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Tømrer, murer, maler mm
BINDINGSVÆRK NFB 6
En dag om bevaring, materialer, bæredygtighed, skader,
restaurering og energioptimering

Om Netværk for Bindingsværk
Netværk for Bindingsværk er startet op og drives af Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur. Et 3-årigt forskning, uddannelses og formidlings projekt er siden blevet en
realitet takket være A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene
Formaal, der har doneret penge til ny forskning, videndeling og undervisning i bindingsværk. I den forbindelse er der indgået et samarbejde mellem Landsforeningen for Byg-
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BINDINGSVÆRKSHÅNDVÆRKER
En dag om bevaring, materialer, bæredygtighed, skader, restaurering og energioptimering

Netværk for Bindingsværk afholder 6 kursusdage om Istandsættelse og energiforbedring af bindingsværk
fordelt tre år. Denne sidste kursusdag i rækken af seks samler op på alle de foregående kursusdage og
afholdes i Jylland i efteråret 2019.
Baggrund
Arbejder på bindingsværksbygninger stiller særlige krav til både de husejere, rådgivere,
byggesagsbehandlere og håndværkere, der arbejder med dem. Da rådgivning til husejerne i forbindelse
med mange mindre byggeopgaver ofte gives af enten håndværkere eller byggemarkeder, er der behov
for, at disse faggrupper tilegner sig en tværfaglig, grundlæggende viden om både bygningstypen,
traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder.
Mindre opgaver kan måske klares af en bindingsværkshåndværker, der kan have baggrund som tømrer
eller murer, og som også har sat sig grundigt ind i de krav, der stilles til andre implicerede håndværksfag.
Er man ikke selv håndværker, så er det altid en god start at have sat sig ind i teorien, før man træffer
aftaler med sine håndværkere.
Formål
Det overordnede formål med Netværk for Bindingsværk er at udveksle erfaringer og formidle ny
forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug for håndværkere, husejere og i
kommunerne.
Formålet med kursusdagene er at mindske risikoen for skader på bindingsværksbygninger, der typisk
opstår på grund af anvendelsen af forkerte materialer og metoder. Et tæt samarbejde med og imellem
håndværkerne, og kendskab til de forskellige faggruppers arbejder, kan være med til at mindske denne
risiko.
Målgruppe
Netværk for Bindingsværks kurser i istandsættelse og energioptimering af bindingsværksbygninger er
især målrettet håndværkere som f.eks. tømrer, murer og maler, men ejere af bindingsværkshuse,
kommunale byggesagsbehandlere, ansatte i byggevaremarkeder eller andre interesserede medlemmer af
BYOGLAND, er også velkomne på kursusdagene.
Udbytte
Der kan udstedes kursusbevis til medvirkende håndværkere, og de bliver tilbudt at lade sig opføre i
netværkets håndværkeroversigt på Internettet, så det bliver let for rådgivere og husejere at finde frem til
dem.

Kl. 09.00-09.30
Velkomst og introduktion til kursusdagen og præsentation af deltagerne.
Kort om baggrund og formål med kursusdagene
Anne Lindegaard, kursusleder, Center for Bygningsbevaring i Raadvad
Kl. 09.30-10.30
Købstadsbindingsværk fra Aarhus, Ålborg og et par andre jyske byer
Niels W. Meyer, bygningschef, arkitekt maa, Den Gamle By i Århus
Kl. 10.30 –11.30
Istandsættelse af bindingsværksbygninger
Erfaring fra arkitektens mangeårige arbejde med restaurering af bindingsværksbygninger.
Skader, årsager til råd, konstruktiv svækkelse, arbejdsmetoder ved istandsættelse, overvejelser,
projektering, arbejdet i udbud og udførelsen
Peter Carstens, arkitekt maa, Skive
Kl. 11.30 –12.00
Fonde til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune
Hvordan er fonden opstået, hvordan er den skruet sammen og hvordan arbejder den nu?
Kan konceptet eksporteres til andre byer? Eksempler på ejendomme som fonden ejer og hvordan de
vedligeholdes.
Karen Smed, formand, Fonde til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune
Henri Amsler, sekretær og arkitekt maa, Fonde til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune
Kl. 12.00—12.45 Frokost
KL 12.45–14. 00
Fonde til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune
Rundvisning til nogle af fondens ejendomme i Randers
Henri Amsler, sekretær og arkitekt maa, Fonde til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers Kommune
Bent Sønderskov, byggeleder, Raunstrup Tømrer
Kl. 14.00-14.20 Eftermiddagskaffe

Pris
Medlemmer af BYOGLAND deltager i kursusdagen til en pris af 1.500kr
Hvis man ikke ønsker at være medlem af BYOGLAND koster deltagelsen i kursusdagen 2.000kr
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Kontakt: Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring Tlf. +45 20860758
www.bygningsbevaring.dk
www.byogland.dk

Kl. 14.20.-15.00
Bindingsværkshåndværker
Hvorfor er det en fordel at håndværkerne både kan arbejde i træ, murværk og med
overfladebehandling? Hvad kan de tværfagligt uddannede bindingshåndværkere, og hvad kan de
bruges til?
Søren Vadstrup, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole og CfB i Raadvad
Kl. 15-15.30
Bindingsværkshåndværker – restaureringshåndværker
Cases: Bindingsværksopgaver med tværfaglighed udført i Østjylland. Tømrer, murer, maler
Restaureringshåndværker Camilla Koch (www.c-koch.dk )
Kl. 15.30 –16.00
Opsamling af dagens kursus. Hvad sker der i/med netværket fremover diplomoverrækkelse og
afslutning på kursusrækken.
Styregruppen v. Søren Vadstrup , Søren Hossy og eller Per Gotfredsen

