Projektbeskrivelse

"Seks meter, der skal leges med "
Citat: Entreprenør René Pedersen

For entreprenør René Pedersen

til seks meter spændvidde, hvor

var det naturligt at vælge pore-

lysindfald kan få frit slag.
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beton i projekteringsarbejdet, der
blev udført af firmaet WorkForm i

Som en anden speciel udfordring i

Viborg. Sommerhusene, der ligger

Ålbæk fulgte der specielle byggekri-

på 8.000 m2 storgrunde i Ålbæk

terier med, da grundene blev købt.

uden for Frederikshavn, bygges i tre

”Vi stod over for en udfordring, idet

størrelser. Som altid i det nordjyske

lokalplanen foreskrev, at der skulle

landskab, skal der tages hensyn til

være en procentdel af byggeriet,

Lige siden Ytong holdt sit indtog på

det specielle lys, der findes norden-

der skulle være træbeklædt. Med

det danske marked, har entreprenør

fjords. Det hensyn bliver afhjulpet

byggeriet i massivblokke kunne

René Pedersen anvendt porebeton

af Xellas utallige byggemuligheder.

vi bygge som normalt og blot lave

til byggeri af bl.a. sommerhuse i den

U-skallerne, der er anvendt til de

dækplader i træ på de krævede ste-

barske, nordjyske natur.

åbne vinduespartier, giver plads

der. At vi så samtidig fik mulighed
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Aalbæk og Ferren

for at tegne husene fuldstændigt

Projektdata

ind i terrænet var et stort plus for

Type:

Sommerhus

projektet”, siger René Pedersen.

Anvendelse:

Beboelse

Entreprenør:

René Pedersen, www.byggemesteren.dk

”Der er ingen tvivl i vores sind.

Størrelse:

90 m²

Skal boliger eller sommerhuse

Byggematerialer:

Ytong Massivblok 400 mm
Ytong U-skaller
Ytong Plader 100 mm
Ytong Overliggere

være salgbare, skal der også tages
hensyn til energiniveauet i byggeriet. Med lavenergiblokkene
opnår vi en U-værdi på blot 0,20.
Det kan let blive et salgsargument
med den ”grønne” bevidsthed, der
er i samfundet i dag”, fortæller
René Pedersen. Blandt de mange
porebetonbyggerier, der er udført af
René Pedersen, er også et særpræget sommerhus i Ferren, hvor
den syv meter høje facade skiller
sig ud blandt de øvrige. Friheden til
at bygge i særprægede vinkler, har
været kongstanken bag det æsteti-

Version 01/2011

Ytong® and Multipor® are registered trademarks of the Xella Group

DEVISION 102365.5

ske byggeri.
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