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Arkitekt: Viereck Architekten
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Boligareal: Hver hytte er 94 m²

Udførelse: 2014

For mere info om materiale  
– se bagsiden

PRESTIGE-
BYGGERI

MED ZINK

Højt på en bjergryg i Østrig klynger 
fire små hytter af træ og zink sig til 
bjergsiden som fuglereder i et træ. 
Ejerne har givet  dem navnene Spætten, 
Gøgen,  Dompappen og Hornuglen.

Både bæredygtighed og luksus stod højt på dagsorde-
nen, da ejerne af Wirtshaus Steiereck i Pogusch i det 
centrale Østrig besluttede at tilbyde deres gæster nye 
ekstraordinære overnatningsmuligheder i fire nyopførte 
hytter. Ambitionen var at give gæsterne 360 graders ud-
sigt over dalen og en fornemmelse af at befinde sig i en 
fuglerede højt oppe over landskabet. Af hensyn til na-
turen og miljøet skulle hytterne så vidt muligt opføres af 
bæredygtige materialer som træ, zink og grønne tage, 
mens indretningen skulle bestå af genbrugsmaterialer 
fra området.
Hytterne bliver desuden opvarmet af jordvarme, hentet 
160 meter nede i klippegrunden.

FUGLEHUS PÅ STOLPER
Arkitekterne fra Viereck Architekten har tegnet fire små 
træhytter, der trapper ned ad bjergsiden i to grupper og 
med så lang indbyrdes afstand, at de ikke tager udsigten 
fra hytten længere oppe på bjerget. Hver hytte står på 
en bærende konstruktion af stålstolper i punktfundamen-
ter, der løfter den vandret ud fra landskabet, og afhæn-
gigt af bjergsidens hældning ’svæver’ hytten mere eller 
mindre frit i luften.
Selve hytten består af en bjælkekonstruktion med en lod-
ret listebeklædning af lokalt lærketræ, der er monteret 
som en-på-to beklædning. I samklang med ønsket om at 
bruge bæredygtige materialer er hyttens flade tag be-
lagt med sedummåtter, hvilket giver rigtig god mening, 
fordi taget jo er synligt, takket være det stejle landskab.

ZINKKARNAP TRÆDER FREM
Særlig opmærksomhed og omhu er ofret på kar nappen, 
som pryder facaden ud for opholdsrummet. Den er be-
klædt med vandrette baner af RHEINKZINK-prePATINA  
schiefergrau i varierende bredder, monteret med stå-
ende vinkelfals, som giver et fint skyggespil ned ad 
 facaden. Zinkens elegante mørke nuance står i kontrast 
til løden i lærketræet, og tilsammen bringer de hinanden 
til live. På længere sigt vil samspillet mellem de to facade-

materialer naturligvis ændre sig i takt med, at både træet 
og zinken patinerer og bliver gråligt – men det vil arki-
tekturen kun blive smukkere af. Valget af RHEINKZINK-
prePATINA schiefergrau til karnappen og inddækninger 
af tagkanten er desuden bæredygtigt velbegrundet, da 
det er vedligeholdelsesfrit og har en meget lang levetid. 
Ejerne kommer derfor ikke til at bruge tid, penge eller 
ressourcer på at vedligeholde hytterne.

KOMPRIMERET LUKSUSOPLEVELSE FOR TO
Hytten nås via en gangbro, der leder direkte ud i terras-
sen, som ligger beskyttet under et bredt tagudhæng. For 
ikke at gøre vold på naturen er der skåret to firkanter i 
tagudhænget, som tillader solen at skinne ned og træer 
at vokse op gennem terrassen.
Hver hytte rummer et opholdsrum med pejs, der står i 
åben forbindelse med et lille køkken. Fra karnappens 
hjørnevindue er der kig op ad bjerget, og store glassky-
dedøre åbner op ud til den sydvendte terrasse. Sove-
værelset er velsignet med et panoramavindue fra gulv 
til loft, i hele rummets bredde, så gæsterne end ikke be-
høver at stå ud af sengen for at opleve udsigten. Men 
når de så står ud af sengen, kan de hengive sig til total 
kropslig velvære i saunaen eller det luksuriøst udstyrede 
badeværelse med fritstående badekar og kig til de skov-
klædte bakker.

Schiefergrau

FAKTA OM ZINKEN
Der er brugt 100 m² RHEINZINK-prePATINA  
schiefergrau, der er udført i stående vinkelfals.
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Hjørnevinduer giver udsigt  
til alle  verdenshjørner.

Fint detaljeret træ- og zinkbeklædning  
taler samme sprog.

Foto:  Cornelia Suhan

Foto:  Cornelia Suhan



BYEN ER TIL FOR DEM, 

DER LEVER 
I DEN

Lisbet Wolters  

Bæredygtighed betyder at tage miljø-
mæssigt, økonomisk og socialt ansvar. 
Hos RHEINZINK påtager vi os ansvar 
for alle tre områder. Derfor arbejder vi 
for at reducere zinkmangel hos børn i  
tredje verdens lande. 

De fleste ved, at zink er et naturmateriale, som kan bru-
ges til at skabe smukke og bæredygtige tag- og faca-
debeklædninger. Men det er nok de færreste, som tæn-
ker på, at zink også er et uundværligt mineral, som alle 
mennesker har brug for. Faktisk dør mange hundrede-
tusinde mennesker årligt af zinkmangel, og ud af dem 
er halvdelen børn. 

RHEINZINK bidrager gennem vores medlemskab  
af International Zinc Association til programmet Zinc 
Saves Kids, som i de seneste år har reduceret zink-

mangel hos børn i Peru og Nepal. Programmet har 
også hjulpet med at udvikle strategier hos de lokale 
myndigheder til at forebygge zinkmangel og uddanne 
sundheds personale.

Når det gælder miljømæssig ansvarlighed er RHEIN-
ZINK også helt med fremme. ’Environmental Product 
Declaration’, EPD, eller miljøvaredeklaration på dansk, 
dokumenterer en byggevares miljømæssige egenska-
ber, og RHEINZINKs produkter er deklareret som et
miljøvenligt byggemateriale i henhold til ISO 14025, 
type III. Miljøvaredeklarationen udgør grundlaget for 
den miljømæssige vurdering af en bygning og bruges 
f.eks. til livscyklusanalyser i forbindelse med DGNB-
certificering. 

RHEINZINKs produkter er desuden økonomisk bære-
dygtige, fordi de har en levetid på op til 75 år og ikke 
kræver, at man bruger tid og penge på vedligeholdelse. 
RHEINZINKs produkter giver med andre ord en rigtig 
god totaløkonomi.

GODE ARGUMENTER   
FOR AT VÆLGE ZINK

RHEINZINK PÅTAGER    
SIG SIT ANSVAR

Pia Nørgaard, teknisk rådgiver hos RHEINZINK

Hos RHEINZINK mener vi, at der er gode grunde til at vælge zink som byg-
gemateriale, og dem vil vi gerne give videre til arkitekter. På den måde kan I  
nemlig rådgive jeres bygherrer på et oplyst og kvalificeret grundlag.

Zink er et tidløst materiale, som passer til både ældre og nutidig arkitektur. Det kan bruges til at skabe et high-
tech udtryk med fuld fart på, eller lige så fint indgå i en lavmælt og klassisk arkitektonisk kontekst sammen med 
andre naturmaterialer som træ, tegl og skifer.

Zinkens særlige overfladeegenskaber gør, at det er et levende og foranderligt materiale, som i modsætning 
til andre materialer ikke falmer, men patinerer og bliver smukkere og smukkere med tiden. Zink kræver ingen 
overfladebehandling og er desuden selvhelende, hvilket vil sige, at ridser heler op af sig selv, hvorefter farven 
genopstår som før.

Bygherrer er forpligtede til at tænke på økonomien, og her er zink et fornuftigt valg, fordi materialet har god 
totaløkonomi. Med lang levetid og intet vedligeholdelsesbehov, behøver bygherren ikke at bruge tid og penge 
på at vedligeholde sit tag i løbet af de op til 75 år en zinkbeklædning holder. Det betyder, at zink er et godt 
alternativ til træ og andre materialer.

Endelig er zink et miljøvenligt naturmateriale. Det har et lavt smeltepunkt, og det betyder, at der ikke bruges ret 
meget energi på at producere zinkmaterialer. Efter endt levetid kan det genanvendes 100%. Vi mener, at vores 
EPD-deklaration og Cradle-to-Cradle-certificering er gode argumenter for at vælge zink som bæredygtigt 
materiale.

Stadsarkitekt i Vejle, Lisbet Wolters, er 
en af kun otte stadsarkitekter i landets 
98 kommuner. Det er for få, mener 
hun, for arkitektonisk kvalitet er vigtig 
for byernes udvikling.

HAR VEJLE KOMMUNE FORMULERET KRAV 
TIL MATERIALEVALG PÅ BYENS BYGNINGER?

Vi har ikke generelle krav til materialevalg i Vejle by, men 
vi har en holdning til materialer, og den er, at de skal spille 
sammen med den omkringliggende by, og tilføre byrum-
met arkitektonisk kvalitet – også gerne over lang tid. Når 
vi som kommune selv bygger, kan vi godt tillade os at stille 
krav, og det gør vi blandt andet i kraft af vores arkitektur-
politik.

HVILKE MATERIALER EGNER SIG EFTER DIN 
MENING TIL EN BYMÆSSIG KONTEKST?

Der er et hav af nye facade- og beklædningsmaterialer, 
som jeg synes, at man skal være åben overfor, for ellers 
ender vi med en statisk by. Overskriften på vores arkitek-
turpolitik er netop det modsatte, nemlig ’En by i bevægel-
se’. Vi vil gerne følge udviklingen af nye materialer, men 
vi er også opmærksomme på, at det skal være materialer, 
som tilfører byen arkitektonisk kvalitet. Det gælder byg-
ninger, men også byens gulve og tage og dens byrum.

VEJLE FIK SIN FØRSTE ARKITEKTURPOLITIK I 
1997. HVAD HAR DEN BETYDET FOR BYENS 
UDVIKLING?

Det helt enkle svar er, at arkitekturpolitikken har skabt en 
masse merværdi, både i forhold til bygningerne og i for-
hold til alt det liv, der leves i byen, mellem husene. Livet i 
byen får en højere kvalitet, når de fysiske omgivelser også 
har det.
Arkitekturpolitikken er en politisk forankret handlings-
plan, der formidler vores holdning, og fortæller om den 
kontekst et nybyggeri skal indgå i. Hvis du har ti huse, og 
der kommer en og bygger et flot nyt hus i blandt dem, så 
stiger værdien af alle huse. Hvis du gør det modsatte og 
bygger et hus, der er mindre pænt, så falder værdien af 
alle husene. 

I ER I GANG MED EN VERSION 2.0 AF ARKI-
TEKTURPOLITIKKEN. HVAD ER NYT I DEN?

Meget går igen fra den gamle arkitekturpolitik, men versi-
on 2.0 skal også bringe byen ind i fremtiden. Vejle er som 
den eneste by i Danmark medlem af det globale netværk 
’100 Resilient Cities’, der samarbejder om at gøre byer 
resiliente – altså robuste overfor udfordringer. Vi har lan-
dets smukkeste topografi med det gamle istidslandskab, 
som er en kæmpe attraktion, men det er også en udfor-
dring, fordi vi får oversvømmelse, hver gang det regner 
og blæser. I den nye arkitekturpolitik vil vi derfor bruge 
den arkitektoniske merværdi til at løse de udfordringer 
og samtidig skabe kvalitet i byrummet. Vi regner med at 
kunne vedtage en ny arkitekturpolitik i løbet af 2016.

DU HAR EN FORTID SOM ARKITEKT PÅ EN 
RÆKKE TEGNESTUER. HVAD BRINGER DU 
MED DERFRA?

Jeg ved, hvordan det er at sidde på den anden side af 
bordet. Jeg ved, hvad det vil sige at lave arkitektur inden-
for en stram økonomisk ramme og ved hvilke samarbejds-
processer, der kan være vanskelige.  Derfor vil jeg gerne 
i dialog med en bygherre, så tidligt som muligt, for så ved 
jeg, at resultaterne bliver bedst. Derudover mener jeg, at 
arkitekturen kan give noget tilbage til byen og i høj grad 
være med til at hæve kvaliteten, uden at det behøver at 
blive dyrere.

ER DER ET PROJEKT I VEJLE, SOM DU VIL 
FREMHÆVE?

Jeg vil fremhæve den helhedsplan, som er skabt nede om-
kring havnen, hvor blandt andet Bølgen er opført. Det er 
jo blevet et ikonisk byggeri, som alle kender og er samti-
dig et byggeri af høj arkitektoniske kvalitet. Jeg vil også 
gerne fremhæve, at Vejle Kommune altid har været god 
til at inddrage borgerne i beslutningsprocesserne, for det 
skaber helt andre kvaliteter, når man også får brugervink-
len med. 
Det helt store spørgsmål man må stille sig selv er jo, hvem 
byen er til for? Den er jo ikke til for Vejle Kommune – den 
er til for alle dem, der bor og lever deres liv i byen. Som 
arkitekt er det vigtigt at holde sig for øje, at det er fysiske 
rammer om det gode liv, man er med til at skabe.
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FAKTA OM ZINKEN
RHEINZINK-prePATINA blaugrau er anvendt 
til sterninddækningerne på villaen.

For mere info om materiale  
– se bagsiden

I solen lyser zinkkanten op og understreger 
husets profil.

Udførelsen af zinkarbejdet er helt i top.

Tagets udhæng skaber fine overdækkende 
udearealer oppe og nede.

Arkitekt: NØRKÆR + Poulsen Arkitekter MAA, Aalborg

Bygherre: Privat bygherre

Blikkenslager: Andresen’s VVS, Fredericia

Areal: 110 m2 bolig stueplan

70 m2 bolig 1. sal

63 m2 carport/skur

26 m2 overdækkede arealer

BÆREDYGTIGT 
BYGGERI MED 

ZINK

Blaugrau
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VILLA MED   
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En beliggenhed i første parket ud mod 
Lillebælt forpligter. Det har bygherren 
haft øje for, og derfor har arkitekten 
her skabt en villa med knivskarp arki-
tektur i stærke materialer

Villa P hedder et nyopført hus på en grund med direkte 
adgang til Lillebælt. 
Hvorfor, forstår man straks ved første øjekast. Husets 
bærende ydervæg, tagets stejle rejsning og etage-
adskillelsens vandrette dæk danner nemlig tilsammen 
en foldet figur, der kan ’læses’ som et kæmpe stort P 
– spejlvendt eller retvendt – afhængigt af om det ses 
fra vejen eller kysten. 

TUNNEL AF LYS
Snitfladen er beklædt med RHEINZINK-prePATINA 
blaugrau, der giver huset en knivskarp profil, mens 
tag og facader står med ubrudte flader af skifer. Den 
privilegerede beliggenhed umiddelbart ned til kysten 
har betinget beslutningen om at opføre begge husets 
gavle fra terræn til kip af store glaspartier, opdelt af 
smalle paneler af træ. Resultatet af det overordnede ar-
kitektoniske greb er en bygning, der som en gennemlyst 
tunnel, giver beboerne – og forbipasserende – et gav-
mildt kig til vandet tværs gennem huset. Og når bebo-
erne opholder sig i den vestvendte og solbeskinnede 
gårdhave kan de stadig nyde den fantastiske udsigt 
udover Lillebælt gennem huset.

ÅBEN FORBINDELSE MELLEM OPPE OG NEDE
Indgangen ligger midt i glasgavlen, og fra entreen er 
der adgang til bryggers, viktualierum og toilet. En åben 
og let trappe placeret midt i længdeaksen deler huset 
op i et dobbelthøjt rum mod syd og to etager mod nord. 
Køkken og spisestue er placeret i det dobbelthøje rum, 
mens opholdsstue med bibliotek er i én etage, med for-
sænket gulvniveau og formidabel udsigt til vandet gen-
nem den vældige glasfacade.
På første sal ligger soveværelser ud mod hver sin glas-
facade og med adgang til egen altan. Fra det ene so-
veværelse, som har udsigt til kysten, er der desuden 
adgang til et stort badeværelse. Reposen binder hele 
førstesalen sammen og lægger samtidig areal til to 
kontornicher.

RÅ OG BÆREDYGTIGE MATERIALER
Valget af konstruktion og materialer blev fastlagt tidligt 
i skitseringsfasen, fortæller arkitekt MAA Jesper Korf 
fra arkitektfirmaet NØRKÆR + POULSEN, der har 
 tegnet huset: 

”Allerede i den tidlige skitsefase blev vi enige med byg-
herren om, at huset skulle have en rå materialekarakter, 
og derfor faldt valget af de tre primære materialer – 
beton, zink og skifer – helt naturligt for os. Vi valgte at 

bruge RHEINZINK-prePATINA blaugrau til snitfladen 
og inddækninger for at opnå den ønskede skarphed i 
figuren, og fordi materialet ændrer karakter og patine-
rer i takt med påvirkningen fra vind og vejr. I gavlene 
og i husets interiør har vi brugt trælister af 
cedertræ som den bløde kontrast til det rå ydre udtryk. 
Bygherren var meget begejstret for materialevalget, så 
det lå tidligt fast.”

Det rå materialevalg rummer også kvaliteter ud over 
de rent æstetiske, idet de alle er naturmaterialer med 
lang levetid, som ikke kræver nævneværdig vedlige-
holdelse, og alle patinerer smukt. Det gør dem både 
økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og er der-
med et oplagt valg til en bolig for livet.



KRONEN   
PÅ VÆRKET

 FAMILIEBOLIG  
AF BESTANDIGE MATERIALER

Et nyt enfamiliehus i Norge er opført 
med tag og facader af zink og fyr.  
Det er med god grund, for som gamle 
stavkirker viser, holder materialerne 
omtrent evigt.

Det er lidt af en national vittighed i Norge, at det reg-
ner meget i Bergen, men der er noget om snakken, når 
statistikken kan påvise 244 nedbørsdøgn i Bergen om 
året. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvilke materialer 
der bygges med, og norske arkitekter og bygherrer 
 efterspørger derfor i stigende grad miljøvenlige og 
vedligeholdelsesfri materialer med lang levetid. 

Det var også motivationen bag materialevalget til et 
enfamiliehus, som ligger i Fyllingsdalen syd for Bergen. 
Det er tegnet af arkitekt Espen Folgerø fra det norske 
arkitektfirma OPA FORM. Her er materialerne lige så 
enkle og rigtige, som arkitekturen; et længehus med 
facader beklædt af helt ubehandlede lodrette lister af 

malmfyr og en tagbeklædning af zink, uden udhæng 
og med skjulte tagrender.  Espen Folgerø forklarer:

”Baggrunden for at vælge zink som tagbeklædning 
hænger sammen med et generelt ønske om vedligehol-
delsesfri og bestandige materialer på hele huset. Vi har 
derfor valgt en enkel palet med kerneved af fyr, be-
ton og zink – alle materialer, som med god detaljering 
og udførelse holder tilnærmelsesvist evigt og patinerer 
smukt. Vi har i øvrigt valgt at bruge zink i halv falsbred-
de, for at understrege bygningens længde.”

Med tiden vil den megen regn i området betyde, at 
facaden får en smuk sølvgrå nuance, som svarer fuld-
kommen til zinktagets patinering og som kan genfindes 
i det omgivende klippelandskab.
En finurlig lille detalje i taget vidner i øvrigt om, at zink 
kan tilpasses og bearbejdes, uden at det går ud over 
den arkitektoniske præcision; fordi gavlen er skrå i for-
hold til husets længderetning, er zinkbanerne skåret 
skråt til langs tagets afslutning. Et lille greb, med stor 
virkning.
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Arkitekt: Opa Form Arkitekter

Entreprenør: Sandviken Vedlikehold AS 

Areal: 190 m2 

Opført: 2015

Zink: RHEINZINK-prePATINA  

walzblank  lagt i bånd med halv fals- 

bredde (ca. 280 mm), uden rygnings-

udluftning. Udluftning i gavlvægge. 

For mere info om materiale  
– se bagsiden

Walzblank

Kullegaard Arkitekter står bag 
udform ningen af Kalundborg 
 Forsynings administrationsbygning, 
som netop er blevet udvidet.

I 2013 fik Kalundborg Forsyning behov for mere plads 
og havde desuden et ønske om at skabe en kontorbyg-
ning, der kunne etablere sammenhæng i det eksisteren-
de bygningsanlæg, der fremstod knopskudt og lidt ro-
det.  Kullegaard Arkitekter tegnede en kontorbygning 
og driftsbygninger, og knap var tilbygningerne indviet 
i 2014, før Kalundborg Forsyning nok en gang fik vok-
seværk, og derfor er en ekstra etage med en tagter-
rasse nu tilføjet nabofløjen. Herfra er der udsigt over 
Kalundborg Fjord og adgang for både medarbejdere 
og besøgende.

INDUSTRIELT SIGNAL
De nye kontorbygninger er opført med facader af 
røde tegl og zink, hvis enkle geometri sender et klart 
industrielt signal i tråd med både funktioner og omgi-

velserne ved havnen. Driftsbygningerne er opført som 
stålkonstruktioner med facader af tyndpladeelemen-
ter, som spiller fint sammen med zinkbeklædningen på 
kontorbygningerne. Den zinkbeklædte overbygning er 
udkraget over teglbastionen, sådan at indgangen er 
overdækket og de lange vandret orienterede vindues-
bånd sidder dybt – og dermed godt beskyttet – i den 
vejrbestandige zinkfacade.

ENKEL ENTREPRISE
Zinkfacaden er udført af det RHEINZINK certificerede 
blikkenslagerfirma Porsholdt A/S og består af RHEIN-
ZINK-prePATINA blaugrau, monteret med stående 
fals. Ifølge Jakob Lander Thorup, der står i spidsen for 
Porsholdt, har der været tale om en enkel entreprise, 
som bygger på kendte metoder og solide erfaringer 
med at arbejde med RHEINZINK: 
”I projektets opstartsfase havde vi en dialog med 
 hovedentreprenøren MT Højgaard, som førte til, at be-
klædningen på facaderne, som egentlig var projekteret 
med stålplader, blev ændret til zink. Selve arbejdspro-
cessen er forløbet lige ud ad landevejen,” siger Jakob 
Lander Thorup.

Arkitekter: Kullegaard Arkitekter

Bygherre: Kalundborg Forsyning A/S

Hovedentreprenør: MT Højgaard

Blikkenslager: Porsholdt A/S, RHEINZINK certificeret

Areal: 2.000 m² nybyggeri og 150 m² ombygning

Opført: 2013-2015

Zink: 2.420 m² 

For mere info om materiale  
– se bagsiden

Huset mimer fjeldets og himmelens nuancer.

Tagrenderne er nedfældet i zinkbeklædningen

Øverste etage er udformet som ét stort op-
holds- og spiserum under et skrånende loft.

Det minimalistiske formsprog understreges af 
de enkle materialer.

Foto:  Pål Hoff

Illustration:  Kullegaard Arkitekter

Foto:  Pål Hoff

Foto:  Pål Hoff

Foto:  Pål Hoff

Et enkelt bygningsudtryk og solidt zinkarbejde 
sikrer langtidsholdbarhed.

Blaugrau



RHEINZINK CERTIFICERING 
RIMER PÅ BÆREDYGTIGHED
Garanti for håndværk af høj kvalitet
Når du arbejder sammen med en 
RHEINZINK-certificeret blikkenslager, 
er du sikker på, at arbejdet bliver ud-
ført rigtigt første gang. Det sparer ma-
terialer og øger levetiden af det  udførte 
arbejde – og det er bæredygtigt.

Zink er et fleksibelt byggemateriale, som har op til 75 års 
levetid, uden at der opstår behov for vedligeholdelse. Lang 
levetid og lavt vedligeholdelsesbehov er vigtige parametre 
at tage med i betragtning, når du projekterer bæredygtigt 
byggeri, fordi det reducerer materialeforbruget. På den 
måde kan du bidrage til at reducere CO₂-aftrykket, set 
over byggeriets samlede levetid.

Lang levetid kræver imidlertid, at blikkenslagerarbejdet 
udføres korrekt første gang – af dygtige håndværkere, der 
har kvalifikationerne i orden. Her kommer RHEINZINKs 
certificeringsordning ind i billedet. Ordningen er et tilbud til 
håndværkere, der gerne vil dygtiggøre sig i arbejdet med 
zink.

På vores uddannelsescenter underviser vi blikkenslagere i 
teoretisk og praktisk viden om arbejdet med zink. For at få 
RHEINZINKs certificering skal blikkenslagerne gennemgå 
og bestå kursusforløbet. 

Ordningen er RHEINZINKs garanti for, at du kommer til 
at samarbejde med en kvalificeret – og certificeret – blik-
kenslager. En RHEINZINK certificeret blikkenslager kan 
desuden fungere som din sparringspartner på projektet og 
give gode råd, eller bidrage med inspiration til at finde en 
bæredygtig løsning, der resulterer i lang levetid. 

På rheinzink.dk kan du læse mere om ordningen og finde 
en liste over RHEINZINK certificerede blikkenslagere i 
Danmark – også i din region.

DETALJERNE
SKABER HELHEDEN
En retsbygning af tegl er modigt 
 udvidet med en tilbygning i zink. 
Resultatet er et filigransmykke af fint 
forarbejdede zinkdetaljer.

Hvad gør man for at tilpasse en ny tilbygning til en 
retsbygning fra 1899 i tegl med et væld af fine og fi-
nurlige bygningsdetaljer? Man kunne forsøge at mime 
den i en moderne udgave, men de svenske arkitekter, 
Fritz Olausson og Magnus Almung fra arkitektfirmaet 
Tengbom, valgte at gå den modsatte vej, som Magnus 
Almung forklarer:

”Vi indså, at det er svært at lade det fine murværk, 
som findes i den eksisterende retsbygning mødes af 

en  moderne teglfacade. Da tilbygningen har både 
stejle og fladere tagformer ledte det tankerne hen på 
at bruge et plademateriale. Zink giver mulighed for at 
skabe et monolitisk volumen med samme materiale på 
tag og facader og understreger dermed formen. Zink 
er et nutidigt materiale, samtidig med at det patinerer 
smukt og med værdighed. Hvad passer vel bedre til en 
retsbygning?”

Tilbygningen er udformet omtrent som en hel lille lands-
by af sammenbyggede tagformer, sådan at de tre rets-
sale krones af hver sit stejle saddeltag, hvis hældning 
korresponderer med den oprindelige retsbygning. 
Det omfattende og detaljerige blikkenslagerarbejde 
er udført af Hisingstads Bleck & Plåtslageri, som har 
lang erfaring fra andre projekter, hvor de har arbejdet 
med zink fra RHEINZINK. Det har været en fordel her, 

hvor arkitekterne ønskede, at facaderne skulle beklæ-
des med RHEINZINK-prePATINA walsblank i lodrette 
bånd. Placeringen af vinduerne i facaden er styret af 
de indre funktioner, og derfor er beklædningen genial; 
ved at arbejde med bånd af varierende bredder på 
mellem 150 og 400 mm har man nemlig undgået at 
skulle klippe i zinkpladerne. De lodrette bånd er des-
uden opdelt på tværs af horisontale false, der forsky-
des hen over facaden med mellem 800 og 1200 mm’s 
indbyrdes afstand.

Den levende og filigranagtige facadekomposition vil, 
takket være de mange lodrette og vandrette false, med 
tiden patinere en lille smule forskelligt, afhængigt af 
hvor meget de enkelte zinkfelter påvirkes af vind og 
vejr.
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Arkitekt: Fritz Olausson og Magnus Almung, Tengbom

Bygherre: Hemfosa Fastigheter

Entreprenør: Serneke Group

Blikkenslager: Hisingstads Bleck & Plåtslageri

Opført: 2014-2016

Zink: ca. 1600 m2

For mere info om materiale  
– se bagsiden

Det komplekse bygningsvolumen bindes sammen 
til en helhed af zinkbeklædningen. 

De omhyggeligt udførte zinkdetaljer skaber en 
oplevelsesrig facade

Foto:  Niels Nygaard

Foto:  Niels Nygaard

Foto:  Tengbom Arkitekter

Foto:  Tengbom Arkitekter
Walzblank



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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RHEINZINKs perforerede og transparente facadedesign er blevet 
 godkendt til at blive vist på udstillingen ARCHITECT@WORK i Forum, 
 København, 25.- 26. maj 2016.

Det er første gang, at RHEINKZINK i Danmark har ansøgt om at del-
tage, og vi er stolte af at være kommet gennem nåleøjet på den ku-
raterede udstilling, der kun viser innovative byggematerialer, som på 
forhånd bliver evalueret af et dommerpanel.
Muligheden for at skabe et individuelt udtryk med perforerede zinkpla-
der går godt i spænd med tidens tendenser indenfor transparent arki-
tektur, og det er en af årsagerne til, at vores perforerede facadedesign 
er blevet  udvalgt.
Siden 2012 har vi produceret zinkplader med cirkulære, rektangulære 
og kvadratiske perforeringer, der kan skabe uendelige mønstervaria-
tioner ved hjælp af hulstørrelser på 5, 10 og 20 mm. Det er muligt at 
perforere op til 60 % af pladerne, og de kan desuden bukkes til en 
tredimensionel struktur. Alle perforerede overflader fås i PATINA LINE 
og patinerer smukt over tid. 

Udstillingen henvender sig til arkitekter, og du kan læse mere om den 
her: www.architectatwork.dk

FORDELE VED PERFORERET ZINK
Individuelt arkitektonisk udtryk
Runde, rektangulære eller kvadratiske perforeringer
Ingen vedligehold
Lang holdbarhed
Selvhelende materiale
Bæredygtigt materiale

RHEINZINK UDSTILLER 
 INNOVATIVT FACADEDESIGN

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  
materialeprøvemappe  
tilsendt, kontakt os på  
info@rheinzink.dk

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:

Foto:  RHEINZINK



Side 8

KRONEN PÅ VÆRKET

Kullegaard Arkitekter står bag udformningen af Kalundborg Forsynings nye 
administrationsbygning, som netop er blevet udvidet – ad to omgange.

I 2013 fik Kalundborg Forsyning behov for mere plads og havde desuden et ønske om at skabe en 
kontorbygning, der kunne etablere sammenhæng i det eksisterende bygningsanlæg, der fremstod 
knopskudt og lidt rodet.  Kullegaard Arkitekter tegnede en kontorbygning og driftsbygninger, og 
knap var tilbygningerne indviet i 2014, før Kalundborg Forsyning nok en gang fik vokseværk, og 
derfor er en ekstra etage med en tagterrasse nu tilføjet nabofløjen. Herfra er der udsigt over 
Kalundborg Fjord og adgang for både medarbejdere og besøgende.

Industrielt signal
De nye kontorbygninger er opført med facader af røde tegl og zink, hvis enkle geometri sender et 
klart industrielt signal i tråd med både funktioner og omgivelserne ved havnen. Driftsbygningerne 
er opført som stålkonstruktioner med facader af tyndpladeelementer, som spiller fint sammen 
med zinkbeklædningen på kontorbygningerne. Den zinkbeklædte overbygning er udkraget over 
teglbastionen, sådan at indgangen er overdækket og de lange vandret orienterede vinduesbånd 
sidder dybt – og dermed godt beskyttet – i den vejrbestandige zinkfacade.

Enkel entreprise
Zinkfacaden er udført af det RHEINZINK certificerede blikkenslagerfirma Porsholdt A/S og består af 
RHEINZINK‐pre pro‐PATINA Blaugraublaugrau, monteret med stående fals. Ifølge Jakob Lander 
Thorup, der står i spidsen for Porsholdt, har der været tale om en enkel entreprise, som bygger på 
kendte metoder og solide erfaringer med at arbejde med RHEINZINK: 
”I projektets opstartsfase havde vi en dialog med hovedentreprenøren MT Højgaard, som førte til, 
at beklædningen på facaderne, som egentlig var projekteret med stålplader, blev ændret til zink. 
Selve arbejdsprocessen er forløbet lige ud ad landevejen,” siger Jakob Lander Thorup.

Arkitekter: Kullegaard Arkitekter
Bygherre: Kalundborg Forsyning A/S
Hovedentreprenør: MT Højgaard
Blikkenslager: Porsholdt A/S, RHEINZINK certificeret
Areal: 2.000 m² nybyggeri og 150 m² ombygning
Opført: 2013‐2015
Zink: 2.420 m² 


