NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK
RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUM

Invitasjon til konferanse og arsmøte 2015
STED: Oslo Militære Samfund, 29.- 30. oktober
Årsmøtet i Nordisk Forum for Bygningskalk 2015 finner sted i det historiske sentrum av Oslo, like ved Akershus festning. Alle
foredrag og måltider vil bli inntatt i Oslo Militære Samfund, Myntgaten 3 inntil festningen. Den praktfullt utstyrte bygningen,
oppført som selskaps- og klubblokale for garnisonens offiserer i 1878, ble utformet av A.F.W. von Hanno, en av datidens store
arkitekter. Forsvarsbygg er medarrangør av konferansen som er planlagt og utarbeidet i samarbeid med Nordisk Forum for
bygningskalks lokale komite der Byantikvaren i Oslo, Riksantikvaren og murmester Terje Berner er representert.

Programmet inneholder flere interessante sesjoner. Etter byantikvarens presentasjon av murbyen Oslo, vil vi fokusere på fasadebehandling med presentasjoner og en paneldebatt mellom leverandører, håndverkere og rådgivere. Murbyen som kulturarv
er truet, også av nye miljø- og funksjonskrav. Nationalgalleriet i Oslo er betegnet som uegnet og skal tømmes for kunst. I Dublin har man rehabilitert det irske nasjonalgalleriet fra samme epoke. Disse prosjektene vil bli sett opp mot hverandre. Vi vil også
ha en egen sesjon om nybygg med tradisjonelle produkter som kalk, leire og hamp. Her vil en engelsk arkitekt fortelle om status og store pilotprosjekter i England. Hva så med status i Norden? På dag to retter vi fokus på murverk- stein og kalk i 2000tallets klimapåkjenning. Avslutningsvis vil det bli en åpen sesjon der medlemmer vil presentere egne prosjekter og erfaringer.

Konferansen vil by på to interessante befaringer. Første dag med buss til Bjerkelunden på Grünerløkka, Norges første fredete
bykvartal kombinert med en byvandring gjennom sentrum til det gamle Universitet ved Slottet. Andre dag vil det bli vandring til
ulike prosjekter på Akershus festning og omgivelser.

Velkommen til Oslo!
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PROGRAM
Onsdag 28. oktober
Besøkssenteret på Akershus festning, bygning 18
Kl. 18.00—20.00: Sosial samling og mingling for deltagere som kommer
dagen før. Velkomstglass og lett servering.

Torsdag 29. oktober
Oslo Militære Samfund

09.00

REGISTRERING
Kaffe og te, kjeks og frukt

09.30

Velkomst med representanter for Nordisk Forum for bygningskalk, Riksantikvaren
og Forsvarsbygg nasjonale festningsverk

10.00

MURFASADER OG REHABILITERING AV MURBYGG
Murbyen Oslo: fasadene vi møter — Morten Stige, Byantikvaren i Oslo
Tradisjonell kalkbehandling eller ferdig laget kalkmaling, hva består de ulike produktene
av og hva skal vi velge?
Introduksjon ved Torben Seir-Hansen, Danmark som vil lede en sesjon der det rettes
spesielt fokus på fasadebehandling og produkter gjennom presentasjoner og i en paneldebatt
der leverandører, håndverkere og rådgivere er representert

12.00

Lunsj

12.45

KONVERTERING AV MURBYGG TIL NYE FUNKSJONSKRAV
National Gallery of Ireland – bringing it into the 21st Century v/Kevin Blackwood, Irland
Rehabilitering av Nationalgalleriet i Oslo — Erling Skau, professor emeritus i konservering
og kunstteknologi UiO
Spørsmål og diskusjon

13.45

NYBYGG OG MILJØERFARINGER MED TRADISJONELLE MURHUS
New build with lime and hemp in UK. Projects and todays status
— Jeremy Blake, Purcell Architects, England
Vegger av leire og erfaringer med å bo i leirhus — Søren Vadstrup, arkitekt, Danmark
Status: bruk av leire og kalk i nybygg i Norge — Julio Perez, Gaia arkitekter, Norge

15.00

BEFARING TIL OSLO SENTRUM OG GRÜNERLØKKA — Byvandring og busstransport
Morten Stige og André Korsaksel

19.00

ÅRSMØTE I NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK
Sted: Oslo Militære Samfund

20.00

FESTMIDDAG
Sted: Oslo Militære Samfunds selskapslokaler
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PROGRAM
Fredag 30. oktober
Oslo Militære Samfund

09.00

NYHETER OG MEDLEMMERS ERFARINGER
Varmeisolering av kirkevelv, Annise kirke — Poul Klenz-Larsen, Nationalmuseet i Danmark
Restaurering av kalkovnen på Brønnøya i Bærum, vest for Oslo — Edward Undall i samarbeid
med Espen Martinsen, håndverker
Mur-fugt prosjektet på Marienlyst slot — Torben Seir-Hansen, Seir Materialanalyser, Danmark
Hot lime mixes. Utprøving med mørtellesket kalk i Nidarosdomen — NDR Nidaros Domkirkes
restaureringsarbeider

10.45

MURVERK, STEIN OG KALK I 2000-TALLETS KLIMAPÅKJENNINGER
Medieval town walls, Rinn Duin Irland — Emergency conservation and stabilisation works
— Kevin Blackwell, arkitekt, Irland
Mariakirken i Bergen: sluttføring av restaurering — Jan Lohne arkitekter

12.00

Lunsj

12.45

MURVERK, STEIN OG KALK I 2000-TALLETS KLIMAPÅKJENNINGER forts.
Bohus festning — Gillis Åstrøm, Statens Fastighetsverk, Sverige
Akershus festning: Arbeid med festningsmurer – fra en entreprenørs synspunkt
— Olav Reese, Buer og Bratfoss entreprenør

13.45

OMVISNING TIL PROSJEKTER PÅ AKERSHUS FESTNING OG OMGIVELSENE RUNDT:
Arkitekturmuseet, Myntgaten, bygning 58, Sydfløyen samt festningsmurene.
Gruppeinndeling

15.30

AVSLUTNING (Besøkssenteret, bygning 18)
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PRAKTISK INFORMASJON
STED

OSLO MILITÆRE SAMFUND (OMS)
Myntgaten 3, inngang på hjørnet mot Kongens gate

PARKERING

Parkeringsplasser langs gaten like ved (få plasser) og i parkeringshus
Bankplassen/Q-park på skrått over gaten (kostbart)

FLY

Fly til Gardermoen, deretter 19 minutter med flytog til Oslo S (Sentralbanestasjon).
Gåavstand til OMS 10–15 minutter, eventuelt taxi. Det går også fly til Rygge
(1 time med buss) og Torp (1,5 time med buss)

TOG

Tog til Oslo S
10–15 minutters gange til Oslo Militære Samfund

BÅT

Båten fra København ankommer i 8-9-tiden hver morgen og legger til kai ved Vippetangen,
kun 10 minutter gåtur fra OMS! Retur ca. kl 16.30

HOTELL OG

Deltagerne må selv ordne med hotell / overnatting

OVERNATTING Det er gjort gruppeavtale med tre hoteller i nærheten som holder av rom til konferansens
deltagere i et begrenset tidsrom frem til 1 oktober – vær rask!
PERMINALEN HOTELL, Øvre Slottsgate 2, tlf. 0047 24 00 55 00
(rimelig, få enkeltrom, 12 doble samt 3-6 mannsrom)
post.perminalen@iss.no referansenr. 176001
THON HOTEL OSLO PANORAMA, Rådhusgt. 7b.
For rabatt nettbestilling (kun) til panorama.booking@thonhotels.no Block kode 24043553
HOTEL BONDEHEIMEN, Rosenkrantzgt. 8 (rolig, avholdshotel) Tlf 0047 23214104
bookingoff@bondeheimen.com Referansenr 120950 / gruppe Nordisk Kalkforum
Andre relativt rimelige hoteller i nærheten:
Comfort hotel Børsparken, Thon Hotel Spectrum, Kochs pensjonat
Airbnb og andre nettbaserte overnattingstjenester skal også ha en rekke tilbud i Oslo.

Sponsorer ønskes velkommen!
Tusen takk til sponsorer som så langt har meldt at de vil støtte konferansen.
Nordisk forum for bygningskalk ønsker velkommen ytterligere sponsorer til konferansen. Sponsorene vil bli
presentert med logo i det endelige programmet, og har muligheten til å profilere seg under seminaret. Støtten
bidrar til å holde semesteravgiften nede, til utsending av informasjon og til flere faglige treff i årene fremover.

Riksantikvaren
NIKU
Einar Stange AS
Alliero

Weber Saint-Gobain
Nordisk NHL
Westox Nordic

Finja
Mørtelverkstedet Forsand
Målarkalk
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PAMELDING
PRIS /
SEMINARAVGIFT

Seminaravgiften dekker deltagelse i hele konferansen inkludert måltider, busstur og
festmiddag torsdag 29 oktober i Oslo Militære Samfund/OMS
Pris for medlemmer: NOK 3000,- (evt. NOK 3400 inkl. medlemsavgift for 2016)

FRIST

Påmelding innen 1. oktober 2015

BETALING

Seminaravgift bes innbetalt senest 10 oktober. Faktura vil bli tilsendt ved bekreftet påmelding.
Innbetaling merkes Kalkforum 2015 og påføres fakturanummer, deltakers navn og medlemsnummer ihht utfylt blankett nedenfor.
*Faktura sendes til e-postadressen som oppgis nedenfor.

E-POST

Send påmeldingen din til post@kalkforum.org

PÅMELDINGSINFORMASJON (FYLL INN)
NAVN / TITTEL ……………………………………………………………………………………………………………………

FIRMA

……………………………………………………………………………………………………………………

POSTADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………...
FAKTURAADRESSE

…………………………………………………………………………………………………………………...

POSTNR.

…………………………………………………………………………………………………………………...

LAND

…………………………………………………………………………………………………………………...

E-POST*

…………………………………………………………………………………………………………………...

TELEFON

……………………………………………………………………………………………………………………

EAN-NR.

……………………………………………………………………………………………………………………

