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Farvede fuger giver personligt udtryk
Eksklusiv villa, Middelfart.
Der er anvendt mørk Kolumba-sten og weber FM5 ® LM farvet
funktionsmørtel i farven 1154.

Med farvede fuger får dit
hus et smukt, æstetisk og
personligt udtryk, som understreger arkitekturen.
Webers funktionsmørtel
har optimal styrke og
holdbarhed og findes i 10
fantastiske farver.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis
du skal i gang med et byggeri, og har brug for
vejledning omkring dit valg af funktionsmørtel.

www.weber.dk

Murstensnyheder.
Når natursten inspirerer til mursten.

Se alle vores nyheder på www.egernsund-tegl.dk
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Download BIM-objekter over Passivhus
System +C under www.egernsund-tegl.dk
/ Medierummet og gør det nemmere at
projektere dit næste projekt!
Se ﬁlm om
Passivhus System +C
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Ønsker du at tilføre dit næste projekt mere lys,
slankere ydermure og mindre energispild? Egernsund
Tegl Passivhus System +C er udviklet til fremtidens
høje energikrav og er certiﬁceret. Systemet indeholder blandt andet et stilet og præfabrikeret falssystem, der tilfører byggeriet rene linier og et større
lysindfald. Egernsund Tegl er klar til 2020.
Læs mere på www.egernsund-tegl.dk.
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ET GODT PRODUKT MED UDFORDINGER
Redaktionen har bedt en række mennesker i branchen om at give deres mening til kende.
Den første i rækken er direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.

Det er en spændende udfordring at få lov til at skrive en leder – ikke mindst til det prestigefyldte
magasin TEGL. Her har jeg gennem årene på smukkeste vis holdt mig ajour med avanceret anvendelse af det gode materiale tegl.
I Danmark har vi taget tegl til os som et kvalitetsprodukt, der fortæller os og signalerer, at vi har
at gøre med et gedigent materiale med lang levetid, stor robusthed og smuk stoflighed. Det er nok
også det billede af produktet, som murerfaget og dets leverandører gerne vil fastholde på markedet. Men er det nu også virkeligheden?
Hvis man spørger den menige dansker, så er der ingen tvivl om, at her er opfattelsen, at tegl og
murværk står for kvalitet. På den baggrund kan man så spørge, hvorfor tegl taber markedsandele
til andre typer byggematerialer? Hvorfor kan tegl ikke klare konkurrencen med beton, glas, træ og
stål?
En del af forklaringen er selvfølgelig markedstrend, nye præferencer hos kunderne, prisen på
produktet og så videre.
Men mon ikke også, at teglbranchen godt ved, at der så sandelig også findes forklaringer, hvis
branchen kigger lidt indad.
Det er ikke nemt at benægte, at der i de sidste 20-30 år har sneget sig en vis skepsis ind. Trods
flere hundrede års tradition og erfaring med anvendelse af tegl, har branchen ikke effektivt kunnet
modgå kritik af tegl, og branchen bidrager derfor til, at anvendelsen af tegl af mange opleves som
problematisk eller vanskeligt. Tegl er med andre ord ikke længere et byggemateriale, der opleves
som problemfrit.
Uden at gå i detaljer, så lad mig nævne problemer med afskalninger på imprægnerede sten, problemer med valg af mørteltyper herunder vedhæftning og styrker, problemer med misfarvning,
udfordringer med arbejdsmiljø, fx ensidigt-gentaget-arbejde og manglende teknologisk udvikling,
som fx kan sikre tegl priskonkurrence med andre byggematerialer. Listen kan desværre nok gøres
længere.
Selvfølgelig er det ikke sådan, at teglbranchen bare har lænet sig tilbage og håbet på, at tilbagegangen for det murede byggeri nok stopper på et tidspunkt. Jeg er ganske godt klar over, at murerfaget
og teglværksbranchen er sig bevidste om de muligheder, som er til stede for at ændre udviklingen.
Og at Danske Tegl, som samarbejdet mellem leverandører og udførende i dag hedder, skal spille en
vigtig rolle.
Det kræver dog, at branchen ser problemerne i øjnene og kommer med løsninger – altså sænker
paraderne og slår igen for at bevise, at et produkt som tegl kan anvendes uden problemer og ud fra
en totaløkonomisk betragtning er et attraktivt byggemateriale.
Og branchen kan ikke markedsføre sig ud af udfordringen. Hvis man effektivt vil slå igen skal det
ske ved, at der leveres innovation og løsninger, der – som det er sket i århundreder – garanterer, at
kunderne får det kvalitetsprodukt, de forventer – uden bøvl og besvær. Først da kan Danske Tegl
med oprejst pande igen markedsføre et af verdens nok bedste byggematerialer.
Michael H. Nielsen

Tekst: Susanne Ulrik • Fotos: César San Millán, Pereda Pérez Arquitectos

SOCIEDAD GASTRONOMICA
PEREDA PÉREZ ARQUITECTOS

Plads til at spise, more sig, samtale, nyde og ikke mindst at lave
mad var en del af byggeprogrammet for Sociedad Gastronomica, der ligger på en lille kantet grund i udkanten af Medina de
Pomar i det nordøstlige Spanien.
Bygningen er en længe, der står på en langstrakt plade af
blankpoleret beton, der også fungerer som udendørs terrasse.
Opbevaring og toilet er tilføjet som mindre knaster på længen.
Begge gavle, der vender mod øst og vest er dækket af store tilbagetrukne ubrudte glasvægge.
De indvendige overflader er af beton med hvidpudsede vægge;
det ydre er klædt i træ, og taget og de flader, der er parallelle
med bygningskroppen er tækket med keramiske elementer.
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Interview: Niels Hesse • Illustration: Anders Stangerup • Fotos: Vagn Højgaard

OM AT BYGGE

Blandt arkitekter drøftes det, hvorvidt anstrengelserne skal
lægges i skitserne, i projekteringen eller i byggeprocessen, når
huse skabes. Kan vi spore stor arkitektur allerede, når en hurtig, smuk håndskitse rammer plet i løsningen på en bygnings
komplekse formgivning? Eller skal vi først lade begejstringen
indfinde sig, når vi med et veldokumenteret projekt kan sikre
os, at arealbehov, brugerønsker, økonomi, myndighedskrav osv.
er tilgodeset? Eller er det til sidst, når byggeriet står som færdig fysisk struktur, at det skal stå sin arkitektoniske prøve?
Byggeprocessen er en lang sej vej, som enhver, der i det daglige arbejder med projektering og byggeri, kun kender alt for
godt. Plejecenter Trekroner står som et nyopført bygningsanlæg, som har været underkastet en lang række fordringer, som
ikke sædvanligvis indgår i byggeprogrammet. Huset er opført
som PassivHus og er bygget, så der næsten ingen energi bruges på opvarmning. Snart skal alle huse bygges sådan. Termisk
stabilitet, tæthed og varmegenvinding spiller en stor rolle. Og
alligevel ses her en arkitektur, der signalerer traditionelt tankesæt. Hvordan har denne dialektik indvirket på arbejdsprocessen?

Plejecenter Trekroner ser ud som et byggeri af den traditionelle
slags. Gedigent og solidt og med murede facader i røde sten.
Rådgivningen var opdelt, så projektforslaget var udarbejdet
af én rådgiver og udbudsprojektet af en anden. Skyldtes det,
at bygherren ønskede et forslag at træffe beslutninger ud fra,
inden man gik i gang med detaljeringen af et projekt, som på
flere måder kunne opfattes som et pionerarbejde?
VH – Nej, det er ikke helt rigtigt. Vi udbød efter et udvidet
byggeprogram, som var vedlagt tegninger på dispositionsforslagsniveau. På grund af ønsket om budgetsikkerhed og
om at kende prisen tidligt i processen udbød vi entrepriseydelserne i totalentreprise, hvilket vi i kommunen har gode erfaringer med. Her ønskede vi ydermere at have et vist kendskab til udformningen af byggeriet. Derfor var der allerede i
udbudsfasen taget stilling til den grove geometri. Dvs. at vi
efter prækvalifikation valgte et rådgiverteam bestående af
JJW Arkitekter og Damgaard Rådgivende Ingeniører til at lave
rådgiverudbudet i tæt samarbejde med kommunen.
AS – Holsøe Arkitekter har tegnet en del plejehjem, og her
indgik vi som underrådgiver for Enemærke & Petersen A/S,
der har været totalentreprenør på byggeriet. Under samarbejdet fordybede vi os i den energitekniske materie bl.a. ved
deltagelse i intensive kurser med fokus på termoteknologi.
En betingelse var, at projektet blev udbudt offentligt som en
prækvalifikation, hvor husets udformning i grove træk allerede var fastlagt. En anden tegnestue, JJW Arkitekter, havde
forinden disponeret husets overordnede formgivning, så vi var
bundet til at løse opgaven inden for rammerne af JJW’s skitser.
Da vi blev udpeget til i samarbejde med Moe & Brødsgaard at
projektere bygningerne, var det derfor ud fra andres forarbejde, at bygherren forventede, at vi afsluttede byggesagen som
rådgivere.

Arkitekt MAA Vagn Højgaard (VH) fra Roskilde Kommune
har som bygherre stået bag kravene til byggeriet. Som erfaren tekniker deltog han i udvælgelsen af de rådgivere, som
man kvalificerede til opgavens løsning. Alligevel følte Vagn
Højgaard ved flere lejligheder, at udfordringerne stod i kø.
Arkitekt MAA Anders Stangerup (AS) har gennem sit 30–årige
professionelle virke levet af at skabe arkitektur i en syntese
mellem teoretisk vision og fysisk byggeteknik. Som sagsarkitekt hos Holsøe Arkitekter A/S er han af den opfattelse, at den
beåndede skitse naturligvis er nødvendig, men behersker man
ikke transponeringen fra smukke hensigter til et afklaret hus
med sobre byggetekniske løsninger, så risikerer man at havne i
utilsigtet makværk langt fra de første og velmente idéer.
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Plejecenter Trekroner og psykiatriboligerne Lindelunden er opført som etagebebyggelser med egen identitet
i et samlet bygningsanlæg i bydelen Trekroner i Roskilde. Med knap 15.000 m2 rummer husene 155 plejeboliger, fællesarealer osv. Byggeriet – projekteret af Holsøe Arkitekter A/S – kan ses som et traditionelt kvalitetsbyggeri med murede facader, men faktisk er det opført som et moderne PassivHus. Er det imidlertid ikke
vanskeligt at projektere på nye præmisser, når arkitekturen ønskes opført efter sædvanligt mønster?

har givet anledning til en del uoverensstemmelser undervejs.

Er opdelt rådgivning så en fremgangsmåde, som kan anbefales
ud fra de erfaringer, som I gjorde jer under processen?

AS – Vi havde i forvejen ikke megen projekteringstid, og et
yderligere tidstab som følge af faseopdelt rådgivning førte til
en forcering af arbejdet, som kunne være undgået. Under arbejde med hovedprojektet havde vi mange spekulationer om
forståelsen af de hensigter, der var lagt ned i projektforslaget.
Vi indså, at samarbejdet skulle lykkes uden for mange ‘følerier’.
Der var kun ét skud i bøssen, hver gang vi stod over for en ny
beslutning. Det skaber nervøsitet og risiko for fejl. Og ud over
den vanskelige balancegang med et kompliceret hus, som vi
ikke selv havde udtænkt, havde vi nok at gøre med at få skabt
et PassivHus med en klimaskærm, der både var tæt, højisoleret
og sikret mod kuldebroer. Da huset stod færdigt, var det faktisk
det største PassivHus bygget i Danmark. Så man kunne godt
komme til at ryste lidt på hånden. Som regel ledsager projekteringsfejl jo netop en sådan nervøsitet, så det blev nødvendigt
at indtage en ‘easy minded’ holdning til udfordringerne og så
se at komme derudad. Ellers ville det hele dø i komplikationer.

VH – Det er ikke lige umiddelbart til at svare på. Men Trekroner projektet kom dårligt fra start. På de første syv måneder
blev byggeriet tre måneder forsinket, og der blev brugt mange
ressourcer på at indhente forsinkelsen, som ellers kunne have
være brugt på et bedre byggeforløb. Forsinkelsen havde dog
intet med udbudsformen at gøre.
AS – Med al respekt for andre arkitekters arbejdsmetode er det
efter min mening ikke en god måde at forvalte ressourcerne
på. Der gik megen energi tabt ved opdelingen. Det tog tid
for os at skabe et ejerforhold til projektet. Det første hold ved
jo godt, at de byggetekniske forhold ikke vil blive løst under
deres rådgivning, så her vil der altid være en tendens til at se
en smule bort fra de tekniske konsekvenser af den ene eller
anden beslutning. Og når tingene skal detaljeres, er det andet
hold ikke umiddelbart motiveret for at kæmpe for løsninger,
som er afledt af en overordnet formgivning, som man ikke selv
har fremelsket. I de indledende faser er der jo aldrig i fuld udstrækning taget højde for de problemer, som efterfølgende kan
opstå, når man kommer ‘tættere på’. Men lidt fornemmelse for
konstruktiv forståelse i skitserne er jo altid en fordel.

Er huset da mere kompliceret end andre huse?
VH – Opførelse af PassivHuse, 0 –energihuse eller plusenergihuse stiller klart større krav til byggeriet. Kuldebroer, tæthed,
ventilation, energiforbrug osv. er vigtige parametre, som
kræver en gennemarbejdet projektering, større omhu med udførelsen på pladsen og skærpet tilsyn på byggepladsen.

Hvordan kom disse vanskeligheder til udtryk i forløbet?
VH – Der ligger altid en lang række overvejelser i, hvilken entrepriseform man skal vælge, når et byggeri skal i gang. Hvilke
krav er der til byggeriet? Hvordan er økonomien? Hvad er tidshorisonten? Der har løbende været diskussioner med totalentreprenøren om udbudsformen, som han har kaldt for en ”hotalentreprise”, en blanding mellem total – og hovedentreprise.
Den entrepriseform findes ikke som juridisk begreb, men den
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AS – Ja, under projekteringen satte vi os for at få huset til at
stå som to store murede klodser, enkle og bastante. De to volumener skulle fremtræde klart med udskårne huller og påsatte
karnapper og altaner. Arkitektonisk kvalitet handler tit om enkelhed. Men faktisk er det vanskeligt at få komplicerede huse
til at stå ‘rene’ og enkle. Især når byggeriet rummer tekniske
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udfordringer som f.eks. en afstand på 420 mm fra den bagved
liggende betonkonstruktion til skalmuren, der jo giver huset
dets ‘karaktér’. Klimaskærmen på et PassivHus kan ikke undgå
at få en voldsom tykkelse. Og så er det, at balkoner og nicher
bliver svære. Ved alle fremspring fra facadeplanet skal der
forstærkninger til; hjørner, altanplader og lignende skal jo understøttes. Det har vi brugt meget tid på, så sammenhængen
mellem alle bygningsdelene kan virke efter hensigten og også
stå overbevisende med et enkelt udtryk.

været kolossalt vanskeligt at få alle disse ting til at gå op i en
højere helhed, så vi kunne leve op til idéen om kæmpeklodsen,
der skulle stå stærkt og singulært.
VH –Det er altid en udfordring at få lavet et spændende byggeri med den byggeteknik, der er tilgængelig. For år tilbage
var det vigtigt at signalere energibevidsthed ved at lade solceller være synlige. I dag skal de helst være skjulte, medmindre
de kan integreres. Plejecenter Trekroner og Lindelunden har
ydervægge på 630 mm. Det var derfor en udfordring at undgå,
at huset kom til at ligne en fæstning.

Ja, huset er jo tegnet som PassivHus. Har det grebet ind i
arkitektens sædvanlige projekteringsmetodik, så tingene skulle
gøres på nye måder? Skitserne, som blev overtaget, var vel forberedte for de specialløsninger, som det medfører?

AS – Egentlig tror jeg, at vi lige nu befinder os i en overgangsperiode, hvor vi tvinges til overdrevent fokus på varmeisolering, linjetab, SIM–beregninger, tæthedsprøver og hvad ved
jeg, og det risikerer at skygge for andre spørgsmål, der faktisk
fortjener større focus. Sandheden er jo, at vi endnu ikke har
fundet vejen frem blandt de mange energikilder, der for tiden
bliver afprøvet. Mon ikke, vi om få år kan udvinde og akkumulere solenergi i så store mængder, at isolering kun behøves
af hensyn til almindelig komfort? Det er jo ikke godt at leve i
en stor plasticpose med mekanisk ventilation – og kender vi
overhovedet til holdbarheden af alle de tætningsmaterialer,
som er i brug på en byggeplads?

AS – Egentlig ikke. Men spørgsmålet er også, om det ville
være rigtigt at bygge et hus uden de ønskede altaner, nicher
og ‘knaster’ for nemt at kunne tilgodese PassivHusets særlige tekniske fordringer. Helt kontant kan man sige, at et PassivHus er en bygning, der er så isoleret, at energibehovet er
bragt ned til max 15 kWh/m2 pr. år. Men skal sådan et hus have
et bestemt udseende? Ikke nødvendigvis efter min mening.
Det må være de funktionelle krav og ønsker fra bygherren og
brugeren, der skal ligge til grund for husets form og karaktér.
Bagved de mange karnapper og balkoner er der dog fremstillet
specialbeslag, som vi har designet til bæring af mange af bygningsdelene. Vinduer og solafskærmninger, værn og altanplader
kan jo ikke svæve 420 mm ude i luften i plan med skalmuren,
som jo ikke måpåvirkes statisk – af andet end vindkræfter.
Alt er derfor fastgjort til de bærende betonbagmure med kuldebroreducerende fastgørelser. Og strittere eller bindere af
den længde fandtes simpelt hen ikke på markedet, da vi skulle
beskrive detaljerne. Så dem måtte vi hente specialproduceret
i Tyskland. Sammen med kravet om den totale tæthed har det
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Der er tale om et traditionelt hus med betonbagmure, men huset
rummer alligevel et nytænkt byggeteknisk koncept, fordi PassivHusets fordele skulle udnyttes. Måske en modsætningsfyldt
opgave, men under alle omstændigheder en opgave, der har
fordret innovativ tankegang?
AS – Man behøver ikke at forstå opgaveløsningen som modsætningsfyldt, hvis man ellers forstår at detaljere huset, når
man kommer ‘ned i substansen’. Samlinger, fastgørelser og
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bæringer kan løses, så husets karaktér i alle måder opnår det
tilsigtede. En vigtig målsætning var at bygge et muret hus
med ‘nærvær’ og styrke. Murværk skal efter min mening altid
udføres, så det bliver karakterfuldt og med vågen bevidsthed
om, hvilket præg, der skal dominere facaden. Betonkonstruktionen bag skalmuren skal naturligvis virke sammen med
murværket, og vi placerede derfor dilatationsfuger med omtanke, så de ‘mønstrede’, murede facadeskiver ikke opdeles
uskønt. Når lodrette dilatationsfuger uden videre skærer sig
gennem bygningens ‘hud’, kan huset næsten ‘gå i stykker’ for
øjnene af én. Derfor har vi konsekvent valgt at placere dilatationsfuger, hvor de følger de linjer og forløb, som iøvrigt tegnes i facaden af fremspring, nicher, hjørner osv.

egnet. Sten fremstilles jo i dag i så mange smukke nuancer.
Vi havde en animeret drøftelse med bygherren om, hvor råt
murværket kunne stå. Som projektets arkitekter fandt vi, at
de kraftfulde bygningsblokke fortjente en rå, rustik overflade
med en mangfoldighed af rødlige farvenuancer. De mockups,
der blev udført, gav god lejlighed til at vurdere mulighederne.
Medspillerne i processen blev på denne måde inddraget i arbejdet, og vi fik en beslutningsorganisation op at stå, som sikrede
det rigtige valg. Prøveopstillingerne overbeviste bygherren og
myndighederne om, at det var rigtigt at anvende røde sten i et
lokalområde, der ellers er domineret af gult murværk, og i dag
er alle vist glade for den sten, vi valgte.

VH – PassivHus konceptet blev introduceret i 2009 på et tidspunkt, hvor der i Danmark ikke var erfaring med den slags
byggeri i stor skala. I udbudsfasen påregnedes det at udføre
bagvæggen som en let konstruktion, der blev skalmuret, men
ved kontraktforhandlingerne blev det ændret til en bærende
bagmur i 150 mm beton. 350 mm isolering stiller store krav til
bagmur og bindere. PassivHus-princippet har derfor medført
en del nytænkning her. Bl.a. har isolering og tætning omkring
vinduer og øvrige gennembrydninger i facaden stillet store
krav til bade projektering og udførelse med henblik på at undgå kuldebroer og på at bevare tætheden.

VH – Ja, oprindelig var det tanken, at der skulle vælges gule
sten. Bydelen Trekroner er præget af lyse og især gule facader.
I lokalplanen for området står, at ‘bebyggelsen skal fremstå
med et lyst og let facadeudtryk’. På murerfagskolen blev der på
foranledning af MURO lavet prøver med fire forskellige stentyper. Tre gule og en rød. Der blev lavet i alt otte prøvemure, en
med bakkemørtel og en med strandmørtel for hver stentype. På
nederste halvdel blev der eksperimenteret med tilbagetrukne
fuger. Inspireret af Utterslev skole kom den røde håndstrøgne
mursten 3.2.40 fra Matzen i Egernsund i spil og blev valgt.
Efterfølgende blev der lavet en mockup af en hel lejlighed i Enemærke & Petersens produktionshaller i Glostrup med facader,
vinduer og inventar.

Murværkets ubrudte, mønstrede flade har også efter min mening afgørende indflydelse på en facades kvalitet. Hvilke tanker
gjorde I jer om de teglsten, som har været så vigtige for byggeriet? Et sådant valg må jo ikke kikse?

Hvilket forbandt er der brugt til de murede facader og hvilke
mørtelfuger?
AS – Vi ønskede, at huset skulle stå råt med en grov skrabefuge i bakkemateriale. Den karakterfulde røde sten og fugernes
varme tone ville give et levende og nuanceret præg. Vi valgte
et løberforbandt med en halv og en kvart stens spring, fordi vi

AS – Vi udelukkede ikke, at lokalplanen kunne give mulighed
for smukt, rødt murværk. Vi anbefalede derfor, at man med
prøvemure kunne nå frem til, hvilken mursten der var bedst
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kunne fastholde en halv stens skalmur, uden at murværkets
mønster dermed blev kønsløst og uartikuleret. Alle disse valg
har været helt afgørende for bygningernes bastante udtryk.
Hvis ikke vi havde gjort os umage med detaljerne, var husene
blot blevet en karrig stenmasse med vinduer anbragt, så man
kunne kigge ud. Gode udkig er jo en udmærket ting, men
husene har også fået en stofligt nuanceret karaktér, der er tilsigtet og villet. Og vi kan med tilfredshed se, at bygningerne er
blevet indtaget af brugere, der sætter pris på arkitekturen. Det
siges blandt mange af vore yngre fagfæller, at detaljering kan
undværes, hvis pengene mangler. Men det er jo noget vrøvl.
Der er ingen penge at spare ved ikke at tænke løsningen af
detaljer ind i husets arkitektur. De er ikke ligegyldige. Entreprenøren vil gerne vide, hvad vi har tænkt os, når han står og
skal bygge. Han tager jo ikke rådgiverens ansvar på sig. Så intet hus kan bygges uden detaljering. Intet byggeri kan opføres,
uden at der tages stilling. Uden at der tegnes.

VH – Byggeriet fremstår som en samlet bebyggelse og som
et markant arkitektonisk greb i det kuperede landskab. Begge
huse er opført i røde tegl med et varmt skær, og vinduesåbningerne formidler en mindre skala, som modsvarer det store
massiv og giver anlægget ‘menneskelig’ skala. Solafskærmende elementer understøtter visuelt PassivHusets energikoncept og tilfører huset et spinkelt element i kontrast til de tunge
teglvolumener.
Husets hjerte, fællesrummene, er let aflæselige via de markante
dobbelthøje spisestuer, og det tilfører yderligere det samlede
kompleks en slags mellemskala mellem hovedgreb og detalje.
Lokalplanens vision er altså intakt, fordi byggeriet fremstår som
en samlet struktur i landskabet – men med individuelt lokalt
særpræg og med en menneskelig skala.
AS – Vi har jo en lang tradition for murværk og for en
byggeskik og en byggeteknisk rig detaljering af netop murede
konstruktioner her i landet, og derfor tror og håber jeg på, at
også fremtiden vil rumme mange nye byggetekniske og arkitektonisk vellykkede konstruktioner i ler og mørtel og tegl. Der
er jo en mængde ‘opgaver’ – som f.eks. varmeakkumulering, et
sundt indeklima, lang levetid og minimalt vedligehold – som
ler og mørtel kan ‘løse’, og som vi i dag ser med nye øjne på og
indser nødvendigheden af – og endda alene på grund af naturmaterialets karaktér og på grund af måden det så behandles
i produktionen – hvordan råmaterialet anskaffes lokalt osv –
som gør det til et af de pt rigtigste valg, hvis man vil bygge ansvarsfuldt med henblik på CO2-regnskab og godt miljø – både
globalt men også lokalt.

Vi står altså med nogle robuste, murede kæmpeblokke, som på
afstand skal give indtrykket af rå enkelhed med udskårne huller,
vinduer, altaner og døre. Når man nærmer sig, opdager man
dog en raffineret detaljerigdom, hvor materialernes stoflighed
er opnået ved gennemtænkt forædling?
AS – Ja, det er derhen, vi har tolket programoplægget, og ud
fra det, har vi bestræbt os på at give arkitekturen netop den
karaktér. Men det centrale er, at de røde sten både på afstand
og�������������������������������������������������������������
tæt på������������������������������������������������������
skal give os fortællingen om kvalitet og om traditionelt og gedigent byggeri. Husenes kompakte ydre er til for at
skabe indtrykket af en tryg ramme. Åbningerne i stenmassivet
er bevidst udformede, så husene åbner sig indad, og så dagslyset falder ind og giver en venlig og lys atmosfære.
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Tekst: oversat og redigeret af Susanne Ulrik • Fotos: Correira/Ragazzi

AZULEJOS CZECH
CORREIRA/RAGAZZI
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Czech Tiles er et resultat af ‘Remade in
Portugal’ 2010-12, som den italienske
tegnestue Correira/Ragazzi var inviteret
til at deltage i. Konceptet optræder nu
i flere andre europæiske og latinamerikanske lande med det formål at udvikle
øko-design, der kan masseproduceres,
og mindst 50% af det anvendte materiale
er genbrugt.
En studietur til Pragh og deraf følgende
fascination af kubistisk kunst og tjekkisk
modernisme inspirerede Correir/Ragazzi til dette resultat med rod i italiensk og
portugisisk tradition for ‘azulejos’.
To komplementære glaserede fliseelementer – et konvekst og et konkavt –
giver et utal af muligheder for at skabe
facader med spil og variation.
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Tekst: Landolt and Brown oversat og redigeret af Vibeke Krogh • Fotos: Dennis

WEST HAMPSTEAD STATION GENFØDT
LANDOLT+BROWN 2012

I december 2012 blev et ny ankomst til den før så trafikerede
West Hampstead Station i det nordlige London etableret i
forbindelse med Network Rails seks billioner store program
for en modernisering af Thameslink.
Det hundrede meter lange ankomstområde er udført på et
skrånende baneterræn, som blev jævnet for at skabe mulighed
for mere rummelige adgangsforhold, så problemer med pladsmangel og ’flaskehalse’ i myldretiden kunne afhjælpes.
Den rejsende ledes visuelt og nærmest intuitivt på rette vej af
et murforløb beklædt med grønne, glaserede teglsten af varierende farveintensitet stigende hen mod selve indgangen til
stationsbygningen – og ledes her videre også hele vejen ind
i og igennem selve bygningen – med et visuelt udtryk inspireret af bladhanget på en eksisterende række af bevaringsværdige lindetræer på stedet.
Det robuste materiale, den glaserede teglsten, er valgt,
fordi man hermed forventer at kunne forebygge grafitti og
plakatophængning – og teglstenen forventes i sagens natur
også at være holdbar og tildels vedligeholdesfri – og i øvrigt
visuelt distinkt.
En række lokale organisationer har arbejdet tæt sammen med
Landolt+Brown for at sikre, at byggeriet indgår optimalt i kvarterets ’anatomi’ og bidrager med både øget bymæssig kvalitet
og forbedret funktion.
Det nye, langstrakte offentlige rum er da også allerede blevet
en værdsat lokal ’behagelighed’, fordi rummet danner grundlag for ro og åbenhed i et ellers hektisk trafikalt domineret
gadebillede. Stedet bruges i udstrakt grad af lokale yoga og
fitness grupper, og der afholdes månedlige Farmers Markets
foran ’bagtæppet’ af grønne, blanke sten.
Thameslink er en rute på 225 km med 50 stationer på
strækningen gennem London fra Bedford til Brighton og indgår i det overordnede British Railway System.
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Tekst: AbCT, oversat og redigeret af Susanne Ulrik • Fotos: Omid Khodapanahi, AbCT

APARTMENT NO. 1
MAHALLAT
IRAN
Den iranske by Mahallat ligger mellem Teheran og Isfahan i et område med rige
forekomster af travertin – en kalksten dannet af mineralholdige kilders aflejringer.
Brydning af travertin er byens væsentligste indtægtskilde. Brydning og forarbejdning at stenen er meget energikrævende og mængden af spildmateriale stort – over
50 %.
I 2007 besluttede en af byens indbyggere, arkitekt Ramin Mehdizadeh for sig for ,
i samarbejde med tegnestuen Architecture by Collective Design (AbCT) at undersøge, hvordan disse enorme mængder af ’rester’ kunne anvendes optimalt – både
økonomisk og med hensyn til belastning af miljøet. Resultatet er foreløbig en 5 etages boligbebyggelse fra 2010 med to treværelsers lejligheder på hver etage og forretninger i underetagen.
De ubrugte rester fra brydning og tildannelse af fliser og andre bygningselementer
har samme tykkelse og er derfor lette at stable. Brudfladerne har uens overflader
og farver og danner i facaden en både grov og blød overflade, der bryder ganske let
med bygningens skarpe kanter og indsnit og hyller den i et douche skær.
Vinduesåbningerne er store, og af hensyn til privatliv og solindfald er de forsynet
med vandret foldbare træskodder, der kan dække alle glaspartierne. De vinklede vindueslysninger tjener også til at skærme for solen.
Opførelsen af Apartment No. 1 begyndte i 2008 og afsluttedes i 2010. Samme år
modtog bygningen førsteprisen i den iranske Memar Awards og i 2013 Aga Kahn
Award for Architecture. Projektet har tillige dannet skole; genbrug af de tiloversblevne sten er ved at vinde indpas i området.
Ramin Mehdizadeh har været med til at grundlægge tegnestuen AbCT, er etableret i
2009 i Soeul og er nu leder af tegnestuens afdeling i Washington DC.
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Tekst: Aaron Dunkerton oversat og redigeret af Susanne Ulrik • Fotos: Aaron Dunkerton

BIRD BRICK

I sit sidste studieår på Kingston University’s Product & Furniture Design Course i London valgte Aaron Dunkerton at løse
en selvvalgt opgave – han er selv aktiv fuglekigger, og valgte
at beskæftige sig med havefugle. Da antallet af gråspurve i
England som i Danmark er i stærk tilbagegang, satte han sig
for at undersøge årsagen og at finde en løsning, der kunne bidrage til at bevare bestanden. Tilbagegangen skyldes blandt
andet, at der i moderne eller energirenoverede bygninger ikke
findes hulrum og recesser – og derfor ingen steder at bygge
rede.
Løsningen blev en ‘redekasse’, Bird Brick, der består af 5 dele,
der kan indbygges i nye husfacader og høje havemure. De er
fremstillet på teglværket MBH Freshfield Lane i West Sussex,
der stillede ekspertise til rådighed. Det er tanken, at hver Bird
Brick indmures i grupper på 3-4 stykker, da gråspurve ofte ruger i små grupper. Også blåmejse og musvit vil kunne bygge
rede i denne model.
Da varme transporteres langsomt i murværket, vil temperaturen i reden være nogenlunde stabil, for så vidt de indbygges
i facader, der vender mellem kompasretning nordvest og sydøst for at undgå eftermiddags- og morgensol.
Selv om fugle selv renser ud i redematerialet, så kan hulrummet renses udefra; elementet med det runde redehul er ikke
fastmuret og kan tages ud.
Det er Aaron Dunkertons plan at sætte sin ‘opfindelse’, som
han har copyright på, i produktion og at udvide sortimentet til
også at omfatte boliger til mursejlere og flagermus. Han håber
på, at dette kan bane vej for, at der lovgives, så nye murede
bygninger vil blive udstyret med fuglefaciliteter, så biodiversiteten i byområder kan bevares eller øges.
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Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d. , ALECTIA A/S

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers
mange gode udførelses- og anvendelsesmæssige egenskaber
I nærværende artikel behandles den beregningsmæssige dokumentation for, at et hus muret med luftkalkmørtel kan holde.
Artiklen tager afsæt i de to foregående artikler [1] [2] og i et
netop afsluttet eksamensprojekt på BYG.DTU [3].
Med DTU projektet er det lykkedes at vise, at en bestemt luftkalkmørtel har egenskaber så den kan klassificeres som en
funktionsmørtel (M0,5). Herved kan den anvendes i overensstemmelse med DS/EN 1996-1-1. Dét er af betydning, fordi der
derved åbnes mulighed for at man kan anvende svage mørtler
i bærende murværkskonstruktioner. Dette kan være afgørende
både for valget af konstruktion – og dermed også for den arkitektoniske udformning af et byggeri – og for holdbarheden og
levetiden af en konstruktion eller bygningsdel. Det skyldes,
at murværk opført med luftkalkmørtel, alt andet lige, vil være
mere plastisk – mere sejt – end murværk opført med meget
stærk og dermed stiv mørtel. Anvendes luftkalkmørtel, vil
eventuelle brud for det meste opstå i fugerne og ikke i stenene,
hvilket ellers ofte er tilfældet, når der anvendes stærke mørtler.
Man vil derfor med anvendelsen af luftkalkmørtel være i stand
til at forebygge en række mulige skader, og opstår de alligevel, kan de som oftest uden videre udbedres på ’stilfærdig’ vis,
uden brug af trykluftsværktøj eller borehammer.
Beregningerne, som her gennemgås, viser, hvorledes
bæreevnen af de forskellige konstruktionselementer i et parcelhus med formur og bagmur opmuret med kalkmørtel kan dokumenteres. De viste formler gælder alment. Som eksempel er
vist, hvad resultatet bliver med den på DTU undersøgte M0,5.
Det er forudsat, at tagkonstruktionen er tung og udført af for
eksempel teglsten.
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Det forudsættes i beregningerne, at huset opføres med en kalkmørtel M0,5 og med en mursten med en trykstyrke på 27 MPa.
Murstenen har en minutsugning på 1,25 kg/m2/min, hvorfor
kohæsionen bliver 0,082 MPa, friktionskoefficienten bliver 1,0,
og bøjningstrækstyrken om liggefugen vil være 0,04 MPa. I
beregningerne forudsættes konstruktionen at høre til normal
konsekvensklasse med tilhørende partialkoefficienter på materialernes styrker. Forudsætningerne er fundet i DTU projektet[3] – murværk opmuret med type A sten – og i DS/INF 167,
2. udgave.
Det forudsættes, at murværk har en stivhed, som er 375 gange
murværkets trykstyrke. Dette resultat er dokumenteret i [5],
hvortil der henvises. Alle vægge er forudsat udført som ½
stensvægge.
I beregningerne er vindpåvirkning forudsat svarende til påvirkningen i et parcelhuskvarter, dvs. hørende til i terrænkategori III. Det betyder et samlet regningsmæssigt vindtryk på
0,743 kN/m2 svarende til et hastighedstryk på 0,45 kN/m2.
Påvirkninger af konstruktionselementer benævnes i det efterfølgende med præfiks Ed og er i graferne angivet med sort
signatur.
VÆGGE

Murede vægge skal modstå belastninger fra flere forskellige
kilder og skal bære lasten ved forskellige statiske principper.
Murede vægge skal modstå lodret last fra egenlast af bygningen, nyttelast fra personer og naturlaster som fx snelast, og
det sker ved søjlevirkning i væggen. Murede vægge skal også
modstå vandret påvirkning som ved belastning af for eksempel vind. De vandrette påvirkninger optages som bøjning og
for visse stabiliserende vægge også som skivevirkning.
Tværbelastede vægge beregnes lettest ved hjælp af brudlinjeteorien. I [4] er en metode udviklet, som sammenlignet med
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forsøg giver god overensstemmelse. Beregningsmetoden
baserer sig på forskydning i diagonale brud i hjørnerne af de
murede vægfelter og tillader ikke medregning af vandrette
brudlinjer. Beregningerne foretages ud fra brudfiguren som
vist nedenfor. Det antages, at vægten fra tagkonstruktionen
giver en spænding i væggen på 0,03 MPa, hvilket svarer til 3,24
kN/m2. Det bør sikres, at der fra fundamentet og op til remmen er opspændt trækbånd, så denne kraft kan etableres. Væggen regnes som en kombinationsvæg, hvor bagmur og formur
forbundet med bindere hjælpes i at overføre vindlasten til henholdsvis loftskiven og terrændækket.
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Bæreevnen af det samlede murfelt, hvor mpx og mpy er bestemt iht. [4] bliver:
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Skivevirkning beregnes ud fra anvendelse af Coulombs friktionshypotese:
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Figur 1. Murfelt som undersøges for lodret og vandret bæreevne.
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Lasten, der afleveres fra væggene i facaden, føres af tagskiven
til de stabiliserende vægge i huset – som regel vægge omkring
køkken og toiletkerner – og til vægge uden huller i facaden.
Disse vægge fører ved hjælp af skivevirkning lasten videre ned
i terrændækket.
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Centralt i bygningen og i facaden vil lodrette laster skulle føres
til husets fundamenter. Det sker som lodret tryk på husets vægge. Styrken af en væg bestemmes under hensyntagen til stabilitetsfænomener, dvs. effekter, hvor konstruktionselementer
uden vandret påvirkning uvarslet bøjer ud vandret.
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Søjlebæreevne beregnes ud fra Ritter’s søjleformel:

�,��

=

1+

��⋅

��

⋅�

� 0,9 ⋅
�
�
��

OVERLIGGERE

Overliggere kan ikke iht. DS/EN 1996 udføres med ståltegl, da
det som minimum kræver en mørtel med en trykstyrke på 2
MPa. Derfor må overliggere udføres som stik, hvor buevirkningen udnyttes til at bære lasten for tagkonstruktionen.
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De forskellige bæreevneudtryk er samlet i grafer nedenfor.
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Stikket sikres mod at skride ud ved hjælp af Coulombs friktionshypotese:
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Figur 2. Bæreevnekurver. Til venstre ses bæreevnekurven for den tværbelastede
væg. Beregningerne er udført ved at variere l3, defineret i Figur1. I midten ses beregningerne af den vandret påvirkede væg, som sikrer huset mod at vælte. Til højre
ses den lodret bærende væg, hvor der er regnet med en µo = 0,3. Ønskes lasten
øget fx i det bærende hovedskillerum er det naturligt at vælge anden stenkvalitet.

Det ses af graferne ovenfor, at et facadeparti kan med 8 m
mellem tværafstivende vægge modstå trykket fra vinden. At
murværket kan modstå 10 kN/m som belastning fra tagkonstruktionen og at der kan optages vandrette laster i 2 m vægstykker på 15 kN. Dette er feltstørrelser og belastninger som
for almindelige parcelhuse er tilstrækkelige til at sikre styrke
og stivhed.
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Hvor a = 500 mm (min. afstand mellem åbninger), REd er reaktionen fra stikket, og qEd er den lodrette last, som belaster stikket.
Ovenstående bevirker, at man uden problemer og som vist
nedenfor kan projektere med åbninger på 2 m i lysvidde (la).
Der kræves i givet fald murpiller mellem åbningerne på min
500 mm for at sikre mod udskridning af det murede stik, og
der kræves ligeledes en højde over vinduet på min 388 mm.
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Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Anders Nielsen, der
har bidraget med nyttige kommentarer og tilføjelser. Anders
Nielsen har desuden skrevet de to første artikler i serien.
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[4] Unreinforced Mansonry Walls Transversely and Axially
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Figur 3. Bæreevnekurver for et stik, hvor den lodrette last fra tagkonstruktionen
er q, og de vandrette splitkræfter fra stikket er H.

[5] Stability of masonry columns, Lars Zenke Hansen, R-055
BYG.DTU, 2003

KONKLUSION

De ovenstående beregninger viser, at man kan dokumentere
styrkeforholdene for sten og luftkalkmørtel. Det betyder altså,
at man vil kunne opføre et muret parcelhus med luftkalkmørtel
– og leve op til gældende krav og standarder i det øjeblik disse
beregningsmetoder implemteres i den gældende lovgivning.
Det skal understreges, at beregningerne også viser, at det er en
forudsætning, at bygningen opføres med murede skillevægge
pr. ca. 8 m facade med henblik på vindafstivning, og at taget
skal være tungt, således at bagmuren herigennem stabiliseres.
Endelig viser beregningerne også, at vinduesåbninger skal
mures med stik i stedet for overliggere, og det tyder måske alt i
alt på en – også arkitektonisk – tilbagevenden til gode og gamle dyder – til en tradition og en byggeskik, som for en tid har
været glemt, men som nu kan komme til ny ære og værdighed.
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Tekst: Grafton Architects oversat og redigeret af Vibeke Krogh • Fotos: Dennis Gilbert

UNIVERSITY OF LIMERICK
SUNDHEDSVIDENSKABELIGT FAKULTET, BOLIGER FOR STUDERENDE OG BUSSTOP
DECEMBER 2012
GRAFTON ARCHITECTS, DUBLIN, IRLAND
NOMINERET TIL STIRLING PRIZE I 2013

University of Limerick i det sydvestlige Irland har til huse på
begge sider af landets længste flod, River Shannon.
En del af den nyeste udvidelse af universitetets faciliteter ligger nord for floden tilgængelig via en fodgængerbro fra det
eksisterende campus og består af et nyt medicinsk fakultet,
studenterboliger og en overdækket passage, som gør det ud
for både busstop og cykelparkering.
Bygningerne er alle placeret med tanke på deres rolle som
en del af et samlende fokus omkring et større offentligt tilgængeligt område. Fakultetet har udtryk af uddannelsesinstitution, hvorimod boligerne fremstår som tre store huse eller
‘hjem’.
Stofligheder og overflader i uderummet spænder fra hårde
belægninger til bløde græsplæner møbleret med tanke på
fritid og ophold. De omkringliggende bygninger skærmer
rummet og skiller sig – opført med forskellige materialer – ud
fra hinanden. Kalksten er anvendt i den centrale, ‘formelle’ undervisningsbygning; kalkstenen er foldet, profileret og lagdelt
under hensyntagen til orientering, dagslys, vind og regn og
under hensyntagen til brugen af stedet.
Mursten anvendes i de nye boliger med reference til de eksisterende. Materialet får dybde gennem facader med åbninger
nærmest skåret ud i massivet, hvorved der opstår en slags tærskel mellem boligernes indre og det offentlige rum.

Gruppen af studenterboliger udtrykker en visuel kraft og varme, der
danner kontrast til den kantede form og skarpt skårne vindueslysninger.

Tegl •

41

• September

Tegl •

42

• September

Tegl •

43

• September

Tegl •

44

• September

Tegl •

45

• Juni

MURER
håndbogen
2013

Murerhåndbog
www.schultzboghandel.dk
135 kr. inkl. moms

*

P-HUS, VEJLE CENTRUM
Arkitekt: Årstiderne Arkitekter
Teglelementer: Carlsberg Bjælker
Sten: RT 481 Røde nuancerede
blødstrøgne mursten
Entreprenør: 5E BYG A/S

INNOVATIV BYFORNYELSE MED RANDERS TEGL
Det nye P-hus i Vejle centrum er skabt i tæt samarbejde med Carlsberg Bjælker, der er
en del af Randers Tegl-koncernen. Carlsberg Bjælker har produceret ca. 400 etagehøje
teglelementer og ca. 400 etagehøje tegllameller til at fuldende projektet. Præfabrikerede teglelementer imødekommer et voksende ønske om innovative teglfacader og
arkitektonisk frihed. Denne byggeform er velegnet til både nybyg og renoveringsprojekter, hvor man ønsker de kosmetiske og funktionelle fordele ved at bygge i tegl.
Kontakt Randers Tegl for at høre mere om mulighederne med tegl.
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Façade Solutions

Golfklubhus i Naarderbos i Holland

Kun fantasien sætter grænser
Bliv inspireret af denne fantastiske facade, som er opbygget af
murstenene Lichtbrons og Kirchkimmen Gelbbunt. På smukkeste
vis er der leget med 3 forskellige formater, som giver bygningen et
helt særligt udtryk.
Kontakt os for at få idéer og byggefaglig rådgivning fra vores
erfarne konsulenter på tlf. 70 13 13 22.
Wienerberger A/S
info@wienerberger.dk
www.wienerberger.dk
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