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Dette notat er en opfølgning på gavlprojekt, efter bygherre har 
indhentet tilbud fra entreprenør. 
Notatet indeholder svar og overvejelser på spørgsmål fremsendt af 
Maja Grønkjær, Energi- og udviklingskonsulent i Albertslund Kom-
mune.

Reliefvirkning i Facade
Der findes ifølge STO Danmark, der er leverandør af facadesystemet, en 
alternativ måde at bibeholde relief i facaden. Facaden vil få ændret sit 
udtryk ved at det, der nu er foreslået som en fordybning i facaden bliver til 
en udbuling på facaden.  
Det nye relief består af lodrette lister, hvor der før var foreslået spor. 
Listerne udføres i STOs facadeplade ”STOdeco Plan” af Verolith. De ud-
førende saver lister ud af pladen og påsætter dem, således at de fordyb-
ninger, der før gav skyggevirkningen i facaden, nu bliver til en positiv 
form, der står ud fra facaden. Herefter males facade og lister. 
Det kræver præcision i tilpasningen, og indeholder flere arbejdsgange. 
Derfor er det tvivlsomt at der er en stor besparelse at hente i forhold til 
det oprindelige forslag. 

Farver 
Med hensyn til farvemulighederne, har vi undersøgt en mørkere, som 
ønsket af beboerne. Og det kunne virke, i hvert fald når man kigger på 
den enkelte facade; men når der er tale om flere facader, og navnlig i de 
haverum, hvor facaderne danner vægge og man ser 6-7-8 facader på en 
gang bliver det problematisk. Jeg vil derfor ikke anbefale at gavlpudsen 
bliver mørkere. 
Den strategi vi vil anbefale er at tone gavlene til at lægge sig op ad far-
vetonen i murstenene. Dette vil bevirke at man farvemæssigt integrerer 
de nye gavle med de eksisterende, og camuflerer dem lidt. De vil med an-
dre ord det gå lidt mere i et med det eksisterende. Samtidigt vil det fortsat 

være en lys farve, der virker venlig i de store have og gaderum i bebyg-
gelsen, jf. figur 1. Det kan dog være svært helt at tone rigtigt, det bliver 
hurtigt en meget gul farve. Og anbefalingen herfra er at man benytter en 
ikke så pigmenttung slutpuds. Om denne farve inviterer mindre til graffi-
ti, er uvist; men den vil givetvis virke mere integreret i den eksisterende 
bebyggelse og ikke som et fremmedelement. 
Jeg er ikke sikker på at vi kan forhindre graffiti ved farvevalget, uanset 
farve. 

Vores Anbefaling
Vores umiddelbare anbefaling er farven 16022 fra Sto Architectural colours 
paletten. Et farvekort med de forskellige farver kan rekvireres fra STO.
Bemærk de forskellige koder på farvekortet. C1-C2-C3 er indikatorer om 
pigmenttætheden i slutpudsen. Jo højere nummer, desto dyrere farve. C3 
er således dyrere end C1.
 
Jeg vil anbefale at rekvirere en større farve- og pudsprøve fra STO i den 
valgte farve, før de udførende går i gang med at isolere og oppudse. Jeg 
har talt med en repræsentant for STO, og de vil gerne stille en farveprøve 
til rådighed. Dette kan give en god fornemmelse af farven på en større 
flade. 
De medsendte bearbejdede fotos er ikke farveægte som en rigtig farve-
prøve kan være. 

Jakob Hastrup Clausen
Arkitekt MAA
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Figur 1

De nye gavle tilpasses 
med en lys svagt pig-
menteret farve.
Her tilnærmet 16022 
fra STO Architectural 
Colours.


