
"Det er svært at gøre noget forkert"

Det var en speciel udfordring for 

arkitekt Ib Brinch, MAA, fra Brinch 

Arkitekter, da han fik opgaven fra 

bygherren, der lød på at tegne et 

helårshus, der skulle bygges i tegl-

sten og efterfølgende pudses.

Efter at have gennemført to tidligere 

projekter i porebeton faldt det helt 

naturligt for Ib Brinch at anbefale 

bygherren, at ønskeboligen skulle 

opføres i Ytong-materialer i stedet. 

”Egentlig var der tale om et tradi-

tionelt byggeri, men da det alligevel 

skulle ende med et pudset hus, var 

der mere logik i at anvende pore-

beton. Det er ligesom at bygge med 

Legoklodser og endnu en fordel er, 

at det er næsten umuligt at gøre 

noget forkert i processen”, fortæller 

arkitekt Ib Brinch. Huset i Risskov 

er muret op af en montør med flere 

års erfaring med byggeri i porebe-

ton. Efterfølgende er pudsningen 

foretaget af lokale underleverandø-

rer, der har opbygget en ekspertise i 

at pudse porebeton.

”Vi har gennem hele processen 

haft den fornøjelse, at vi kunne 

Projektbeskrivelse

Risskov

Citat: Arkitekt Ib Brinch, Brinch Arkitekter
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Projektdata

Type: En-familiehus

Anvendelse: Beboelse

Adresse: Risskov

Arkitekt: Ib Brinch, Brinch Arkitekter

Størrelse: 225 m² 

Byggematerialer: Ytong  Massivblok 365 mm
Ytong Overligger
Ytong Plader 100+150 mm
Ytong U-skaller

arbejde frit og uden at tænke på de 

begrænsninger, der ellers er i at 

bygge i traditionelle materialer. Der 

skal tages højde for færre ting når 

man bygger i porebeton og kreati-

viteten har fået frit løb undervejs. 

Ydermere har vi hele tiden kunnet 

finde al den hjælp, vi skulle bruge, 

via Xellas informationsmaterialer og 

på hjemmesiden”, slutter Ib Brinch.

Yt
on

g®
 a

nd
 M

ul
tip

or
®

 a
re

 r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

ks
 o

f t
he

 X
el

la
 G

ro
up

Xella Kundeinformation 

 (+45) 75 89 50 66

 (+45) 75 89 60 30

 xella-danmark@xella.com

 www.xella.dk
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