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Canadas hurtigst voksende lufthavn 
Edmonton International Airport har 
fået et nyt zinkbeklædt kontroltårn, 
der viser flyene vej ud i verden.  

Edmontons lufthavn ligger midt på prærien, hvor vinden 
fejer ind over det forblæste landskab. Det har inspireret 
tegnestuen DIALOG til at designe et nyt kontor- og kon-
troltårn, der indfanger vindens bevægelse og fryser den 
fast i en glidende bevægelse. Med kontroltårnet i for-
grunden ser det ud som om, at resten af bygningen nær-
mest er blæst bagud og fanget i det øjeblik vinden for 
alvor tog fat. Bevægelsen er gengivet på facaden, der 
hvirvler op og ned som bølger i zink. Her er ingen lige 
linjer, og zinken nærmest skubber sig op til vinduespar-
tierne. Indtrykket er på en gang organisk og futuristisk.   

”Bygningen er formgivet efter de store prærievinde. Der-
for skulle vi bruge et materiale, som er meget bøjeligt 
og smidigt. Med zink kunne vi forme overgangene uden 
knæk og hårde kanter, så helheden fremstod glat og 
ensartet. Samtidig var det vigtigt for os at finde et pro-
dukt, der kommer fra Canada. Og det gør zink. Det kan 
godt være, at det bliver fremstillet i Tyskland, men råma-
terialet findes her i vores undergrund. Denne historie ville 
vi gerne fortælle”, fortæller Stephen Boyd fra tegnestuen 
DIALOG, der står bag det flyvende design. 

STRØMLINET ATMOSFÆRE
Lufthavnens nye kontroltårn skal ikke kun få flyene sikkert 
på vingerne, det skal også give de rejsende en bedre 
oplevelse. Med den nye bygning er der blevet mere 
plads til lufthavnens voksende antal passagerer, der er 
kommet et bedre flow i rejseaktiviteten og bagagekapa-
citeten er blevet fordoblet. Derudover har udbygningen 
givet plads til 13 nye butikker og restauranter. Indenfor 

FAKTA OM 
EDMONTON 
LUFTHAVN
Det nye kontroltårn er fire meter højere end 
det gamle kontroltårn, der havde mere end 
40 år på bagen. Med det nye kontroltårn 
har flyvelederne fået bedre overblik over 
flyvepladsen og 50% mere plads til at udføre 
deres arbejde. Lufthavnen er den femtestørste 
lufthavn i Canada og betjener årligt omkring 
7 mio. rejsende.

FAKTA OM ZINKEN
Der er brugt 91 tons RHEINZINK-prePATINA 
blaugrau til kontroltårnet. Det svarer til 4645.2 m2. 

MED ZINK
FLYVENDE ARKITEKTUR har arkitekterne taget præriens kultur og natur med ind 

i designet. Her er patchwork gulvtæpper og mønstre i 
loftet, der ligner prærien set fra luften. Andre steder er 
den strømlinede zink fra facaden trukket indenfor for at 
understrege, at du befinder dig i en lufthavn i vækst og 
fremgang. 

”De fleste mennesker vil kun se kontroltårnet ud af vin-
duet, når de sidder i flyet på vej til take off eller landing. 
Vi ville gerne have at designudtrykket var tydeligt for 
alle, som kom til lufthavnen. Derfor har vi trukket zinken 
indenfor”, forklarer Stephen Boyd.

LEED SILVER
Udenfor er kontroltårnets forblæste arkitektur designet 
til at holde energiforbruget nede og udnytte stedets res-
sourcer optimalt. Ved en kombination af mange forskel-
lige tiltag er det lykkedes arkitekterne at få LEED Silver 
certificering af byggeriet. Således giver den udvendige 
zinkbeklædning optimal passiv solvarme, sørger for 
skygge på facaderne mod syd og vest, mens lyset mod 
nord bliver udnyttet maksimalt. Andre bæredygtige til-
tag inkluderer opsamling af regnvand og mekanisk ven-
tilation. Materialerne er ligeledes valgt ud fra deres mil-
jøprofil og holdbarhed. For der skal nogle helt særlige 
materialer til at klare det barske klima på prærien:

”Vi gik efter at få projektet LEED Silver certificeret, så 
det var vigtigt for os at finde nogle materialer, der kun-
ne leve op til kravene i certificeringen. Derudover var 
holdbarhed et vigtigt parameter. Zink ældes flot og kan 
klare selv de mest barske vejrforhold uden at gå til. Det 
er meget vigtigt her i Edmonton, hvor temperaturen går 
fra minus 30 grader om vinteren til plus 30 grader om 
sommeren. Med zink var vi sikre på, at vi ville få en fa-
cade, der ville kunne holde uanset vejrforholdene”, slut-
ter Stephen Boyd. 

PLÅT
Hvert år inviterer den svenske metalindustri til et arrange-
ment, der sætter fokus på fremtidens arkitektur og metal-
facader. Arrangementet hedder PLÅT, og RHEINZINK 
er en af medarrangørerne. Hvert år inviterer vi en række 
internationale arkitekter til at fortælle om deres arbejde 
med metalfacader. I år lagde Stephen Boyd fra DIALOG 
vejen forbi Malmø for at fortælle om arbejdet med det 
nye kontroltårn i Edmonton. Tjek mere ud på plat15.se

2 l 3

Arkitekt: DIALOG

Bygherre: Edmonton International Airport

Blikkenslager: THERMAL SYSTEMS, Calgary, Alberta 

Areal: 8410 m2

Indviet: November 2013

Blaugrau

For mere info om materiale  
– se bagsiden
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Pia Nørgaard, teknisk rådgiver hos RHEINZINK

RHEINZINK har fået et nyt modulært facadesystem 
kaldet Art-Line. Systemet består af seks forskellige stør-
relser moduler, som kan kombineres på kryds og tværs. 
Med Art-Line kan du lave grafiske mønstre på facaden 
og skabe dit helt eget udtryk. Modulerne sættes fast 
med skruer, som er skjult inde bag pladerne. Med det 
nye system er der mulighed for at variere mønstre og 
formater, så du får en løsning, der passer til dit projekt.  

Art-Line fås i den klassiske RHEINZINK overflade pre-
PATINA blaugrau. Det er en af vores mest populære 
overflader, der med sit kølige udtryk passer godt til 
nordisk arkitektur og byggestil. 

SÆT FACADEN  
I SYSTEM

Hvor andre materialer bliver slidt af vind og
vejr, så danner zinken et beskyttende lag i 
samspillet med naturens kræfter.

God arkitektur skaber merværdi og 
giver tilbage til byens borgere, mener 
Søren Leth fra tegnestuen SLETH, som 
er en af kræfterne bag Københavns 
nye bydel Nordhavnen. 

HVILKE PROJEKTER ARBEJDER SLETH  
PÅ FOR TIDEN?

Vi arbejder i øjeblikket på flere projekter fra udvikling og 
skitsering til projekter i byggeri og udførelse. Lige nu er 
vores planer i Nordhavnen ved at komme til live i 1:1 med 
anlæggelsen af gader, stræder og pladser. Samtidig er 
vi ved at realisere udvidelsen af Tønder Rådhus og op-
føre en bygning i Sonnesgade, Aarhus C, hvor vi selv skal 
flytte ind til næste år. 

I TEGNER HUSE OG ARBEJDER  
MED BYPLANLÆGNING. HVORDAN  

ADSKILLER BYPLANLÆGNING SIG FRA  
ARBEJDET MED AT TEGNE HUSE?
Byens planer og byens bygninger er på mange måder 
2 sider af samme sag, selvom der er væsensforskelle i 
skala, proces og tid. Vi mener, det er vigtigt at kende til 
begge dele, når vi tegner bygninger i byen, og planlæg-
ger byområder med byens bygninger. Byplanlægning 
kan være ret langsigtet og til tider noget abstrakt, fordi 
planerne ofte først bliver realiseret som byggeri mange 
år senere. På den måde er det rart at kunne bygge noget 
og se det, vi har tænkt og tegnet, komme op i bybilledet.

HVAD SKAL GOD ARKITEKTUR KUNNE?
God arkitektur giver tilbage til byens brugere. 

Det skal give merværdi ikke kun som funktion, men 
også som nye æstetiske og smukke elementer i byrum-
met. Jeg synes, det er fantastisk, hvis arkitekturen kan 
mere end bare at være et byggeri, hvis det giver men-
nesker gode oplevelser – måske også nogle oplevelser 
de ikke havde forventet eller tænkt på. Arkitektur må 
gerne give folk noget at tænke over.

HVAD LÆGGER I VÆGT PÅ,  
NÅR I VÆLGER MATERIALER?

Når vi arbejder med materialer går vi ret konceptuelt til 
værks. Vi er meget inspirerede af tidligere tiders enkle 
byggeformer og materialevalg. For 30- 40 år siden 
havde man ofte nogle meget klare materiale sam-
mensætninger, hvor materialet ikke bare var en over-
flade men også konstruktion og udtryk. I den måde vi 
arbejder på, forsøger vi at bruge nogle af de samme 
teknikker og lade materialerne stå tydeligt frem. Vi for-
søger at anvende naturlige materialer, der ældes godt 
og ofte består af enkle arbejdsgange uden mange lag 
og indpakninger. Dette giver også mening i forhold til 
levetid og bæredygtigt fodaftryk. 

HVILKE MATERIALER TROR DU,  
VI VIL SE FLERE AF I FREMTIDEN?

Jeg tror, at vi vil se udviklinger af nye materialer, der 
har specialdesignede egenskaber som fx optimerede 
energiegenskaber mm. Man kan også forestille sig, at 
vi går mere tilbage til at bruge naturlige materialer som 
træ, sten og metal.

GIV NOGET  
TILBAGE  
TIL BYEN Søren Leth  

Visualisering: Sleth

ZINKFORDELE 
+ Nem montering

+  Mulighed for innovative  
mønstre

+ Lang holdbarhed

+ Selvhelende materiale

+ Ingen vedligehold

+ Bæredygtigt produkt

LÆNGE LEVE  
HOLDBARHED!
Zink er et byggemateriale med over 
200 år på bagen. Arkitekter gennem 
flere generationer har valgt at bygge 
med zink, fordi det er et naturmate-
riale, der patinerer flot og stort set ikke 
kræver vedligehold. 

Det er zinkens patinering, som giver den unikke hold-
barhed. Hvor andre materialer bliver slidt af vind og 
vejr, så danner zinken et beskyttende lag i samspillet 
med naturens kræfter. Dæklaget beskytter zinken mod 
rust og andre skadelige miljøpåvirkninger, så zinken 
kan stå i flere generationer. Zinkens selvhelende egen-
skaber betyder, at materialet ikke kræver vedligehold. 
Derfor bliver zink også brugt til flere almene boliger, 
hvor holdbarhed spiller en stor rolle for projektets 
samlede økonomi. Et eksempel på det er Skovbrynet, 
som Fyns Almene Boligselskab er bygherre på. Her 
er der valgt zink på facaderne for at have en god to-
taløkonomi (se Das Magazink nr. 01, 2012). Et andet 
eksempel er ungdomsboligerne på Aalborgs gamle 
godsbaneareal, hvor arkitekterne efter en længere ud-
vælgelsesproces endte med at vælge zink, fordi det var 
let at formgive, havde en lang levetid og stort set ikke 
krævede vedligehold (se Das Magazink nr. 3, 2013).
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FAKTA OM ZINKEN
Taget er fremstillet af 0,7 mm tyk RHEINZINK-
prePATINA schiefergrau. Der er brugt 743 m2 

zink til taget. Det svarer til 4 tons.
Taget er monteret i et dobbelt stående fals-
system.
Der er brugt 186 m2 zink på facaden. Det 
svarer til 1 ton. Zinken er monteret som et  
storrudesystem.

BÆREDYGTIGT 
BYGGERI MED 

ZINK

6 l 7

Gamle jeans i isoleringen, bæredyg-
tigt træ på facaden og zink på taget 
er med til at gøre Laurance S. Rock-
efeller Preserve Center til den første 
LEED platin certificerede bygning i 
Wyoming. 

Indtil fornylig var det kun Rockefeller familien, som 
kunne nyde det fantastiske landskab ved JY Ranch 
i Wyoming Grand Teton National Park. Men i 2004 
donerede Laurance Rockefeller de 1100 tønder land 
til National Park Service for at fremme bevaring af 
landskabet og skabe forståelse for naturen. Ranchens 
35 bygninger blev fjernet for at genoprette områdets 
naturlige omgivelser, og Laurance S. Rockefeller Pre-
serve Center bygget. Fra centret kan besøgende van-

dre rundt i landskabet og nyde de smukke udsigter ud 
over Teton Range og Phelps Lake.

Det nye naturcenter føjer sig ind i det storslåede land-
skab med en ydmyg arkitektur, der er inspireret af tra-
ditionelle staldbygninger. Inde i det 650 m2 store cen-
ter kan besøgende få en bedre forståelse af områdets 
geologi, fauna og dyreliv. Centret er formet som en L-
bygning og tegnet af arkitektfirmaet Carney, Logan & 
Burke Architects. Formålet bag arkitekturen er at skabe 
et sted for refleksion, der afspejler det omgivende land-
skab og forstyrrer så lidt som muligt. 

”Vi ville have en bygning, som fangede stedets sjæl og 
næsten gik i et med omgivelserne. Vi gik igennem næ-
sten 25 modeller før vi fandt den rigtige form”, fortæller 
partner Kevin Burke fra Carney Logan Burke Architects.

LEED PLATIN
I tråd med ånden bag donationen er centret bygget, 
så det lever op til kravene i en LEED platin certificering. 
Solceller og jordvarme sørger for store mængder ener-
gi til opvarmning og drift af centret, mens materialerne 
er valgt ud fra deres miljøprofil. Således består isole-
ringen blandt andet af genanvendte jeans, facaderne 
er beklædt med certificeret cedertræ, mens taget og 
en del af facaderne er beklædt med RHEINZINK-pre-
PATINA schiefergrau. RHEINZINK er et bæredygtigt 
produkt, der lever op til de strenge krav i LEED certifice-
ringen. For arkitekterne var miljøprofilen et must, men 
zinkens gråtone var også et vigtigt parameter: 

”Vi valgte zink, fordi vi ville have et materiale, der hav-
de de samme toner som himlen og fremhævede ceder-
træet, så bygningen blev mere interessant”, fortæller 
Kevin Burke.

Schiefergrau

Arkitekt: Carney Logan Burke Architects

Bygherre: Grand Teton National Park

Blikkenslager: Salt River Roofing

Byggesum: Det er estimeret, at Laurance Rockefeller har brugt 

20 millioner dollars på at genskabe landskabet, skabe sti-syste-

mer og opføre besøgscentret. Derudover er jorden beregnet til 

at være 160 millioner dollars værd. 

Det gør donationen til den mest 

værdifulde gave nogensinde givet til 

en amerikansk park. 

For mere info om materiale  
– se bagsiden

BÆREDYGTIG  
 FORPOST

Ud over de æstetiske og bæredygtige præferencer var 
det også vigtigt for arkitekterne at bruge materialer, 
der kunne holde til det barske klima. Her var zinken 
med dens lange holdbarhed et oplagt valg. Udover 
taget blev indgangen beklædt med zink, ligesom en 

zinkfacade markerer overgangen mellem centrets to 
bygninger. For at beskytte bygningen om vinteren, 
når besøgscentret er lukket, designede arkitekterne 
en række sneskodder, som kan sættes på vinduer-
ne. Skodderne er beklædt med zink og sørger for at  

beskytte bygningens ydre mod de voldsomme snemas-
ser og bidende kulde.

“Projektet var en syv år lang kærlighedsaffære. Vores 
mål var at lade naturens kræfter inspirere og vitalisere 
den menneskelige ånd. Det mål styrede hele design-
processen og påvirkede valget af materialer. Vi gik på 
udkig efter materialer, som vi vidste ville være her de 
næste 200 år”, slutter Kevin Burke.
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SKULPTURELT 
IKON HOLDER 
STADIG

Da Kulturøen åbnede i 2005 satte den 
skulpturelle bygning Middelfart på 
Danmarkskortet. Nu godt 10 år efter 
opførelsen er der stadig liv i Middel-
farts landmark.  

Kulturøen er blevet et landmark for Middelfart. I områ-
det omkring den moderne bygning i zink og glas hæn-
ger byens borgere, glade sejlere og nysgerrige turister 
ud, og nyder den fænomenale udsigt ud over Lillebælt. 
Indenfor i den markante bygning er der et væld af ak-
tiviteter lige fra bibliotek og biograf til turistkontor og 
forsamlingshus. KulturØen er tegnet af schmict hammer 
lassen architects, som blev inspireret af de to smukke 
Lillebæltsbroer i designprocessen.

”KulturØen i Middelfart er skabt ud fra sine omgivelser. 
Det er en spektakulær arkitektonisk skulptur inspireret af 

havet og de to markante broer over Lillebælt. Vi valgte 
at bruge zink til facaden, fordi den ville reflektere van-
det og himlens farve, så bygningen visuelt ikke kom til at 
virke anmassende i havneområdet. De store zinkflader, 
der deles af små lodrette slidser, projicerer lysstråler ind 
i bygningen. Zinkfacaden giver bygningen et let udse-
ende og skaber et elegant samspil mellem himmel og 
hav”, fortæller partner i schmidt hammer lassen John 
Lassen, som har slået stregerne til det markante hus.

FØR OG EFTER KULTURØEN
I området omkring Kulturøen ligger en eksklusiv marina, 
som trækker folk til fra hele Danmark. Det maritime miljø 
spiller godt sammen med zink, der er kendt for at være 
et materiale, som kan modstå vind og vejr. Så selvom 
der er gået godt 10 år siden opførelsen, så har zinken 
ikke taget skade. Tværtimod er zinken patineret flot i 
samspillet med de saltholdige omgivelser.

I schmidt hammer lassen er John Lassen da også godt 

tilfreds med de arkitektoniske valg, tegnestuen traf for 
mere end 10 år siden, da de byggede Kulturøen. Det 
markante byggeri viste sig at være en saltvandsind-
sprøjtning for Middelfart: 

”Vi er meget tilfredse med Kulturøen og de arkitektoni-
ske løsninger vi valgte. Kulturøen lever i den grad op til 
vores forventninger. Når der bliver talt om den positive 
byudvikling i Middelfart, bliver der tit talt om før og efter 
Kulturøen. Et bedre skudsmål kan vi vel næppe få”, slut-
ter en tilfreds John Lassen.

De almene boliger Løget By afdeling 
42 i Vejle har fået nyt liv med gul tegl 
og zink – to klassiske materialer som 
spiller flot sammen.

Da Pluskontoret vandt konkurrencen om at renovere 
de almene boliger i Løget, var de ikke i tvivl om, at der 
skulle gode gedigne byggematerialer til at skabe en 
langtidsholdbar renoveringsløsning. 

”Der har været mange eksempler på store renove-
ringssager, hvor man har eksperimenteret, brugt billige 
materialer og givet den fuld gas med sjove farver og 
former. Når der så er gået 10-15 år, holder de gode 
intentioner sjældent. Vi har valgt at arbejde med mere 
klassiske gode materialer i et nedtonet udtryk, som hol-
der æstetisk og funktionelt”, siger Mikkel Christoffersen 
fra Pluskontoret, der har tegnet projektet.

På Pluskontoret sætter de en ære i at gøre projekterne 
så bæredygtige som muligt. Derfor var det også vig-
tigt for arkitekterne, at materialerne i renoveringen kan 
genanvendes, når de en dag skal skiftes ud:

”RHEINZINK er Cradle to Cradle certificeret. Når ma-
terialerne skal skiftes, kan man smelte det om, så det får 
nyt liv. I andre tilfælde står man med nogle materialer, 
som ved bortskaffelse kategoriseres som miljøfarligt af-
fald. Vælger man zink, får man i stedet penge for pro-
duktet” siger Mikkel Christoffersen.

MONTERET PÅ EKSISTERENDE BYGGERI
Zinkkassetterne er projekteret i tre forskellige bredder 
og designet, så de respekterer hovedmodulerne i det 
eksisterende modulbyggeri og dermed letter montagen 
og mindsker spild. Der er også monteret zinkkassetter i 
loft på parterregangene i udearealerne, ligesom tag-
render og inddækninger er blevet beklædt med zink. I 
overgangen mellem loft og facade er der brugt en sær-
lig perforereret zink, som gør det muligt at ventilere bag 
facadekassetterne. 

TÆT SAMARBEJDE
Gennem hele processen har der været et tæt samar-
bejde mellem det RHEINZINK certificerede blikkensla-
gerfirma TH Jensen og Pluskontoret. Et samarbejde som 
blikkenslageransvarlig Allan Strømberg sætter stor pris 
på: 

”Vi er glade for, at arkitekterne tog sig tid til at høre på 
vores forslag til løsninger, så vi fik mulighed for at lave 
vores arbejde på den mest korrekte måde. De har været 
gode til at lytte”.

Samme positive toner lyder inde på Pluskontoret, hvor 
Mikkel Christoffersen er overbevist om, at det gode 

samarbejde har givet resultater ud over det sædvanlige:  
”Blikkenslagerne har været rigtig dygtige. De har lavet 
nogle super flotte detaljer og løsninger ved stern, vind-
skeder og tagfod. Undervejs i processen har de lavet 
en del prøver og justeret dem til i samråd med os. Vi har 
virkelig været glade for samarbejdet”, slutter han.

LANGTIDSHOLDBART  
 LØFT TIL LØGET 

FAKTA OM ZINKEN
90 tons RHEINZINK-prePATINA walzblank  
til facaderne (7000 m2) og 18 tons til andre 
zinkarbejder som blandt andet vindskeder.

Pluskontoret gik efter et klassisk nedtonet udtryk 
i renoveringen for at skabe et langtidsholdbart 
byggeri.  

FAKTA 
OM BYGNINGEN
Arkitekt: schmidt hammer lassen architects
Bygherre: Middelfart Kommune
Areal: 4.500 m² 
Byggesum: Kr. 60 mio. ekskl. moms
Opført 2003 - 2005
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Bygherre: AAB Vejle

Arkitekt: Pluskontoret

Blikkenslager:  TH Jensen

Renovering af 11 etagebygninger  
og 205 længehuse

For mere info om materiale  
– se bagsiden
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VÆLG EN RHEINZINK  
CERTIFICERET BLIKKENSLAGER
En tryg garanti for professionelt zink håndværk
Selv den dygtigste arkitekt har brug 
for en god håndværker til at føre sine 
visioner ud i livet. Arbejdet med zink  er 
ingen undtagelse. 

Derfor har RHEINZINK udviklet en certificeringsordning, 
hvor vi tilbyder dygtige blikkenslagere at blive endnu bedre 
til at arbejde med zink. På vores uddannelsescenter giver vi 
blikkenslagerne indgående teoretisk og praktisk viden om 
arbejdet med zink. For at få RHEINZINKs certificering skal 
blikkenslagerne gennemgå vores kursusforløb og bestå 
det.

Certificeringsordningen er RHEINZINKs garanti for, at du 
altid kan finde en blikkenslager, som kan sit zink fra A-Z. Du 
skal bare sørge for at skrive i udbudsmaterialet, at blik-
kenslageren skal være RHEINZINK certificeret. Så er du 
sikker på at få en dygtig håndværker med på holdet. 

På rheinzink.dk finder du flere fordele ved ordningen 
og en liste over RHEINZINK certificerede blikkenslagere 
i Danmark – heriblandt din region. En RHEINZINK certifi-
ceret blikkenslager kan også blive din sparringspartner 

på projektet og medvirker gerne med gode råd, svar på 
spørgsmål eller med inspiration til at finde den rigtige 
zinkløsning.

Ønsker du et overblik over RHEINZINKs zinkoverflader, 
kan du bestille en af vores materialeprøvemapper. Du kan 
også få et personligt besøg af en af vores konsulenter, som 
kan gennemgå projektet sammen med dig og komme med 
gode forslag til overflader og løsninger. 
Bare skriv til info@rheinzink.dk, så ordner vi resten.
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FAKTA OM ZINKEN
RHEINZINK-prePATINA blaugrau
System: Facade i vildt forbandt med hagefalse.

Renoveringen af hovedindgangen og 
tilhørende forbindelsesgang har givet 
Sct. Knuds Gymnasium et helt nyt look.

Det er sjældent at en renovering af en hovedindgang, 
kantine og forbedring af toiletforhold får en gennemgri-
bende effekt. Men på Sct. Knuds Gymnasium i Odense 
er det lykkedes C & W arkitekter at få det meste ud af 
opgaven med en opsigtsvækkende ny klimaskærm i 
zink.

”Sct. Knuds Gymnasium består af en gammel flot hoved-
bygning fra 1950’erne og en tilbygning fra 1970’erne. 
Den gamle hovedbygning og den nye tilbygning er me-
get forskellige. Vi skulle renovere midterbygningen, der 
forbinder de to bygninger. Derfor fandt vi på at skabe 
et nyt element med et nyt materiale, som både adskiller 
og samler de to bygninger. Vi synes, at det lykkedes at 
skabe en fin sammenhørighed mellem de to bygninger, 
der giver et godt udtryk ud mod gårdrummet”, fortæller 
arkitekt Mogens Milling fra C & W arkitekter.

Det var et stort ønske fra skolen at få bedre toiletforhold. 
Derfor fik den eksisterende forbindelsesgang en ekstra 
etage, så der var plads til flere toiletter. De gule mursten 
på facaden blev skiftet ud med zink. 

”Vi valgte først og fremmest zink, fordi det er et vedli-
geholdelsesfrit materiale. Men vi valgte det også, fordi 
der allerede var brugt zink på en række karnapper på 
skolen. Derved behøvede vi ikke at tilføje flere materia-
ler til skolens samlede udtryk”, fortæller Mogens Milling.

SPOR I FACADEN
Forbindelsesgangen vender ud mod skolens gård, der 
også skulle renoveres. Derfor var det vigtigt, at bygnin-
gen var med til at løfte gårdrummet med en legende og 
let facade. Løsningen blev at skabe et mønster på zink-
facaden, så der kom liv i overfladerne.

”Vi kiggede på, hvordan vi kunne skabe et sprødt ud-
tryk, og så opstod ideen om at lave en slags spor i fa-
caden, så det blev lidt anderledes end en traditionel 
zinkbeklædning. Vi satte os ned og begyndte at trække 
en række linjer på kryds og tværs af facaden, indtil det 
rigtige udtryk var fundet. Det gav bygningen et lettere 
udtryk, end hvis det bare havde være en glat zinkfaca-
de. Zink kan jo mange ting, og de her spor kunne vi jo 
tegne, uden det gik ud over bygningens tæthed. Det var 
et fantastisk materiale til netop denne bygning”, slutter 
Mogens Milling.

STOR EFFEKT  
AF LILLE RENOVERING

Arkitekt:  C & W Arkitekter 

Bygherre: Sct. Knuds Gymnasium 

Udførende: RHEINZINK certificeret 

blikkenslager Porsholdt- Andreasen

Blaugrau

For mere info om materiale  
– se bagsiden

Linjerne i zinken giver facaden et let udtryk

Foto: Porsholdt A/S, Martin Kargo
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RHEINZINK har 45 års erfaring som leverandør af zinkløsninger til  
byggeriet. Vi leverer zinkløsninger til tage, kviste, facader og tag- 
afvandingssystemer. Produktionen af RHEINZINKs løsninger fore- 
går på fabrikken i Tyskland, hvor vores moderselskab holder til. På  
fabrikken er kvalitet og bæredygtighed i højsædet, og i 2009 blev vi 
Cradle to Cradle certificeret. 

Zink har været et yndet byggemateriale i flere hundrede år. Det er 
rust- og vedligeholdelsesfrit og åbner døren for en unik arkitektur 
med sin særlige formbarhed. I RHEINZINKs danske datterselskab er 
vi altid klar med teknisk assistance og gode råd til at skabe de bedste 
arkitektoniske løsninger.

UM UNS

RHEINZINK er Cradle to Cradle certificeret. Den overordnede 
idé bag Cradle to Cradle-filosofien er, at materialet som minimum 
skal genvinde sin oprindelige værdi i det nye liv. Det skal upcycles. 
Materialet må ikke downcycles, så det får lavere produktkvalitet og 
-status. Derudover må materialet ikke sprede giftige stoffer i kreds-
løbet ved brug eller nyanvendelse.

RHEINZINK har udviklet en certificeringsordning, 
hvor vi uddanner blikkenslagere til at blive endnu 
bedre til at arbejde med zink. Certificeringsordningen 
er RHEINZINKs garanti for, at du altid kan finde en 
blikkenslager, som kan sit zink fra A-Z.
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I RHEINZINK har vi arbejdet på at forbedre zinken som byggemateria-
le i snart 50 år. Vi har tilføjet små mængder af titanium og kobber for at 
gøre materialet endnu mere slidstærkt. Vi har opfundet en metode til at 
forpatinere zinken, så der var et alternativ til den valsblanke zink. Og så 
har vi strømlinet vores produktion, så vi bruger så lidt energi som muligt 
og genbruger så meget som muligt. Det betyder, at vores materiale kan 
bruges i projekter, der skal certificeres efter kravene i Cradle to Cradle, 
DGNB eller LEED. 

Vores mest klassiske overflade er RHEINZINK PATINA. Overfladen pa-
tinerer gennem hele levetiden og får et beskyttende lag på overfladen 
i samspillet med omgivelserne. Produktet kræver ingen vedligehold og 
kan bruges stort set overalt – langs kyster, i trafikerede områder og i 
områder med et barskt klima.

ZINKFORDELE:
Lang holdbarhed 
Ingen vedligehold
Naturlig patinering
Bæredygtigt materiale
Selvhelende

RHEINZINK  
PATINA LINE

Walzblank Nussbraun

Moosgrün

Perlgold

Blaugrau Blaugrau Ziegelrot Blaugrau

Schiefergrau Schiefergrau Blau Schiefergrau

ET LEVENDE 
MATERIALE

prePATINA 
fås i:

ET UFORANDER-
LIGT MATERIALE

PROTECT 
fås i:

ET VÆLD 
AF FARVER

COLOR 
fås i:

EN VERDEN 
INDENFOR

INTERIEUR 
fås i:

RHEINZINK Danmark A/S
Sintrupvej 50
8220 Brabrand
Danmark

Tlf.: +45 8745 1545 
Fax: +45 8745 1565
info@rheinzink.dk
www.rheinzink.dkBLIV INSPIRERET PÅ WWW.RHEINZINK.DK
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Ønsker du vores nye  
materialeprøvemappe  
tilsendt, kontakt os på  
info@rheinzink.dk

Fo
to

:  RH
EIN

Z
IN

K



NO. 8 2015

RENOVERING MED ZINK 
GAV SCT. KNUDS GYMNASIUM 
ET HELT NYT LOOK 

STOR EFFEKT AF 
LILLE RENOVERING
11 

FLYVENDE  
ARKITEKTUR
MED ZINK 

CANADAS HURTIGST VOKSENDE LUFTHAVN 
EDMONTON INTERNATIONAL AIRPORT HAR 
FÅET ET NYT ZINKBEKLÆDT KONTROLTÅRN
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BÆREDYGTIG
FORPOST

LAURANCE S. ROCKEFELLER   
PRESERVE CENTER I WYOMING   
GRAND TETON NATIONAL PARK
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SIDE 2/2

Stor effekt af lille renovering

Renoveringen af hovedindgangen og tilhørende forbindelsesgang har givet Sct. Knuds 
Gymnasium et helt nyt look.

Det er sjældent at en renovering af en hovedindgang, kantine og forbedring af 
toiletforhold får en gennemgribende effekt. Men på Sct. Knuds Gymnasium i Odense 
er det lykkedes C & W arkitekter at få det meste ud af opgaven med en 
opsigtsvækkende ny klimaskærm i zink.

”Sct. Knuds Gymnasium består af en gammel flot hovedbygning fra 1950’erne og en 
tilbygning fra 1970’erne. Den gamle hovedbygning og den nye tilbygning er meget 
forskellige. Vi skulle renovere midterbygningen, der forbinder de to bygninger. Derfor 
fandt vi på at skabe et nyt element med et nyt materiale, som både adskiller og samler 
de to bygninger. Vi synes, at det lykkedes at skabe en fin sammenhørighed mellem de 
to bygninger, der giver et godt udtryk ud mod gårdrummet”, fortæller arkitekt Mogens 
Milling fra C & W arkitekter.

Det var et stort ønske fra skolen at få bedre toiletforhold. Derfor fik den eksisterende 
forbindelsesgang en ekstra etage, så der var plads til flere toiletter. De gule mursten 
på facaden blev skiftet ud med zink. 

”Vi valgte først og fremmest zink, fordi det er et vedligeholdelsesfrit materiale. Men vi 
valgte det også, fordi der allerede var brugt zink på en række karnapper på skolen. 
Derved behøvede vi ikke at tilføje flere materialer til skolens samlede udtryk”, fortæller 
Mogens Milling.

Spor i facaden
Forbindelsesgangen vender ud mod skolens gård, der også skulle renoveres. Derfor 
var det vigtigt, at bygningen var med til at løfte gårdrummet med en legende og let 
facade. Løsningen blev at skabe et mønster på zinkfacaden, så der kom liv i 
overfladerne.

”Vi kiggede på, hvordan vi kunne skabe et sprødt udtryk, og så opstod ideen om at 
lave en slags spor i facaden, så det blev lidt anderledes end en traditionel 
zinkbeklædning. Vi satte os ned og begyndte at trække en række linjer på kryds og 
tværs af facaden, indtil det rigtige udtryk var fundet. Det gav bygningen et lettere 
udtryk, end hvis det bare havde være en glat zinkfacade. Zink kan jo mange ting, og 
de her spor kunne vi jo tegne, uden det gik ud over bygningens tæthed. Det var et 
fantastisk materiale til netop denne bygning”, slutter Mogens Milling.

Fakta om projektet:
Bygherre: Sct. Knuds Gymnasium
Arkitekter: C & W Arkitekter
Udførende: RHEINZINK certificeret blikkenslager Porsholdt Andreasen
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Fakta om zinken:
RHEINZINKprePATINA blaugrau
System: Facade i vildt forbandt med hagefalse.


