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consequences in the long term. I also review a number of models that have been recently 

-

INVITATION TO INSPIRATION WEBINAR
THURSDAY 14 JANUARY 2021 AT 15.00-16.15
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Spørgsmål om klimatilpasning er blevet centrale i planlægningen af danske kystbyer, som samtidig er 
nogle af landets ældste byer. Kystsikring handler dermed om langt mere end tekniske løsninger. Det 
rejser en række nye spørgsmål om hvordan, vi vil forholde os til byernes historiske arv. Gennem nye 
internationale eksempler viser oplægget centrale udfordringer, der kan opstå når kulturarv møder 

kystsikring. Til sidst drøftes nye potentialer for at tænke byens og landskabets historie og dynamikker 
aktivt ind i planlægning og klimatilpasning. 

Rapport: h�ps://realdania.dk/publika�oner/faglige-publika�oner/klimakrise-byudvikling-og-bevaring
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Det er med stor glæde, at vi inviterer �l endnu et webinar i rækken af webinarer, der fokuserer på 
byer og s�gende havvand. Fra forskellige perspek�ver og baseret på såvel dansk som udenlandsk 

forskning og erfaringer adresserer webinarerne muligheder og udfordringer. Det er gra�s at 
deltage. 

Tilmelding: Online på science.nemtilmeld.dk/1032/
Sprog: Dansk. Pla�orm: Zoom.

Svava Riesto har i regi af en række større danske og interna�onale forskningsprojekter nærstuderet de roller, 
kulturarv spiller i aktuel byplanlægning –som stopklods, ressource, som middel �l samskabelse, og 

bæredyg�ghed mm. Senest har hun sammen med et hold af forskere publiceret case studies fra konkrete 
kystbyer, der viser nye og meget forskellige �lgange i at balancere klima�lpasnings-, udviklings- og 

kulturarvshensyn.

Rikke Stenbro er specialist i bevaringsudvikling og har en bred erfaring med forsknings- planlægnings- og 
udviklingsprojekter i ind- og udland. Hun er indehaver af Substrata, som �lbyder strategisk, bevaringsfaglig 
rådgivning �l bl.a myndigheder, kommuner og private bygherrer.  Kendetegnende for Stenbros arbejde er 

hendes evne �l at ak�vere sin forskningsbaggrund i sin faglige praksis - og omvendt at ak�vere sin store viden 
om praksis i sin forskning. 


