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    Mandag 16. december

Program

B E V A R I N G S V Æ R D I G E  
H O V E D T R Æ K
Kursus i Varde, 16. – 17. december 2013

Praktiske oplysninger

Kurset afholdes på 

Hotel Arnbjerg

Arnbjerg Allé 2

6800 Varde

Deltagerafgift

For institutioner, der giver tilskud 

til Dansk Byplanlaboratorium i 

2013: kr. 3975. 

For andre kr. 5300. 

I prisen er inkluderet overnatning 
i enkeltværelse, fuld forplejning, 
og deltagermateriale. Ring og 
få en aftale, hvis du ikke skal 
overnatte. 

Elektronisk tilmelding

Via www.byplanlab.dk. Tilmel-
dingen skal være Dansk Byplan-
laboratorium i hænde senest 16. 
november. Efter denne dato er 
tilmeldingen bindende. 

Tilrettelæggelse

Arkitekt Vibeke Meyling, 
Dansk Byplanlaboratorium i 
samarbejde med de medvir-
kende.

Dansk Byplanlaboratorium
Tlf. 33 13 72 81
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

17.00
Velkomst og introduktion

17.15
Hvad er bevaringsværdige 
hovedtræk?
I arbejdet med bevaring og 
fornyelse er det vigtigt at have 
’fat om hovedgrebet’. Hvad er det 
allervigtigste at fastholde, og hvor 
og hvordan kan man tilføre det nye?
Byplanarkitekt Marianne Rønnow 
Markussen, Årstiderne Arkitekter

17.45
Kan bevaringsarbejdet - trods 
begrænsede ressourcer - styrkes 
ved øget borgerinddragelse?
Om erfaringer med samarbejde 
mellem græsrødder og kommune i 
Vordingborg Kommune.
Erik Büchert, næstformand i 
Bygnings- og Landskabskultur Møn, 
Arkitekt / chefkonsulent i Niras

18.30
Middag

19.15
Bevaringsteori,  - metode og 
- holdninger.
Oplæg til debat og 
erfaringsudveksling
Arkitekt Ulla Kristensen, Aalborg 
Kommune

20.00
Set fra min stol
Erfaringsudveksling om opgaver 
og ressourcer.

08.45
Bevaring og fornyelse i Varde – 
hvordan?
Kort introduktion til workshop

09.00
På egen hånd i Varde
Indtryk af helheden men 

med særligt fokus på udvalgt 
lokalplanområde: Varde Midtby
Byvandring gruppevis
Deltagerne registrerer og tager 
noter undervejs

10.30
Redskaber til forståelse og 
håndtering af bevaringsværdier i 
Varde: designmanual, registrant 
og hjemmeside
Til brug for kommune, erhvervsliv 
og borgere 
Arkitekt Simon Klinkby,
Klinkby Arkitekter

11.00
Lokalplan under lup
Hvordan matcher lokalplan 23.01.
L02 for Varde Midtby gruppens 
indtryk af Vardes hovedtræk?
Hvordan er forholdet mellem 
bevaring og fornyelse?
Sikrer planen det den skal?
Workshop

12.30 Frokost

13.00
Grupperne præsenterer deres 
resultater for et panel:
Planlægger Peter Nordahl Jensen, 
Varde Kommune
Arkitekt Arne Post, 
AP Byplanrådgivning
Arkitekt Marting Krogh, ADEPT

15.00
’Fremtidens Købstad’
Hvordan kan fornyelse være en 
måde at synliggøre og styrke 
eksisterende kvaliteter på?
Arkitekt Martin Krogh, partner i 
ADEPT, som var medvinder af 
konkurrencen:
’Aabenraa, Fremtidens Købstad’.

(slut kl. 15.40)

Kursets idé
Al fornyelse bør ske med en 
viden om bevaringsværdige 
hovedtræk, og med 
lokalplanfaglig viden om, 
hvordan disse hovedtræk kan 
sikres.

Men da mange kommuner ikke 
har ressourcer til at udarbejde 
bevarende lokalplaner for 
alle de steder, hvor der er 
bevaringsinteresser på spil, kan 
et samarbejde med vidende og 
engagerede græsrødder styrke 
kommunens arbejde.

Kurset giver dig viden om 
bevaring og om forholdet 
mellem bevaring og fornyelse. 
Desuden vil kurset styrke 
dine kvalifikationer i at se på 
karakteristiske  hovedtræk og 
gøre dig skarpere på lokalplanen.

   Tirsdag 17. december


