
                                                                                                             

 

 

 

K U R S U S P R O G R A M   

Indlægsholdere  

          Anne Lindegaard, arkitekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring i Raadvad  
          Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a.  lektor på Kunstakademiets Arkitektskole.    
          Holger Broegaard, savværksejer, Ryslinge Savværk  
          Jens Kjartan Mogensen, Videncenter for Håndværk og Design. 
          Evt. faglærer fra  snedkerafdelingen, Next Rødovre   
           
           
           

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

Om Netværk for Bindingsværk  
           Netværk for Bindingsværk er startet op og drives af Landsforeningen for Bygnings og Land- 
           skabskultur. 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 bindings- 
           værk. I den forbindelse er der indgået et samarbejde mellem Landsforeningen for Byg- 
           nings- og Landskabskultur, Kunstakademiets Arkitektskole og Center for Bygningsbevaring 
           i Raadvad. Projektet løber foreløbig frem til slutningen af 2019.  

           www.bygningsbevaring.dk  

           www.byogland.dk      

 

Næste kursusdag afholdes i efteråret 2019  i Jylland. 
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Bindingsværk med vægt på trækvalitet 

BINDINGSVÆRKSHÅNDVÆRKER 

Tømrer, murer, maler mm 



                                  

                                          Kursusomtale 

Bindingsværk med vægt på trækvalitet, materialer, bæredygtighed, nybyggeri og restaurering 

Netværk for Bindingsværk afholder 6 kursusdage om Istandsættelse og energiforbedring af 
bindingsværk fordelt over tre år. De fire første kursusdage er afholdt, og de følgende kursusdage 
afholdes på Fyn og i Jylland i løbet af  2019.   

Baggrund  
Arbejder på bindingsværksbygninger stiller særlige krav til både 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. 
 
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 

KURSUSDAGEN AFHOLDES hvor og hvornår?  
Bindingsværk med vægt på trækvalitet, materialer, bæredygtighed, nybyggeri og restaurering 

02.05. 2019   
Ryslinge Forsamlingshus, Graabjergvej 16, 5856 Ryslinge  
& eftermiddagsbesøg på: 
Ryslinge Savværk, Kløvmosevej 5A, Fjellerup, 5856 Ryslinge  
 
Ryslinge Savværk har stor erfaring fra levering af tømmer til både nybyggeri og restaureringen af 
bindingsværksejendomme. 
 
Tilmelding via Safeticket    https://byogland.safeticket.dk/nfbkursus5 

                                                    
Tilmeldingsfrist  23.04.2019                                OBS! Begrænset deltagerantal  - først til  mølle! 

Kontakt: Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring  Tlf. +45 20860758 

www.bygningsbevaring.dk                                                                                   
www.byogland.dk                                                                       

 

     Kursusprogram 02.05. 2019 

Formiddag  Ryslinge Forsamlingshus 

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 
           Krav til træ og træmaterialer til restaurering af bindingsværk og nybyggeri i  stolpeværk—bl.a. for  
           savværkerne. 
           Træsorter, trækvalitet, opskæring, tørring og lagring. 
           Diskussion af oplæg om begrebsafklaring vedr. normer, fremstilling og udførelse af træ,  
           konstruktioner og tømrerarbejder til bygningsrestaurering samt bæredygtigt byggeri i træ.  
           Der afholdes et møde med savværkerne ultimo marts og det er bl.a. erfaringer opsamlet ved fra dette 
           møde, der formidles på kursusdagen.   
           Søren Vadstrup, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole og CfB i Raadvad  

Kl. 10.30-10.45 Kaffepause 

Kl. 10.45– 11.45  
           Nybyggeri i stolpeværk 
           Massivtræsbygninger – krav til trækvalitet, muligheder, dimensioner, samlinger, problematikker.   
           Forsøgsprojekt med træhus opført i mål 1:1 uden søm, skruer og beslag.  Samlingerne udføres ved  
           hjælp af CNC fræsning på fuldautomatiske eller halvautomatiske maskiner. 
           Jens Kjartan Mogensen, Videncenter for Håndværk og Design og evt. faglærere fra Next Rødovre  

Kl. 11.45 – 12.15 
           Krav til træ og træmaterialer … fortsat  
           Søren Vadstrup, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole og CfB i Raadvad  

Kl. 12.15—13.00 Frokost i Ryslinge Forsamlingshus 
          
Kl.  13.00—13.45  
           Vedkvaliteter  
           Hvordan foregår kvalitetssikring hos et savværk og lidt om de forskellige benævnelser   
           certificeringer og normer. 
           Holger Broegaard v/ Savværksejer. Ryslinge Savværk       

Kl. 13.45—14.00 Ryslinge Forsamlingshus 
           Eftermiddagskaffe   

Kl. 14.00 –14.15 Transport til  Ryslige Savværk  

kl. 14.15–15.40 Ryslige Savværk  
           Rundvisning på savværket og snak om skovbrug,  trækvalitet og udvælgelse  af træ til en specifik  
           opgave 
           Bloksav, splitsav, langsav opskæring og  evt. håndhugning af tømmer 
           Holger Broegaard v/ Savværksejer. Ryslinge Savværk 

 Kl. 15.40—16.00 Ryslige Savværk 
            Opsamling og afslutning på dagen.  


