
BINDINGSVÆRKSMILØJER UDDØR

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste 
bygningstyper i Danmark. Men de er under stort pres 
af eks. nedrivning og skæmmende ombygninger, der 
fjerner de historiske og arkitektoniske værdier. 

Mange husejere, håndværkere og kommuner ved ikke 
nok om, hvordan og med hvilke materialer og metoder 
vi bedst passer på bindingsværkbygningerne, så de kan 
stå 200-300 år mere og fortsat være sunde og komfor-
table at bo i. 

VI SKAL STÅ SAMMEN

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og 
Kunstakademiets Arkitektskolen vil etablere et netværk 
for bindingsværkbyer i Danmark. I netværket skal der 
udveksles erfaringer og formidles ny forskningsbaseret 
viden. 

Der skal arbejdes tæt sammen - også på nordisk plan - 
for at opnå en kvalificeret bevaring og udvikling af disse 
meget værdifulde bygningstyper af træ. Netværket skal 
være med til at skabe en øget bevidsthed og en øget 
historisk, teknisk og arkitektonisk viden om bindings-
værksbygninger og -miljøer.

EN SOLID PLATFORM

Et godt netværk vil danne en solid platform for øget 
samarbejde mellem byerne med fokus på konkrete 
løsninger på husenes præmisser,  så de bevares på en 
kvalificeret måde til gavn for husejerne, kommunerne, 
den lokale beskæftigelse og turisterhvervet. 

Vi ser en fordel i, at al viden og kompetence om dan-
ske bindingsværksbygninger og bindingsværksområder  
samles på et sted. På sigt forestiller vi os også at efter-
uddanne rådgivere og håndværkere. 

Vi vil gerne henimod en samling og koordinering af ma-
terialeleverandører og –producenter ogløbende udvikle 
og forbedre de bymæssige og miljømæssige kvaliteter 
ved de danske bindingsværksmiljøer.

HVEM SKAL VÆRE MED

Netværket henvender sig til politikere, museumsfolk, 
planlæggere og teknikere i særligt udvalgte danske 
byer, hvor der er fine og bevaringsværdige bindings-
værksmiljøer.

Udvikling af ny viden i netværket sker i tæt samarbejde 
med arkitektskolerne og andre forskningsinstitutioner.

Forummet skal mødes ca. en gang om året. Løbende vil 
netværket blive opdateret med nye informationer om-
kring istandsættelse, værdisætning og analyse.



DE UDVALGTE DANSKE BYER ER

Assens, Ebeltoft, Haderslev, Helsingør, Kerteminde med 
landsbyerne Viby og Måle, Køge, Middelfart, Nakskov, 
Nordby på Samsø, Odense, Randers, Ribe, Svaneke, 
Svendborg, Ærøskøbing, Aalborg og Aarhus.

NORDISK SAMARBEJDE

I Sverige, Norge og Finland har man ret mange bevarede 
træhusmiljøer. Her ser man nogle af de samme prob-
lematikker som bindingsværkshusene har. Det danske 
bindingsværkshus er et fuldgyldigt træhus. I konstruktiv 
og byggeteknisk forstand har det flere ligheder og flere 
ensartede problemstillinger med de nordiske træhuse 
end med det murede byggeri i Danmark

Forum for Bindingsværk er en del af Nordisk Netværk 
for Træbyer, som afholder en konference i Trondheim 
i efteråret 2016. Her skal der sættes fokus på de kon-
struktive, tekniske og materialemæssige problemer, 
man oplever med de traditionelle nordiske træhuse i 
lighed med bindingsværkbygninger.

På konferencen skal Forum for Bindingsværk præsentere 
nogle af de resultater og erfaringer, der er gjort i det 
danske netværk. Det er vores håb, at I også vil deltage 
i Trondheim. Blandt andet for at lære af de nordiske 
erfaringer med bevaringsplanlægning i historiske byer, 
indpasning af nye bygninger i historiske bymiljøer og 
energiforbedring m.v. 

HVAD ER BINDINGSVÆRK

Bindingsværksbygningerne, forstået som en bygning 
med træstolper i facaderne, udfyldning af stolpemel-
lemrummene med forskellige materialer samt en 
indvendig trækonstruktion, der bærer et saddeltag 
repræsenterer den ældste bygningskonstruktion i Dan-
mark.

HISTORIEN

De ældste stående bindingsværkshuse i Danmark er fra 
slutningen af 1400-tallet, men bygningstypen og bind-
ingsværks-konstruktionen er gennem arkæologiske ud-
gravninger påvist allerede i stenalderen og ikke mindst i 
jernalderen og senere. 

Bindingsværkstraditionen gik af mode i Danmark om-
kring 1860, men fik en kort opblomstring i perioden 
1900-1930, bl.a. som enfamiliehuse. 

Adskillige byer og ikke mindst landsbyer i Danmark har 
historisk været præget af større områder med bind-
ingsværksbygninger. Men tidens tand har mange steder 
været hård ved bygningerne. De har også haft et dårligt 
ry for at være vedligeholdelseskrævende, besværlige 
og dårlige. Alligevel har vi stadig mange gode og solide 
bindingsværksbygninger, der er 200-300 år gamle i 
Danmark. 

De historiske bindingsværksmiljøer er derfor vigtige og 
umistelige for deres pågældende byer, landsbyer, og 
dansk bygningskultur i det hele taget. 

 



INFORMATIONSMATERIALE

Der skal løbende udarbejdes opdateret informationsma-
teriale om bindingsværksbygninger. Det kan være nye 
foldere og vejledninger med emner som:

- Det danske bindingsværkshus’ historie, kulturhistorie, 
byggeteknik og arkitektoniske kvaliteter.

- Bindingsværkshusenes integrering i kommunen. Byud-
vikling, byplaner, kommuneplaner og kulturmiljøplaner.

- Vejledninger til nye standardiserede metoder til ana-
lyse og værdisætning af bygningerne og deres omgiv-
elser samt de byrum, de danner i byer og landsbyer.

- Eksempler på indpasset nybyggeri i de historiske 
træhuse og bindingsværksmiljøer (studieprojekter af 
studerende på de nordiske arkitektskoler).

Emneopdelte istandsættelsesguider med fokus på: 

- Tømmer & tavl.
- Gulve, vægge, lofter, trapper, døre og vinduer.
- Energiforbedring af ydervægge, tag, vinduer og døre.
- Brandsikring.
Alt sammen med sikring af bevaringsværdierne for øje.

NETVÆRKETS DELTAGER FÅR:

- Ét sted, hvor man kan drøfte, erfaringsudveksle og 
lære nyt om danske bindingsværkshuse.

- Fælles informationsmateriale specielt udarbejdet om 
de danske bindingsværkshuse med afsæt i den nyeste 
viden fra div. forskningsinstitutioner.

- Et nordisk netværk

- Mulighed for at deltage i den nordiske konference i 
Trondheim

ØKONOMI

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, der 
fungerer som projektansvarlig, vil søge økonomisk støtte 
til den videre udvikling af netværket og udarbejdelse af 
informationsmateriale. Til opstart har Arkitektskolen i 
København støttet projektet med 30.000 kr.

De medvirkende kommuner skal finansiere egen del-
tagelse, herunder udgifter til rejse og deltagergebyrer. 

DELTAG

På det stiftende møde i Odense vil der efter en række 
oplæg, være tid til i fællesskab at forsøge at afdække 
udfordringer og problemstillinger som netværkets med-
lemmer kan komme ud for.  

Det er vores håb, at I vil indgå i dette samarbejde og 
dermed bidrage til en fælles viden, som alle vil kunne 
bruge i det daglige arbejde, såvel administratorer som 
husejere.


