Detaljens
betydelse
En vidareutbildning om material och detaljer
för yrkesverksamma arkitekter i regi av
Centrum för Boendets Arkitektur, CBA.

Att gestalta detaljer är en viktig del för att byggnader skall
vara vackra och funktionella, att de skall utstråla kvalitet och
vara hållbara över tiden.
Vill du fördjupa dina kunskaper om material och detaljer är
du välkommen i höst till en utbildning med föreläsningar,
studieresor, studiebesök och praktiskt hantverk.
Utbildningen genomfördes under hösten 2018 med mycket
nöjda deltagare som uttryckte sig i lyriska ordalag över en
kvalitativ kurs om Arkitektur, Material och Detaljer och hur de
fogas samman.

Bakgrund

Det finns ett stort intresse bland yngre arkitekter att få vara
med och rita igenom en byggnad, att rita detaljer som gör att
byggnaden blir till en helhet.
Men ibland saknas den tillräckliga kunskapen om material och
detaljer, och i projekt med kort tidplan och pressad budget är
det svårt att få tid för att utveckla sina kunskaper.
För att väggar och tak skall bli till arkitektur behövs det förutom
en bra idé, plan och intressanta fasader, en genomarbetning
av detaljer som är betydelsefulla för helheten.
Arkitekter behöver både vara bättre och mer intresserade
av genomförandet från ritning till färdig byggnad. Arkitekter
behöver visa att de är en tillgång på byggmöten, att projektet,
byggherren och entreprenören får ett bättre resultat när vi
som har kunskapen om visionen finns med under hela resan.
Kursen vänder sig till yrkesverksamma arkitekter med 5-10
års erfarenhet, som vill fördjupa och utveckla sina kunskaper
om material och detaljer.
Kursen startar den 28 augusti med en studieresa till Danmark
och Petersens tegelbruk samt besök av byggnader i tegel.
Kursen har utvecklats av praktiserande arkitekter Magnus Almung
och August Orrling i samarbete med Professor Ola Nylander.

Mölle by the sea, Mölle. Arkitekt: Elding Oscarsson
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Kursupplägg

Kurstillfällen kommer att vara heldagar så att även tillresta
kursdeltagare får ett effektivt kursutbyte.
Undervisningsformen är en kombination av föreläsningar,
projektarbeten, praktiska övningar, studiebesök och besök i
verkstäder där material blir till detaljer.
Vi kommer att börja utbildningen med en gemensam
studieresa till Danmark och besöka Petersens tegelbruk, där
vi får möjlighet att mura med olika tegelformat och förband. Vi
kommer även att besöka ett antal karaktäristiska byggnader i
tegel både på Jylland och i Köpenhamnsområdet.
Därefter kommer vi att ha ett antal kurstillfällen med olika
teman som trä, plåt, glasfasader och betong. Kursens
huvudbetoning ligger på trä och tegel.
Vi kommer att arbeta med en projektuppgift parallellt med
kurstillfällena, där deltagare skall skissa och projektera
detaljer och fasader som sedan de själva skall bygga i skala
1:1 för att bättre förstå problem och möjligheter. Dessa
ritningar ligger sedan till grund för arbetet i en fyradagars
workshop med hantverkare och leverantörer som hjälper till
att handleda med praktiska övningar som att mura med tegel,
bygga träfasad eller plåtfasad som blir till fasadutsnitt, där vi
skall ansluta olika byggdetaljer med plåt vid fönster och tak.
Diskussioner om material och utförande skall även kopplas
till ekonomiska konsekvenser.
Utbildningen ger 6 hp och omfattar 8 kurstillfällen (15 kursdagar)
under höstterminen 2019.
Kursledare är Magnus Almung och August Orrling.
Examinator är professor Ola Nylander.
Utbildningen är nationell och vänder sig till deltagare från hela
Sverige. Utbildningsort är Göteborg.

Kursavgift

För medlemmar i CBA 25 000 kronor (ex moms),
för icke medlemmar i CBA 42 000 kronor (ex moms).

Anmälan och information

Är det här utbildningen för dig?
Kontakta Karin Färnevik
Chalmers Professional Education.
karin.farnevik@chalmers.se
mobil +46 (0)70-521 13 66
www.chalmers.se/sv/centrum/cba/utbildning/fortbildning
Sista anmälningsdag är den 17 juni 2019.

Grønttorvet Köpenhamn
Foto: Magnus Almung
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Preliminärt stomschema hösten 2019
Observera att datum och innehåll kan ändras.

Kurstillfälle 1 - Tegel 28 - 30 augusti

Studieresa till Danmark och Petersens tegelbruk. Vi studerar
karaktäristiska byggnader i tegel kring Köpenhamnsområdet
samt får känna på sten och bruk samt föreläsningar om tegel.

Kurstillfälle 2 – Glasfasader och betong 12 september
Föreläsningar och studiebesök hos tillverkare av glasfasader
och betongelementtillverkning.
Kurstillfälle 3 - Plåt och metall 26 september

Föreläsningar och studiebesök vid projekt med fasader och
tak av plåt samt besök på plåtverkstad.

Kurstillfälle 4 – Material och detaljer 2-3 oktober

Föreläsningar och mellankritik av projektuppgiften. Studieresa till Halland och Skåne, föreläsningar och studiebesök i
byggnader med unika material och detaljer.

Kurstillfälle 5 - Trä 24-25 oktober

Studieresa för att besöka byggnader i trä. Vi besöker projekt
i Göteborg, Fristad och i Bohuslän, samt besöker massivträtillverkning.

Kurstillfälle 6 - Trä, tegel och plåt 8-9 november
Praktiskt arbete genom att bygga delar av fasadutsnitt och
anslutningar mot andra byggnadsdelar.
Kurstillfälle 7 - Trä, tegel och plåt 22-23 november

Praktiskt arbete genom att bygga delar av fasadutsnitt och
anslutningar mot andra byggnadsdelar.

Kurstillfälle 8 - Slutseminarium och kurskritik

4-5 december
Vernissage och utvärdering av fasadutsnitt och detaljritningar
med gästkritiker. Avslutningsmiddag.
Totalt 15 dagar kurs.
Mellan kurstillfällen skall elever arbeta med ett projektarbete
som skall mynna ut i sektionsritningar och elevationer i skala
1:20 och detaljritningar i skala 1:5 eller större.
Sektioner och detaljritningar skall vara till grund för fasadutsnitt
som skall byggas vid kurstillfälle 6 och 7.

Alingsås Tingsrätt, Alingsås. Arkitekt: Tengbom
Foto: Felix Gerlach
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