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Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Bygningskultur  
og projekt ’Bygningskultur 2015’  
 

Forskningsprojekt A: Bærende bevarings- og fredningsværdier 

Bygningskulturens Værdisætning. 
 

R  A P P O R T  for  2 0 1 4 
 
Forsker: Forskningslektor, arkitekt m.a.a Søren Vadstrup 
Dato: 9.7.2014 
 
Forskningsprojektet er et samarbejdsprojekt mellem Kunstakademiets Arkitektskoles Institut for 
Bygningskultur, Kandidatprogram for Kulturarv, Transformation og Restaurering og projekt 
’Bygningskultur 2015’, der er initieret af Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania. 
 

 
 
Baggrund 
 

I oplægget til forskningsprojektet er der opridset 3 grunde til at sætte dette i værk. 
 

1. Der er brug for ny viden om de bærende bevarings- og fredningsværdier både med henblik på at 
sikre bygningsarven og med henblik på at dens værdier gøres instrumentelle for at imødekomme 
nye behov uden tab.  
 

2. Der er et akut behov for at kvalificere grundlaget for den kommende systematiske kortlægning af 
bevaringsværdige bygninger og miljøer der gennemføres indenfor en kort årrække.  
 

3. Og endeligt er der stor efterspørgsel efter ny og koordineret viden om vedligeholdelse af vor 
historiske bygningsmasse.  

 
Mål og resultater 
 

Projektet har følgende 3 mål og forventede resultater 
 

Vidensgrundlag for kortlægning 
1. Forskningsprojektet skal bidrage til etablering af et vidensgrundlag for en kortlægning af de 

bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Danmark.  
 

Handlingsanvisnende vejledninger 
2. Dernæst at udarbejde handlingsanvisende vejledninger der kan kvalificere forvaltningen, driften, 

vedligeholdelsen og transformationen af disse strukturer, bygninger og miljøer.  
 

Formidling 
3. Endvidere at facilitere en bred formidlingskampagne til såvel projekterende som ejere og 

forvaltere af den danske bygningskultur. 
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Forskningsemner 
 

1   Værdisætning, indhold og metodik 
Projektet går bl.a. ud på at udvikle, afprøve og evaluere en systematisk metodik der kan kortlægge 
værdierne indenfor et bredt spektrum af såvel bygningstyper som bygninger fra forskellige historiske 
epoker i forskellige tekniske tilstande. En sådan metodik efterspørges overalt, og der arbejdes både i 
udlandet, bl.a. EU, og i Kulturarvsstyrelsen på at udvikle nye modeller, blandt andet gennem en 
videreudvikling af SAVE-systemet.  
 
2   Ældre bygningers arkitektoniske og miljømæssige værdier 
Målet er blandt andet indenfor de gældende kriterier, at fremlægge langt mere nuancerede deskriptive 
analyser der kan informere den systematiske kortlægning af især de arkitektoniske og miljømæssige 
værdier.  

 
3   Fremtidige krav til ældre bygninger 
Kortlægningen skal tage højde for fremtidige krav, som den dynamiske samfundsudvikling stiller til vor 
bygningsmasse, herunder ændrede livsmønstre og ønsket om energioptimering. 
 
4   Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi 
Der udføres i forbindelse med kortlægningen en egentlig værdisætning baseret på en 
restaureringsarkitektoniske sagkyndighed med særlig tyngde på historisk materialelære og historisk 
bygningsteknologi.  
 
5   Restaurering, retablering og transformation. Materialer, metoder og holdninger 
For at give ejere og projekterende bedre redskaber til restaurering, vedligehold og transformation vil 
projektet, ud over en konkret og systematiseret metode for værdisætningen, derfor søge at operere med 
forslag til tre operative indgreb i bygningen der dels er afledt af værdisætningen og dels er afledt af viden 
om aktuelle og fremtidige behov for optimeringer:  

1)   De urørlige strukturer, rum og bygningsdele.  
2)   Strukturer, rum og bygningsdele der retableres.  
3)   Strukturer, rum og bygningsdele, der kan udskiftes, ombygges og transformeres.  

Valg af istandsættelsesmetode retter sig ligeledes efter de tre kategorier.  
 
Aktiviteter 

 
1. Forskningsprojektet skal afgrænse, fortolke og videreudvikle de bevaringsværdige bygninger som 

en central betydningsskabende faktor i samfundets rumlige organisering. 
 

2. Forskningens hovedmål er således at koordinere foreliggende viden og at etablere ny viden 
indenfor området gennem fremlæggelse af handlingsanvisende analyser, metoder og eksempler, 
der kan kvalificere kulturarvens forvaltning, bevaring og transformation. 
 

3. Forskningsprojekterne skal være maksimalt bruger- og handlingsorienterede.  
• Derfor skal projekterne undervejs skærpes gennem dialog med repræsentanter for ejere, 

kommuner, organisationer og diverse brugergrupper, således at 
• Forskningsprojekterne skal være med til at opfylde konkrete behov hos forvaltere, ejeren og 

brugerne af de bevaringsværdige bygninger. 
 

4. Forskningsprojekterne gennemføres som tværfaglig forskning, bl.a. under medvirken af 
arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og byplanlæggere. 
 

5. Forskningen orienterer sig mod flere forskningsdiscipliner idet såvel registreret dataindsamling, 
teoretisk vidensudvikling og praksisorienterede forsknings- og udviklingsarbejder involveres. 
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STATUS august 2014 
 
Projektets projektperiode løber som nævnt fra august 2011 til september 2014. Fra januar 2014 – 
september 2014 har jeg arbejdet med at afslutte de fem del-projekter: 
 
1   Værdisætning, indhold og metodik 
2   Ældre bygningers arkitektoniske og miljømæssige værdier 
3   Fremtidige krav til ældre bygninger 
4   Historisk materialelære og historisk bygningsteknologi 
5   Restaurering, retablering og transformation. Materialer, metoder og holdninger 
 
Afslutningen sker i form af 57 kompendier og tre publikationer: 
 
Vadstrup, Søren: Byhuset- historie- bevaring – istandsættelse.  
Denne bog udkom på forlaget Lindhardt og Ringhof den 11. november 2014, med bog-release på 
Arkitektskolen den 24. november kl. 15. Omkring 250 inviterede personer deltog i denne, hvortil kom 
studerende på kandidat- og batchelor-afdelingerne.   
 
Harlang, Christoffer m.fl. (red.): Bygningskulturens Transformation 
Denne bog er under publicering og skal udkomme på Kunstakademiets Arkitektskole i foråret 2015 
 
Puttet ind imellem disse kom der endnu en publikation i 2014, for Stevns kommune, bl.a. i anledning af 
Stevns Klints optagelse på Verdensarvslisten. Stevns kommune ønskede derfor at udgive en bog om 
halvøens meget vigtige bygningskulturarv, de over 2.000 kridtstenshuse, der findes på Stevns.  
  

        
 
Vadstrup, Søren: Kridtstenshuse på Stevns. Historie, vedligeholdelse og energiforbedring. 
Stevns kommune 2014 
 
Dette er sket samtidigt med den almindelige undervisning på KTR. Se oversigt på næste side. 
 
Se endvidere oversigt over kompendiematerialerne herefter. 
 
Se endvidere:  
Søren Vadstrup: Bygningskulturens Værdisætning: SAMLET rapport for 2011-2014 
Søren Vadstrup: Bygningskulturens Værdisætning: RESULTATER 2011-2014 
 
København, den 31.12.2014 
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Aktiviteter i 2014 
 
  Kompendiematerialer af SV 
Januar 2014 
Opmåling TRÆ og bevaring af træ 
Uglegårdsskolen (1973) Udvendige bræddebeklædninger 
Solrød Strand Råd og svamp I udvendigt træ 
 Maling på udvendigt træ 
 Bygningsanalyse og værdisætning 
 Kulturhistorisk analyse, Teknisk analyse 
Februar 2014 
 Færdiggjort ’Information om Bygningsbevaring’ for Kulturstyrelsen 
 Undervisning i restaurering på Københavns Erhvervsakademi 
Marts 2014 
Materiale Work-shop:  Maling med klassiske malingstyper på træ, murværk og metal 
 Forskermøde på KA 
Studierejse til Frihåndstegning 
Californien Akvarel og lokalfarve 
17.-31./3. Analytisk tegning 
 
April 2014 
Materiale Work-shop:  På arkitektskolen i Århus: Kalk og mørtel, smedejern og støbejern 
Materiale Work-shop: Kalk og mørtel 
Materiale Work-shop: Vinduer af træ 
 Nordisk Restaureringsseminar i Pargas i Finland 
 SV: Nye metoder til bygningsanalyse og værdisætning 
Kursus I Raadvad om energiforbedring af bevaringsværdige huse 
 
Maj 2014  
SV:   3 Borgermøder i Fredericia Byrådssal om murværk, vinduer og energiforbedring 
Semesteropgave  
Avedøre Holme Undervisning om smedejern og støbejern 
 Færdiggøre kompendiematerialer til publikation (BK2015) 
 Skrevet og tegnet til ’Byhuset’ (Forlag: L&R) 
Juni 2014 
Tektonik/ Samling Smedejern og støbejern 
(stålprofiler) 
SV: Sisimiut, Grønland:  

Vedligeholdelsesvejledning for bevaringsværdige huse af træ 1950-1970 
Vedligeholdelse af historiske huse i Grønland 1750-1950 

August 2014 
 Qasigiannguit, Grønland 

Vedligeholdelsesvejledning og energiforbedring af fredede og 
bevaringsværdige bygninger. 
Work-shop for kandidatstuderende på Lolland (Lyttesholm) (Afd. 7) 

 
September 2014 Studietur til Amalfi  
 Vernacular-seminar i Valencia 
 Transformation (KTR) 5 år 
 Bog-Release: Kridtstenshuse på Stevns udkommer (Stevns kommune) 
 Kurser for private på Hverringe gods 
 
Oktober 2014 Undervisning på Tømrerskolen (KTS) 
 Nordisk Forum for Bygningskalk i Helsingør 
 Evalueringsmøde for BK-2015-forskningsprojektet på Broholm 
 
November 2014 Forelæsninger og praktik om mørtel og puds samt kalkning mm på KTR 
 Bog-Release den 24. nov: Byhuset 
 
December 2014 Forelæsning på ’Murværksdagen’ på Teknologisk Institut i Aarhus  
 Forelæsning om bæredygtighed på 1. år (Fællesfag) 
 Kompendiematerialer på KTR (sidste) 
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KOMPENDIER   
til Kulturarv, Transformation og Restaurering af Søren Vadstrup  2011-2014 
 

Analyse og værdisætning af bygninger og byrum  
01 Bygningsrestaurering 2015. Nye begreber, holdninger og principper 
02 Principper for bevaring af bygninger og bebyggelser i traditionel byggeskik. 2014 
03 Analyse og værdisætning af bygninger og byrum. OVERSIGT  
04 Analyse og værdisætning af BYGNINGER, bygningsdele og omgivelser 
05 Analyse- og værdisætning af bygninger - SKEMA 
06 Formålsbestemt Bygningsopmåling. Skitseopmåling/Relativ opmåling. 
07 Bygningshistoriske undersøgelser 
08 Kulturhistorisk analyse 
09 Antikvarisk analyse  
10 Teknisk tilstand. Vurdering af ælder bygningers materialer 
11 Arkitektonisk analyse 
12 Værdisætning: Husets bærende bevaringsværdier 
13 Anbefalinger og projektforslag 
14 Restaurering og transformation – holdninger og metoder 
15 Rekonstruktion af manglende eller udskiftede bygningsdele 
16 Materialer, byggeteknik og håndværksmetoder 
17 Analyse og Værdisætning af bygninger- EKSEMPLER 
18 SAVE-metoden til udpegning af bygningers og helheders bevaringsværdi 
19 Bevarings- og Bygningssyn for ældre bygninger 
20 Analyser og værdisætning af BYRUM og bebyggelser 
21 Analyser og værdisætning af BYRUM og bebyggelser - EKSEMPLER 
22 Bevaringsplaner og bygningsregistreringer i Danmark 1960 – 2012 
23 Frihåndstegning - af bygninger og byskaber i perspektiv med blyant, pen og kul 
24 Akvarelmaling samt lavering og lokalfarve 
25 Analytisk tegning og illustrering 
 

Historiske byggematerialer 
01 TEGL, mursten og terracotta   
02 LÆSKET KALK, mørtel og puds til bygningsrestaurering 
03 KRIDTSTEN som byggemateriale 
04 TRÆ, historie, brug og bevaring  
05 PIGMENTER - den klassiske pigment-farveskala    
06 MALING - de fem klassiske bindemidler til maling   
07 HVIDTEKALK og kalkfarver  
08 GIPS, stuk og stukkatørarbejde    
09 RUDEGLAS og termoruder    
10 SMEDEJERN og essesmedning  
11 STØBEJERN og jernstøbning  
12 MESSING OG BRONZE – beslag og greb 
 

Historisk byggeteknik 
01 MURVÆRK og puds 
02 TRÆFACADER - historisk, teknisk og arkitektonisk 
03 BINDINGSVÆRK i Danmark - historisk, teknisk og arkitektonisk 
04 LERJORDSHUSE - med lerklining, adope, pisé og wellerwände 
05 KRIDTSTENSHUSE – historie, egenskaber, istandsættelse   
06 FACADEDEKORATIONER i puds, gips og kunststen 
07 VINDUER af træ - historisk, teknisk og arkitektonisk 
08 CURTAIN WALL facader - historisk, teknisk og arkitektonisk 
09 TAGVÆRKER 1750-1950 
10 TEGLTAGE og genoplægning af tagsten 
11 SPÅNTAGE 
12 PAPTAGE  
 

Restaurering og energiforbedring 
01 Patinering af facader og facadeafrensning 
02 Afrensning af plastikmaling på træ, murværk og puds 
03 Salte i murværk 
04 Dampspærrer og fugtbuffere i bygninger 
05 Energiforbedring af vinduer 
06 Energiforbedring af bindingsværk 
07 Energiforbedring af bevaringsværdige bygninger 
08 Isoleringsmaterialer 
 


