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Vitalisering av veiter og
gårdsrom i Midtbyen
Taraldsgårdsveita

AAR 4825 Bygningsdokumentasjon og analyse
AAR 4551 Bygningsvern
Bevaring og utvikling av
eksisterende bygningsmiljø

"If you can grasp the
essence of the building you
are approaching, then you
have a basic framework
from which to build a
scheme of architectural
design.»
Julian Harrap

Taraldsgårdsveita vest-øst: plan, snitt og oppriss av fasader

"Vitalisering av veiter og gårdsrom i Midtbyen"
Byantikvarens - 3-årige vitaliseringsprosjekt
Målsetting for samarbeid med prosjektet:
- Kartlegge kvaliteter, svakheter og potensiale
- Lage mulighetsstudier som kan bli startpunkt for tiltak
- Samfunnsmessig nytteeffekt
- Relevante, aktuelle problemstillinger
- Et virkelighetsnært og realistisk kurs

"Taraldsgårdsveita
går vestover fra
Jomfrugata og har
utløp i Munkegata,
på toppen av
Ravnklobakken."

Hva er ei veit?

Hva er problemet?
Hvilke kvaliteter og verdier har bebyggelsen?
Hvordan kan kvalitetene bevares og utvikles?

AAR 4825
Bygningsdokumentasjon og analyse
kunnskapsemne 7,5 stp
(obligatorisk)
Lære en metode for kartlegging, beskrivelse
og vurdering av eksisterende bygninger
- "Unplugged" oppmåling; tegne for hånd,
på stedet, med enkle og billige redskaper
- Lage rapport: oppmåling, registrering,
arkivsøk; analyse, anbefaling av tiltak
- Gruppearbeid med studenter i kulturminneforvaltning v/ NTNU-Dragvoll
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AAR 4551
Bygningsvern
Bevaring og utvikling av
eksisterende bygningsmiljø
Prosjektemne 15 sp

Foreløpig semesterplan høst 2018

- Registrering = grunnlag for
prosjektering

Uke 35-36:
Uke 37-38:
Uke 39-40:

- Arkitektoniske og funksjonelle
verdier og potensiale skal være
hovedpremiss for prosjektet

AAR4825 Bygningsdokumentasjon og analyse
første 6 uker av høsten:
Uke 34:

oppstart tirsdag 21. august
intro-uke; forelesninger + seminarer
feltarbeid: oppmåling + registrering
rapportskriving, seminarer
innlevering av rapport og sensur

AAR4551 Bygningsvern
de neste 10 ukene:

- Selvvalgt og selvprogrammert

Uke 40-45:

- Individuelt / maks. 2 studenter

Uke 46:
Uke 47-49:
Uke 49-50:

prosjektering, seminarer og forelesninger,
studietur til Røros, "ukens befaring"
midtsemester prosjektgjennomgang
prosjektering, seminarer
innlevering og sensur

Samarbeid med

Praktiske opplysninger

- Byantikvaren, Trondheim kommune
- Nasjonallaboratoriene for datering,
NTNU Vitenskapsmuseet

Lærere: Eir Grytli professor
Aud Mikkelsen Tretvik prof. KULMI (AAR 4825)
Jon Nordsteien univ. lektor (jon.nordsteien@ntnu.no)

- Bachelorstudiet i "Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern” v/NTNU

Antall studenter: 20 (+ maks. 10 masterstudenter i kulturminneforvaltning på AAR 4825 Bygningsdokumentasjon og analyse)

- Bygningsvernsenteret v/ Rørosmuseet

Språk: norsk-kunnskaper er en forutsetning

- lokale og sentrale arkiver og museer

Studietur: til Røros (nb kostnader)

- huseiere, beboere, brukere og
forretningsdrivende

Semesterstart: 21. august 2018

Lage bok / kursrapport

Bygningsvernkurs i Brattørveita høsten 2017
Kursevaluering:

Takk for oss!

Kommentarer fra studentene:
• "Veldig bra læringsutbytte, fornøyd med valg av fag :-).»
• "Skapt engasjement, glede, større interesse for arkitektur.”
• "Veldig spennende og relevant å se på eksisterende
bygninger, og tilegne seg konkret kunnskap om tilstand /
utførelse. Ser på bygninger på en ny måte.»
• "Fortsett med det best organiserte opplegget
jeg har vært borti. Godt jobba!»

Kontaktinfo.:
Jon Nordsteien, kursansvarlig
Institutt for arkitektur og teknologi i S1, 7. etg.
jon.nordsteien@ntnu.no, 900 16 404
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