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Bachelorprogram

TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK
OG TEKNISK BYGNINGSVERN

BACHELOR I TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN
For å sikre god kompetanse i bygningsvern på lokalt og nasjonalt plan tilbyr NTNU bachelorutdanning i
tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Studiet skal fremme høy kvalitet i utførelsen av de
praktiske oppgavene i bygningsvern og restaurering.
Unik utdanning
Det finnes ingen tilsvarende utdanning for håndverkere
på bachelornivå i Norge. Lignende utdanningstilbud
er vinklet mot kulturminnevern og kulturminnefaglig
forvaltning. Disse tilbudene savner forankring i de tradisjonelle håndverksfagene. Tradisjonelt bygghåndverk
og teknisk bygningsvern som fag har en naturlig og helt
nødvendig plass innen kulturminnevernet, men også
innen byggebransjen.

både praktisk og teoretisk, tilegne seg bred kompetanse i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern.
Bygghåndverksfaga har behov for spesialiserte håndverkere som kan undervise og drive håndverksfaglig
utvikling. Kunnskap om tradisjonelle konstruksjoner,
materialer og arbeidsmåter er viktig for å best mulig
kunne ta vare på den eksisterende bygningsmassen og
sikre kvalitet i utvikling av bygghandverket.

Målgruppe

Du får undervisning i fagene:

Studiet henvender seg til søkere med interesse for en
profesjonsutdanning i håndverk og teknisk bygningsvern ut over vanlig fagbrevsnivå, og som har fagbrev
innen håndverksfag eller tilsvarende praksis.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nett- og samlingsbasert undervisning
Studiet er organisert som et samlingsbasert studium
med normert studietid på 4 år. Det vil bli lagt vekt på
aktiv bruk av internett, bl.a. i forbindelse med veiledning og innlevering av obligatoriske oppgaver. Det
legges opp til 6 til 9 samlingsuker i året.
I studiet utgjør praksis en vesentlig del av utdanningen.
Studentene skal gjennom samlingsbasert undervisning,

•

Materialer og tradisjonell bearbeiding
Tømring
Tradisjonsfaglig utøving
Dokumentasjon og oppmåling
Bygningshistorie
Byggeprosess og forvaltning i bygningsvernet
Tradisjonelle stavkonstruksjoner
Vernefilosofi
Tradisjonshåndverk, bygningsvern, innovasjon og
entreprenørskap
Tverrfaglig utøving

På våren i fjerde studieår gjennomføres bacheloroppgave i utøvende tradisjonelt bygghåndverk.

Bachelorstudiet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern tilbyr to studieretninger. Valg av
studieretning skjer etter oppstart av studiet, men for studieretning Tradisjonelt Bygghåndverk er det
en fordel om søker er bevisst dette tidlig.
Studieretning tradisjonelt bygghåndverk

Studieretning teknisk bygningsvern

For deg som ønsker å fordype deg i håndverksteknikker
og oppnå en høy ferdighet og forståelse for tradisjonelt
bygghåndverk, er det naturlig å velge studieretningen
tradisjonelt bygghåndverk. Du vil bli med dette valget
bli knyttet til en av våre læringsarenaer. Per i dag har vi
læringsarenaer følgende plasser:

For deg som har lengre erfaring innen bygningsvern
og restaurering, ønsker å kombinere jobb og studier
og har som mål å øke din kompetanse innen fagfeltet,
er studieretningen teknisk bygningsvern det naturlige
valget. Du vil delta på praktiske og teoretiske samlinger ved NTNU og på læringsarenaer rundt om i landet
under 6-9 uker per år.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslo, Norsk Folkemuseum
Buskerud Bygningsvernsenter
Rogaland, Ryfylkemuseet
Hordaland, Bygningsvernsenteret på Voss
Sør-Trøndelag, Rørosmuseet
Møre og Romsdal, Valsøybotn
Nord-Trøndelag, Stiklestad
Sør-Troms museum
Midt-Troms museum

Du blir her en del av lengre prosjekt som strekker seg
gjennom studieåret. Som student må du delta aktivt
som håndverker og bidra til at studentgruppa kan gjennomføre de ulike prosjektene. I tillegg blir du med på
samlinger ved NTNU for teoretiske og praktiske fagemner. Det er en forutsetning at du er knyttet til en av våre
læringsarenaer for å kunne gjennomføre denne studieretningen, så ta derfor kontakt med NTNU for nærmere
informasjon slik at du blir sikret plass på læringsarena.

Arbeidsmuligheter
Det er stort behov for kvalifisert håndverkskompetanse
innen bygningsvern. Dette gjelder ikke bare spesialistkompetanse, men også generell kunnskap om eldre
tradisjonelle konstruksjoner, teknikker og materialer. I
tillegg til kvalifisert jobb innen bygningsvern i utøvende
tradisjonelt bygghåndverk kan studiet bl.a. brukes i
følgende stillinger:
•
•
•
•

Håndverker og spesialist innen bygningsvernet og
byggebransjen
Arbeid med gamle og nye konstruksjoner, basert
på tradisjonelle metoder
Formidling/instruktør i forbindelse med opplæring
og rådgiving
Medarbeider/rådgiver innen forvaltningsleddene i
stat, fylkeskommune og kommune
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Tradisjonshåndverk

Bygningsvern

I et håndverk har man har lært seg hvordan noe skal
gjøres av noen som har høy ferdighet, kunnskap og
erfaring. Kunnskap om verktøy, materialer og prosesser er sentral. Læringen samt evnen til å bedømme
foregår i et arbeidsfelleskap der man står i kontakt
med bruker eller marked som i sin tur stiller krav og
som derigjennom påvirker tradisjonsutøvelsen. Med
marked kan vi her også forstå kulturminnevernet.
Kunnskapen i tradisjonen vil alltid måtte forholde seg
til brukerne. Tradisjonen har først og fremst å gjøre
med kunnskapsprosessen og hvordan den påvirker til
å gjøre bestemte valg. Det som kjennetegner en utøver
av tradisjon er innsikten ikke bare i en liten del av
prosessen ved håndverket, men hele kompleksiteten
ved framstillingen. Dette oppnås gjennom at man har
innsikt i hele produksjonskjeden og bruken. Tradisjon
har veldig mye med normativitet å gjøre og inneholder
mye meninger om hvordan det skal være og ikke bare
en deskriptiv holdning til fagområdet. Undervisningen
i studiet er veilednings- og prosjektbasert i motsetning
til vanlig klasseromsundervisning. Vi finner også denne
undervisningsformen i blant annet musikk, kunst, arkitektur, kirurgi osv.

Begrepene «bygningsvern og restaurering» handler om
antikvarisk istandsetting og vedlikehold av større eller
mindre restaureringsoppgaver. Det forutsetter både en
evne til å vurdere helhetlig, men også på et detaljert
nivå gjennom kunnskap om verktøy, materialbruk, teknikker og metoder, bygningsdokumentasjon og -historie, konstruksjoner (bl.a. gjennom statikk, mekanikk,
skadebilder/mykologi) – og til en forvaltning gjennom
antikvarisk bygningspleie og vedlikehold. Inngrep i historiske bygningsmiljøer, enten det er enkeltbygninger
eller større sammenhengende bygde miljøer – må bygge på grundig kjennskap til stedet, opparbeidet gjennom en inngående studie av bygningen eller miljøet.
Stedets kulturelle verdier og kvaliteter må nødvendigvis
vurderes – for brukere og andre som har et forhold til
stedet, og for kulturminnet i seg selv.

Refleksjon
Når man tar tradisjon inn i et universitetsstudium gjør
man det som en mulighet til å bli bevisst seg selv. I et
studie i tradisjonen handler det om at tradisjonen er et
perspektiv og et ståsted med mulighet til en forståelse
av sammenhenger. Et studium i tradisjonshåndverk og
teknisk bygningsvern handler også om å bli bevisst seg
selv og sin holdning i prosessen.

Hvorfor studere tradisjonelt
bygghåndverk og teknisk bygningsvern?
Dette er studiet for deg som har stor
interesse for å ta vare på bygningsarven,
og for å bruke tradisjonelle materialer
og bearbeidingsteknikker.
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Studiemodell

Semester

Emne

Høst 2018

Dokumentasjon
av håndverk,
5 stp

Vår 2019

Tradisjonsfaglig
utøving 1,
10 stp

Tømring, 5 stp

Høst 2019

Dokumentasjon
og oppmåling,
5 stp

Vår 2020

(emner i sort er felles for begge studieretninger, emner i mørk grønn tilhører
tradisjonelt bygghåndverk og emner i lys grønn tilhører teknisk bygningsvern)

Antall
stp.

Materialforståelse Bygningshistorie 1, Tradisjonsfaglig
og tradisjonell
5 stp
utøving 1,
bearbeiding, 5 stp
10 stp

25

Tradisjonsfaglig
fordypning 1,
5 stp

Frihåndstegning
og modellering,
10 stp

20

Konstruksjonslære, 5 stp

Tradisjonelle stavkonstruksjoner,
5 stp

Tradisjonsfaglig
fordypning 2,
5 stp

Tverrfaglig
utøving 1,
10 stp

20

Tradisjonsfaglig
utøving 2,
10 stp

Konstruksjonslære, 5 stp

Tradisjonelle stavkonstruksjoner,
5 stp

Tradisjonsfaglig
fordypning 2,
5 stp

Håndverks- Bygningskunnskap, arkeologi og
5 stp
analyse, 5 stp

25

Byggeprosess
og forvaltning,
7,5 stp

Vernefilosofier 1,
7,5 stp

Tradisjonsfaglig
fordypning 3,
10 stp

Tverrfaglig
utøving 2, 10 stp

Vår 2021

Tradisjonsfaglig
utøving 3,
15 stp

Tradisjonsfaglig
fordypning 3,
5 stp

Bygningshistorie 2,
5 stp

20

Høst 2021

Vernefilosofier 2,
7,5 stp

Innovasjon og
entreprenørskap,
7,5 stp

Bacheloroppgave,
7,5 stp

22,5

Vår 2022

Bacheloroppgave,
22,5 stp

Høst 2020

Totalt

25

22,5

180

Opptakskrav

Om studiet

For å søke studieplass må du registrere søknad på
Samordna opptak innen 15. april. Søkere må ha generell
studiekompetanse og relevant fagbrev (tømrer e.l.)

STUDIETYPE: Bachelor, 4-årig

Realkompetanse

STUDIEPROGRAMKODE: FTTRADBYGG

Om du mangler generell studiekompetanse kan du søke
opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse vurderes i henhold til høgskolens retningslinjer
for realkompetanse. I tillegg må søkerne dokumentere
kompetanse innenfor fagfeltet i form av fagbrev i håndverksfag eller tilsvarende praksis eller arbeid knyttet
til fagfeltet. Innsendt dokumentasjon på egne arbeider
anbefales.
Grunnlaget for realkompetanse blir vurdert for hver
enkelt søker.

STUDIEPOENG: 180

SØKNADSKODE: 194200
UNDERVISNINGSFORM: Deltid
OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse + relevant
fagbrev eller tilsvarende dokumentert erfaring.
SØKNADSFRIST:
På grunnlag av realkompetanse: 01.03.2018
På grunnlag av generell studiekompetanse: 15.04.2018

For å kunne vurderes for realkompetanse er det følgende krav:

Søknad sendes via Samordna Opptak.

•
•
•

Kontaktinformasjon

•
•

Søker kan ikke dokumentere opptaksgrunnlaget
Søker er over 25 år
Søker kan dokumentere 5 års praksis, hvorav minimum 3 år må være relevant for studiet
Søker kan dokumentere norsk, engelsk og ev matematikkferdigheter på et nivå som er tilsrekkelig for
studier
Søker du opptak gjennom Samordna opptak, må du
registrere søknaden din innen 1. mars og får tilsendt
følgeskjema som skal sendes inn sammen med
relevant dokumentasjon.

Selv om søker innfrir realkompetansekravene, er det
ingen automatikk i tilbud om studieplass. Hver enkelt
søker blir vurdert og plassert i rangeringsrekkefølgen av
søkere. Om søker ikke når opp i rangeringen, vil søker
ikke få tilbud.
Vær oppmerksom på at det gjerne tar litt tid å skaffe
fram nødvendig dokumentasjon og attester, så husk å
begynne med dette i god tid.

Institutt for Arkitektur og Teknologi
Fakultet for Arkitektur og Design
NTNU
FAGANSVARLIG
Per Berntsen
Telefon: 73 55 95 32
E-post: per.berntsen@ntnu.no
Lurer du på noe om studieprogrammet eller har andre
faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med våre studieveiledere på e-post: studier@ad.ntnu.no
Studiet er godkjent for støtte fra Statens Lånekasse for
Utdanning.

STUDÉR PÅ HISTORISKE
KALVSKINNET I TRONDHEIM!

Ved NTNU er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet.
I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur og kunstfag.
Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker
ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

Bachelorprogram
TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK
OG TEKNISK BYGNINGSVERN

Adresse: NTNU, Fakultet for Arkitektur og Design
Alfred Getz vei 3, 7491 TRONDHEIM
Telefon: 73 55 95 32
E-post: studier@ad.ntnu.no
Studieprogramkode: FTTRADBYGG
http://www.ntnu.no/studier/fttradbygg
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