mu-
ligheder for anvendelse – først og fremmest gennem etablerin-
gen af et centralt gårdrum og haverum – og dernæst gennem 
bevidst artikulering af gadeplan og første sal, som det ses i hu-
sets ansigt mod gaden.

Brugen af den karakteristiske blåhvide klinke udspringer af por-
tugisisk tradition og af ønsket om at udforske de rumlige, plas-
tiske muligheder, den lille enhed giver, når den udformes ‘tre-
dimensionelt’ i samspil med bevidst brug af farve og farveskift. 
Klinken kræver næsten intet vedligehold, den kan anvendes 
uden på nærmest alle slags bagvedliggende konstruktion, 
og den er nærmest ‘udødelig’. Her arbejdes specifikt med det 
farveskift, der opleves, når man bevæger  sig i forhold til bygn-
ingen – både i gaden og i det indre gårdrum – og dermed også 
med den måde, lyset fanges og opleves på. 

House Ricardo Pinto ligger nær Boavista Avenida i Porto i Por-
tugal. 

Ordet azulejo stammer fra arabisk ‘zellige’, og er benævnelsen 
for en traditionel portugisk malet, glaseret teglflise. De har 
været anvendt i århundreder og dekorerer typisk kirker, tog-
stationer og facader og findes på gulve, vægge og lofter i 
ældre huse. Ofte danner udsmykningen motiver, der illustrerer 
begivenheder i Portugals historie.

House Ricardo Pinto 2012

Arkitekter: Correia/Ragazzi Arquitectos: Inês Ruas, João 
Marques, Nuno Vasconcelos, Rita Breda, Tiago Costa 

Design af klinke: Catarina Almada Negreiros og Rita Almada 
Negreiros

Producent af klinker: Fábrica Cerâmica Viúva Lamego
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på højkanT

Tekst: EMA • Redigering: Vibeke Krogh • Fotos: Susanne Ulrik og Steen Gissel/EMA
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Kommunehospitalet i København er opført 1863 og tegnet af 
arkitekt Christian Hansen. Hansen arbejdede i en årrække i 
Athen og var fortrolig med den græsk-byzantinske stil, som 
præger kommunehospitalets facader af fortrinsvis gule sten – 
iblandet røde sten i bånd og stik. Hoveddispositionens strenge 
symmetri er formet efter klassiske idealer men er også bestemt 
af funktionen som hospital. Med fine detaljer i murværk og 
interiør er anlægget et af senklassicismens storværker og et 
monument over periodens voksende bevidsthed omkring hy-
giejne og sygepleje.
Omkring 2000 nedlagdes hospitalsfunktionen, og komplek-
set har siden været en central del af Københavns Universitets 
City Campus. Anlægget er blevet udbygget flere gange siden 
opførelsen, og Erik Møller Arkitekter har været totalrådgivere 
for nybyggeri i det sidste ledige byggefelt i det i øvrigt fredede 
anlæg.
Den nye bygning indeholder forsknings- og undervisningslo-
kaler for Økonomisk Institut, auditorier og øvrige fællesfunk-
tioner for Center for Sundhed og Samfund – og en daginstitu-
tion tilhørende Københavns Kommune. 
Terrænet omkring bygningen karakteriseres nu af en skulp-
turel hovedtrappe i lysgården, som danner overgang mellem 
have, foyer og auditorier. 
Bygningskroppens formgivning og materialevalg er baseret 
på referencen til de eksisterende huse i anlægget, og murvær-
ket og tagformen er derfor at tolke som en nutidig forståelse 
af Christian Hansens byzantinsk inspirerede arkitektur, hvor 
ornamentet nu figurerer med et mere abstrakt og moderne ud-
tryk.

Byggeriet omtales også i bl. a. ’Fagligt fokus’ nr. 4, 2013 
og ’Mureren’ nr. 4/2013 , begge 3F
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passivhus LivE

Byggesystemet ’Passivhus System +C’ er resultat af Egernsund Tegls sam-
arbejde med Teknologisk Institut, Bjerg Arkitektur A/S og Dansk Passivhus 
Center; byggesystemet lever op til BR 15/20 og til internationale passivhus-
forordninger. 

Der var i september måned åbent hus i Odense, hvor man i praksis kunne se det nye 
byggesystem med en ydermurstykkelse på 408 mm og U-værdi på 0.10 – med en 
markant, nytænkt præfabrikeret fals. 

Ved traditionelt muret byggeri når man op på en ydervægstykkelse på 588 mm, når 
BR 15/20 skal overholdes, så en reduktion til 408 mm kan give et ekstra boligareal 
på 8-10 m2 i et hus på 150 m2. Her opnås reduktionen med en kun 78 mm bred sten i 
ydermuren i stedet for de normale 108 mm. 
En 30 mm ventilationsspalte mellem facade og isolering affugter ydermuren. Der er 
brugt PIR/PUR/Phenolisolering.
Det præfabrikerede falselement ved dør- og vinduesåbninger begrænser linietabet, 
og vindueslysningen optræder med samme overfladekarakter som indervæggen og 
skjuler karme på døre og vinduer, så lysningen fremstår mere enkel.

Falselementet kan anvendes uafhængigt af byggesystemet og kan derfor også med 
fordel bruges i forbindelse med energirenovering.

Tekst og fotos: Susanne Ulrik 
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frEmTiDEns parcELhus

Tekst: Realdania Byg • Redigering: Susanne Ulrik • Fotos: Frants Frandsen, Susanne Ulrik og Karsten Gori

De fem første huse – med hver sit tema – ligger i udkanten af 
Nyborg: 

•	 Upcycle house opført af rene genbrugsmaterialer
•	 Det murede vedligeholdelsesfrie hus med lang levetid (150 

år) og vedligeholdelsesfrihed i de første 50 år
•	 Det fabriksfremstillede vedligeholdelsesfrie hus i træ og 

genbrugsglas med lang levetid (150 år) og vedligehold-
elsesfrihed i de første 50 år

•	 Det foranderlige hus med fleksible indretningsmuligheder
•	 Kvotehuset med kontrolleret/overvåget energiforbrug i 

driften.

Energiforbruget til driften af en bygning udgør idag en stor 
del af et samlet CO2-regnskab, men dett forbrug vil mindskes 
i takt med, at bygningsreglementets krav til at bygge energi-
rigtigt øges. Fokus vil derfor i fremtiden skulle rettes mod den 
indlejrede CO2 i byggematerialerne, fordi den så vil udgøre en 
procentvis større andel af den samlede CO2-udledning. Derfor 
kan det være formålstjenligt at øge et hus’ levetid markant; kan 
et hus fx opnå en levetid på 150 år ouden at skulle vedligehol-
des de første 50, kan der spares en stor mængde CO2. 

DET murEDE hus
Det vedligeholdelsesfrie murede hus har en kvadratisk grund-
plan og massive murede facader under et valmet tegltag med 
stort udhæng. Udhænget beskytter facader og vinduespartier 
og danner en overdækket veranda hele vejen rundt om huset. 

Husets 50 cm meter tykke massive ydermure er opbygget som 
‘fletmurværk’ af traditionelle mursten yderst og teglblokke 
inderst. Konstruktionen udgør på den måde en termisk masse 
bestående af ét materiale, som sikrer et godt indeklima og god 
isoleringsevne uden anvendelse af traditionelt isoleringsmate-

riale mellem for og bagmur. Den ensartede materialesammen-
sætning i ydermuren eliminerer samtidig de kendte proble-
mer med sammensætning af flere materialetyper som arbejder 
forskelligt i forhold til hinanden – og det har betydning for 
minimering af husets vedligehold. Indvendige vægge er også 
udført med teglblokke som en del af den termiske masse. Anv-
endelse af de store teglblokke forkorter byggetiden væsentligt. 
Endelig er taget udført med falstagsten på fast undertag, så hu-
som helhed fremstår som ‘det murede hus’.

Alle huse har gennemgået en LCA-analyse (livscyklus), for at 
dokumentere CO2 belastningen i forbindelse med produktion 
af de anvendte materialer. Belastningen ved begge vedlige-
holdelsesfrie huse ligger på niveau med CO2 belastningen 
ved almindelige parcelhuse (referencehus 120 år). Når den 
lange levetid tages i betragtning, øges CO2 fordelene ved 
det vedligeholdelsesfrie, murede hus væsentligt og er derved 
medvirkende til at styrke argumentet om brug af tegl som et 
langtidsholdbart materiale. Den anvendte LCA model er en 
cradle to grave model. Det betyder, at de miljømæssige fordele 
ved anvendelse af tegl som f.eks. muligheden for genanven-
delse og en behersket belastning af miljøet ved bortskaffelse 
af materialet, ikke indgår som parameter i målingen. Disse 
fordele kunne være fremhævet ved anvendelse af en analyse-
metode baseret på cradle to cradle princippet, men er fravalgt 
af hensyn til modellens anvendelighed på alle seks huse.

Opførelsesprisen for det murede hus svarer overvejende til 
priserne på et traditionelt parcelhus af samme størrelse. 

Et sjette og sidste hus skal projekteres på baggrund af de erfar-
inger, der høstes i forbindelse med opførelsen af de første fem 
huse. Det hus forventes at stå færdigt i maj 2014. 

MiniCo2 Husene er opført af Realdania Byg, der på denne måde forholder sig til nutidens klimaudfordringer og 
giver bud på ‘fremtidens parcelhus’. Projekterne er alle resultat af  arkitektkonkurrencer, der for det murede hus’ 
vedkommende blev vundet af arkitektfirmaet Leth & Gori.
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Sten med kopenden udad er anvendt som 
bindere i fletmurværket.
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mønTErGaarDEns murværk

De blødstrøgne sten er brændt af fynsk 
blåler fra Strøjer Tegl. Teglstenene er til-
skåret, så der dannes 12 mm lejefuge på 
den bagerste 3/4 del af stenen, mens den 
synlige fuge er reduceret til kun 4-5 mm. 
Opmuringsmørtlen er indfarvet kokssort, 
så fuger fremtræder mørke/skyggefyldte.

Stenene er stablede i felter, der afgræn-
ses af stålsøjler og -bjælker – et mod-
erne tbindingsværk, der refererer til den 
omgivende bebyggelse. Tavlene står på 
påsvejst murpap. Hulrummet mellem 
teglenes bagside og en stålkasetteplade 
er isoleret med mineraluld. 

De lodrette fladstål er hullede, så en Z 
formet murbinder kan forankres. I hvert 
fjerde skifte består forankringen af vand-
rette ‘musetrapper’. Der er i bunden ca. 
10 cm perlite med drænhuller i et par 
lejefuger.

Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: Frank Mali og Susanne Ulrik
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af jorD

Tekst:	Maria	Hellesøe	Mikkelsen	•	Redigering:	Susanne	Ulrik	•	Fotos:	Maria	Hellesøe	Mikkelsen	og	Susanne	Ulrik

Projektet er gennemført som et kombineret undervisnings- og 
forskningsprojekt i et samarbejde mellem afdeling for Kultur-
arv, Transformation og Restaurering og Institut 2 – Institut for 
Arkitekturens Teknologi.
Murene er ’støbt’ af sammenpresset lerjord i byggeteknikken 
Pisé de Terre. ’Jordværket’ får sit udtryk som en konsekvens af 
henholdsvis lerjordens sammensætning, trykket hvormed den 
stampes og forskallingen, som modstår trykket og definerer 
formen. 
Den danske morænelerjord kan anvendes til bærende mure, 
men for at undgå svindrevner og for at begrænse erosion blev 
lerindholdet nedsat og stentilslaget øget. Jord med nedsat 
lerindhold kræver kraftigere stampning, og ud fra tre prøve-
stampninger valgtes en blanding af fire dele morænelerjord 
med et lerindhold på 15-20 % iblandet én del stabilgrus med et 
lerindhold på 0-5 %.
Vandindholdet blev justeret ved blandemaskinen til omkring  
7%, hvilket er lige præcis vand nok til at aktivere lerpartik-
lerne, så de binder bestanddelene sammen. ’Jordværket’ er 
forstærket i fundament og i hvert tredje lag i de ydre facader 
med stampet kalk, som gør materialet svært opløseligt i vand.

Forskning: ’Atypi, udviklingsprojekt om byggeri af lerjord’, ved 
Maria Hellesøe Mikkelsen & Tage Lyneborg i regi af Institut 2 – 
Institut for Teknologi
Arkitekter: Transformationslab ved Christoffer Harlang og 
Nicolai Bo Andersen
Ingeniør: Torben Lange
Kursusansvarlig & byggeplads: Morten Gehl og Maria Hellesøe 
Mikkelsen 
Udførelse: 50 kandidatstuderende fra Kunstakademiets 
Arkitektskoles afdeling for Kulturarv, Transformation og 
Restaurering

På Kunstakademiets Arkitektskole har undersøgelsen af lerjords potentiale som konstruktionsmateriale               
resulteret i en ny bygning på kajkanten. Blandt andet har der været fokus på at undersøge, hvordan materialet 
kan beskyttes mod vejrliget. 
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WinDinG WaLL 

På Arkitektskolens område er der ved 
at blive lagt sidste hånd på WINDING 
WALL, der bliver opført af murerelever 
fra Københavns Tekniske Skole. 

Dette projekt er et kunstnerisk udvik-
lingsarbejde, der peger på tektoniske, 
funktionelle og bygningsfysiske fordele 
ved ‘diafragmamuren’ – en fuldmuret 
hulmurskonstruktion med faste, tvær-
murede bindervanger. Murtykkelsen 
kan varieres i forhold til bæreevne og 
anvendelser og åbner muligheder for at 
behandle muren som et ‘møbel’ med ind-
byggede nicher og hylder. 

WINDING WALL er formgivet af lek-
tor ved Institut 2 og Cinark Thomas 
Bo Jensen under stærk påvirkning fra 
murværkskloge kollegaer og fra kreativt 
tænkende studerende ved Akitektsko-
lens studieafdeling 3.

Værket eller møblet, som man kan gå 
ind i, kravle op på og sidde på, bliver   
indviet i foråret 2014.

Winding Wall er en del af forskningsprojektet ’Mod en Tektonisk Bæredygtig Arkitektur’, der rejser to grundlæggen-
de spørgsmål: Kan en tektonisk byggekultur styrkes gennem nye tilblivelses-processer, hvor ressourcerne anven-
des mere bevidst? Hvilke nye tiltag er nødvendige, hvis vi under hensyn til voksende klima- og miljøproblemer skal 
kunne udvikle en stærk tektonisk byggekultur? 

Tekst:	Thomas	Bo	Jensen	•	Redigering:	Susanne	Ulrik	•	Fotos:	Susanne	Ulrik
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moLEnpLEin
Molenplein, Den Helder, Holland, Tony Fretton Architects, Geurst en Schultze Architecten, West 8, 2012

Tekst: Fretton Architects, Geurst en Schultze Architecten, West 8, oversat og bearbejdet af Vibeke Krogh • Fotos: Christian Richters

Tony Fretton Architects har deltaget i udformningen af en ny 
bebyggelse i den hollandske by Den Helder. En række to og tre 
etages huse tegnet af henholdsvis Tony Fretton Architects og 
det hollandske firma Geurst en Schultze Architecten indgår i 
en overordnet masterplan designet af firmaet West 8; et land-
skabs- og byplanlægningsfirma med international praksis.

Molenplein kaldes området mellem de to kanaler Helders-
kanaal og Werfkanaal. 

Herfra er der udsigt til et område, som huser en af landets 
største flådestationer; en station som også i sin tid anvendtes 
af Napoleon Bonaparte – som tog initiativ til opførelsen af 
flere forsvars- og værftsanlæg på stedet med udgangspunkt i 
sin opfattelse af byens placering som optimal med henblik på 
krigsstrategi og forsvar.

Den nye bebyggelse indgår i det lokale bystyres bestræbelser 
på at tiltrække beboere med middelklasseindkomst til 
området, hvor funktionen som flådestation er under foran-
dring, og hvor dele af det oprindelige anlæg nu er transforme-
ret og huser både erhverv og kulturelle institutioner.

West 8’s masterplan for Molenplein bevarer karakteren, ska-
laen og variationen i bybilledet langs med kanalerne; planen 
anviser større treetages bygningerne mod det tidligere værft 
og kompakte toetages volumener bagved – omkring have-
rummene ’væves’ bygninger designet af de to tegnestuer be-
vidst sammen i et varieret mønster.

Husene tegnet af Tony Fretton Architects er kendetegnet ved 
en simpel profil og generøst proportionerede vindues- og dør-
partier. Husenes udtryk er inspireret af typiske, lokale kanal-
huse med for- og bagside eller gavle, som de opstod under den 
hollandske guldalder og den tidlige hollandske modernisme. 

Vinduespartier i træ fremtræder i facader af hvidmalet mur 
eller blank mur med hvid fuge, og en diskret ornamentering i 
form af paneler af belgisk marmor optræder i gadeplan. 

I modsætning hertil fremstår Geurst en Schulzehusene med 
en højere grad af detaljering og med ‘bevægelse’ i forhold til 
gadeplan med en plandisponering med både fremspring og til-
bagetrukne terrasser.
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annE mEWs
Barking, London 2011
Allford Hall Monaghan Morris og Maccreanor Lavington Arkitekter

Gedigne materialer og generøse propor-
tioner gør det næsten svært at forstå, at 
der her er tale om lokalt, socialt bolig-
byggeri i en Londons fattigste ‘kommu-
ner’. 

Med skarpe, ‘flade’ facader har bebyg-
gelsen tilsyneladende også en underlig 
karaktér af noget, der kunne være opført 
i et filmstudie i Hollywood – som en 
kulisse forestillende en gade i Victoria-
tidens London. Bag hoveddørene er der 
dog virkelige hjem – med virkelige be-
boere i. 

Arkitekterne har ladet sig inspirere af et 
lille område i Lambeth mellem South-
wark og Waterloo; her udvikledes i 
1820’erne en række beskedne hjem for 
håndværkere, som i dag er fredede og 
meget søgte; de repræsenterer den form 
for beskeden bebyggelse i lille skala, 

som arkitekterne ledte efter. ‘Her er 
ægte arkitektonisk renhed….intet andet 
end gul London’er sten og uprætentiøs 
selvrespekt’, skrev arkitekturkritikeren 
Ian Nairn om denne ‘ægte Cockney’ be-
byggelse. ‘Der findes ikke noget finere 
arkitektonisk virkemiddel i London; ikke 
nogen bedre fornemmelse af sted’, skrev 
Nairn. 

Anne Mews opføres som det første af 
helhedsplanen for området; også derfor 
får man indtryk af ‘filmby’; eksisterende 
store bygninger i området er endnu ikke 
revet ned og står som dinosaurer ude af 
deres ‘rette element’ for enden af endnu 
ikke færdiggjorte gadeforløb og byrum.

Tre bygningsvolumener af tømmer og 
mursten indgår i etableringen af denne 
mew – en blanding af boligtyper med 
store vinduespartier i gadeniveau med 
udsigt til fælles gaderum, hvor børn kan 
lege og biler parkeres.  

Med et beskedent budget fokuseres på 
anvendelsen af materialer af høj kvalitet 
og på rumligheder af en størrelse og en 
skala, som ikke traditionelt gør sig gæl-
dende i socialt boligbyggeri. 

Husene er robuste, opført med gule 
sten af stor og varieret stoflighed – med 
dybtliggende indgangspartier, facader 

Tekst: AHMM/bdonline • Redigering: Vibeke Krogh • Fotos: Rob Parrish, Tim Crocker

Anne Mews er det første sociale bo-
ligbyggeri udviklet i bydelen Barking 
i London i det seneste kvarte år-
hundrede. Bebyggelsen udgør før-
ste etape af en masterplan for King 
William Street kvarteret – en plan 
udarbejdet med henblik på forny-
else af det belastede Lintons Estate 
kvarter. 
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‘punkteret’ af store vinduespartier med 
rammer af træ og med murafslutninger 
inddækket med ‘skarpt’ og hvidt plade-
materiale. 

De to arkitektvirksomheder har arbejdet 
sammen for at udvikle standardiserede 
løsninger med henblik på fordelagtig 
økonomi og proces på byggepladsen – 
variation og afveksling figurerer dog i 
eksempelvis de kulørte paneler ved ind-
gangspartierne. 

Finanskrisen har forsinket færdig-
gørelsen af bydelen; dog er der servi-
tutter, som foreskriver anvendelsen af 
mursten i kommende projekter.
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En passende balance mellem det bebyggede og det ubebyggede skaber et bylandskab 
af høj kvalitet. Alle huse har private haver, og gaderummene er indrettet med tanke på 
muligheder for socialt samvær og leg i trygge omgivelser. 
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Hos Randers Tegl arbejder vi målrettet på at skabe nye stentyper til innovative  
projekter. Senest har vi udvidet vores sortiment med Unika Attika og fire 
nye varianter i serien Fusion – en helt ny serie, der byder på harmoniske og 
eksklusive farvenuancer. randerstegl.dk  |  tegl@randerstegl.dk  



Mange flotte           
overflader og strukturer

Vælg selv         
fugefarve

Høj kvalitet
skabt af

viden og erfaring

Unikke
farvemix

NYHED

PT 450 Grå Niverød er en ny blødstrøgen engoberet mursten med et 
spændende farvespil. Farverne varierer fra grå henover sand til jordfarver 
med stor variation i overfladens struktur. 

Giv stenen sit helt eget udtryk ved at vælge fugefarve, som passer til 
netop dit byggeri.

For yderligere information kontakt os på tlf. 70 13 13 22.

En ny i familien 

Wienerberger A/S
info@wienerberger.dk  /  www.wienerberger.dk
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