
Information om Sommerskolen 2019: 
”Tværfaglig Bygningsrenovering” 

Et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus og VIA University College,  (Kon. og Ing.) 

Kom og 
deltag ! 



Forelæsninger, eksternt fagligt input, gruppearbejder, mellemkritikker, 
tværfaglige diskussioner og læring, festlighed, arbejdsomhed, koncentration 

Sommerskolen 2015 - på VIA University i Horsens 



Præmiering og diplomoverrækkelse, - 5 ECTS points 

2015 



2016 

Præmiering og diplomoverrækkelse, - 5 ECTS points 



2017 

Præmiering ved Renover prisfesten i Kbh. 

Registrering on site  

Diplomoverrækkelse - 5 ECTS points 



2018 

Præmiering ved Renover prisfesten i Kbh. Registrering i bebyggelsen  

Afsluttende gennemgang 
Præmiering / R. Festen 



Se alle Interviews og film på facebook:: 

https://www.facebook.com/Tværfaglig-Bygningsrenovering-1603686859900590/?fref=ts 
 

https://www.facebook.com/Tv%C3%A6rfaglig-Bygningsrenovering-1603686859900590/?fref=ts


Se alle sommerskolens videoer på You Tube:: 

https://www.youtube.com/results?search_query=tv%C3%A6rfaglig+bygningsrenovering 
 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=tv%C3%A6rfaglig+bygningsrenovering


https://www.youtube.com/watch?v=jcmeb_XdkC8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jcmeb_XdkC8


Blot et par eksempler 
fra den Almennyttige sektor 

Sommerskolens begrundelse for faglighed og tema 



Ej kun Almennyttige boliger! 
Tværfaglighed og samarbejde 
øger produktiviteten meget ! 

Sommerskolens begrundelse for faglighed og tema 



Sommerskolens Faglige TEMAER – også i 2019: 
Teambuilding 
Bygningsregistrering 
Bæredygtighed – herunder cirkulær økonomi 
Den Integrerede Design Proces (IDP) 
Energi og Indeklima 
Materialer 

Citat fra ”Hvad giver høj produktivitet i renoveringsprojekter?” 

1. Det gode samarbejde 
Det gode samarbejde er en helt central produktivitetsdriver. 
Samarbejdet er afgørende for at opnå en god byggeproces og 
gennemføre et succesfuldt og produktivt renoveringsprojekt. 
Det gode samarbejde bygger på kendte samarbejdsrelationer, 
personlige kompetencer, klar forventningsafstemning, 
respektfuld kommunikation, hurtig løsning på uforudsete 
forhold og velkendte samarbejds- og procesmodeller. 
2. Grundigt forarbejde 
3. Struktureret inddragelse af brugere 
4. Realistisk budget og tidsplan 
5. Udbudsform og -proces 
 
 







”På arkitekt- og ingeniøruddannelserne har man 
dog stadig et meget isoleret fokus på at gøre de 
studerende så dygtige som mulige inden for eget 
fag. Faglighed er godt, men isoleret faglighed er 
skidt, og vi mener ikke, at det ensidige fokus 
imødekommer det store behov for tværfaglighed, 
der er så efterspurgt en kompetence i erhvervslivet 
og essentielt for fremtidens byggeri. Målet med 
tværfagligheden er netop at opnå højeste 
fællesnævner og ikke at begrænse hinandens 
fagligheder.” 
 

Tværfaglighedens 
nødvendighed 



Eksterne oplægsholdere: 
Morten Ørsager er partner og leder af Erik Møller Arkitekters boligsegment.  
Jakob Arler, antropolog og arbejder som selvstændig konsulent i byggebranchen. 
Jesper Falk, landinspektør, markedschef i COWI, dataindsamling fra fly, droner, 3D scannere. 
Jørgen Søndermark, bygningsingeniør og arkitekt, projektleder i Realdania Byg. 
Camilla Brunsgaard forsker på AAU: integrerede design processer, brugeradfærd samt DGNB. 
Christian Oehlers Christensen, ingeniør, Rambøll, installationer (HVAC), indeklima og energi. 
Anker Schøler Kristensen, bygningsingeniør, chefrådgiver i Rambøll, ekspert i projektledelse. 
Amdi S. Worm, civilingeniør, TI, bæredygtighed i byggeriet, materialers LCA og miljøvaredek. 

Sommerskolens EKSTERNE oplægsholdere 2015: 



Eksterne oplægsholdere: 
Anders Jacobi, indehaver af konsulentvirksomheden Let’s Involve, inddragelsesmetoder. 
Line Maj Aagreen arkitekt og arbejder som projektleder i Værdibyg og Bygherreforeningen. 
Torben Clausen arkitekt og arbejder som bygherrerådgiver hos EgnsINVEST.. 
Signe Kongebro arkitekt og partner hos Henning Larsen Architects. 
Anna-Mette Monnelly er arkitekt, DGNB konsulent og LEED AP/BD+C, NCC 
Mathilde Landgren er erhvervs Ph.d. hos JJW Arkitekter med fokus på bæredygtighed. 
Abelone Køster, ingeniør, T. I. med mange års erfaring inden for det murede byggeri. 
Henrik Blyt, bygningsingeniør og lektor særligt fokus på bæredygtighed, energi og indeklima.. 
Peter Thorslund Mortensen, ingeniør fra DTU. Peter er områdechef for NCC Recycling. 

Sommerskolens EKSTERNE oplægsholdere 2016: 



Eksterne oplægsholdere: 
Sidse Martens Gudmand-Høyer Ph.d. studerende - er uddannet Cand. Arch. 
Flemming Carøe Østergaard arkitekt ved Arkitekt, projektleder. 
Torben Clausen arkitekt og arbejder som bygherrerådgiver hos EgnsINVEST.. 
Steffen Maagaard er uddannet ingeniør og koncernkompetencechef i MOE A/S 
Morten Ørsager er partner og leder af Erik Møller Arkitekters boligsegment. 
Morten Meldgaard Christensen er projektleder ved Brabrand Boligforening BBBO. 
Kjeld Kjeldgaard Ghozati, arkitekt og partner i arkitekttegnestuen E+N Arkitektur 
Kristian Nordheim arkitekt, partner hos Pluskontoret  
Kasper Møller bygningskonstruktør fra BTH og Cand.Scient i arkitektur fra AAU 
Kristian Tharben, ingeniør og arbejder i dag som projektchef hos Rambøll. 
 

Sommerskolens EKSTERNE oplægsholdere 2017: 



iNTERNE oplægsholdere OG VEJLEDERE: 
 
Torsten Sack-Nielsen, arkitekt Ph.d. og ingeniør med speciale i bæredygtig byggeri 
Per Kortegaard, Arkitekt MAA og lektor AAA, bygningskunst, BIM, Revit og Autocad. 
Malene Elmbæk Knudsen, adjunkt, certificeret passivhusdesigner ved iPHA, DGNB konsulent  
Henning Baunsgaard Hansen, arkitekt og har 10 års erfaring som praktiserende arkitekt. 
Peter Thygesen Nielsen, ingeniør specialer: Bærende konstruktioner og anlægsteknik. 
Maria Gaardsted, civilingeniør, VIA University, ekspert i bæredygtig energirenovering.  

INTERNE vejledere og oplægsholdere – 2017 og 18: 



iNTERNE oplægsholdere OG VEJLEDERE: 
 
Torsten Sack-Nielsen, arkitekt Ph.d. og ingeniør med speciale i bæredygtig byggeri 
Per Kortegaard, Arkitekt MAA og lektor AAA, bygningskunst, BIM, Revit og Autocad. 
Malene Elmbæk Knudsen, adjunkt, certificeret passivhusdesigner ved iPHA, DGNB konsulent  
????? 
????? 
Maria Gaardsted, civilingeniør, VIA University, ekspert i bæredygtig energirenovering.  

? ? 

INTERNE vejledere og oplægsholdere – 2019 ?: 



Casen 2018 - var en blok i den gode almene boligbebyggelse: 
SØVANGEN i Brabrand – tegnet af arkitekt Knud Blach Petersen  

Sommerskolen 2019 er under planlægning: 

Casen rummer en række spændende udfordring for alle 3 fagområder 
Casen er aktuel – og sommerskolens arbejde vil være idé-input hertil   



CASEN 2018: SØVANGEN – Brabrand: 
Hvad skal gøres? 



Hvem arrangerer? Hvem er målgruppen? 
 

Arkitektstuderende 
Ingeniørstuderende 
Konstruktørstuderende 

 
Fra alle Danmarks Uddannelsessteder 
Der skal arbejdes i  tværfaglige teams 

 
Hvem underviser?  Lærere fra institutionerne, eksterne forelæsere, praktikere, fageksperter. 
 
Hvilket fagligt forløb?  Tværfaglig teambuilding, introduktioner, temamøder, faggruppemøder, 
udarbejdelse af konkret projekt, kritikker / gennemgange, bedste projekt vinder en præmie ! 

Hvad skal afleveres?  Konkret tværfagligt projekt i plancheform og booklet.  

Hvordan afsluttes sommerskolen?  Afsluttende kritik og evaluering og præmiering. 

TILMELDING OG MERE INFO: 

 

Sommerskolens FAKTA for de 2 uger i august 2019 

http://www.via.dk/uddannelser/summerschools/tvaerfaglig-bygningsrenovering 

Hvor og hvornår foregår det ?   5. – 16. august 2019 - VIA Campus Ceres i Aarhus  

http://www.via.dk/uddannelser/summerschools/tvaerfaglig-bygningsrenovering


Hvad bliver udleveret?  

Sommerskolemanual med al info om Skolen – og mange bøger 



Plancheprojekt og fremlæggelse og booklets 

Hvad skal afleveres – eksempel fra tidligere: 



Sommerskolen 2019 er under planlægning 
Casen  Sommerskolen 
2018 Aarhus 

Tværfaglighed - Tidligere Team 

Vi håber at se dig på 
Sommerskolen 2019 



Tilmelding via hjemmesiden: 

http://www.via.dk/uddannelser/summerschools/tvaerfaglig-bygningsrenovering 
 

LINK til hjemmeside: 

LINK til Hjemmesiden, hvor man tilmelder sig: 

http://www.via.dk/uddannelser/summerschools/tvaerfaglig-bygningsrenovering


Tilmelding via hjemmesiden: 

For yderligere information:  
 
Per Kortegaard – tlf.: 89 36 02 86  
Mail: pko@aarch.dk 
Torsten Sack-Nielsen– tlf.: 87 55 41 90 
Mail: tosn@via.dk 

http://www.via.dk/uddannelser/summerschools/tvaerfaglig-bygningsrenovering 
 

LINK til Hjemmesiden, hvor man tilmelder sig: 

mailto:pko@aarch.dk
mailto:mtosn@via.dk
http://www.via.dk/uddannelser/summerschools/tvaerfaglig-bygningsrenovering
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