
Vejledende tidspunkter. Forbehold for ændringerKursus KULTURMILJØER 
OG BYGNINGSARV 
I PLANLÆGNINGEN 

PROGRAM

Vurdering af bevaringsværdier og bygningsarv
9.30  Ankomst og kaffe
10.00  Velkomst og introduktion - Hvorfor er bevaring også  
 bæredygtighed? Anja Sandreid, projektleder, Dansk   
 Byplanlaboratorium
10.30 Screenings- og kortlægningsmetoder. Oplæg ved   
 Grethe Pontoppidan, arkitekt og bevaringsfaglig   
 rådgiver, a r k i t e k t u r e t & Thomas Tram 
 Pedersen, historiker og byplanlægger, PlanScape
12.30 Frokost
13.15 Screenings- og kortlægningsmetoder fortsat 
14.00  Arbejdet med kulturmiljøer, KulturMiljø-Metoden   
 og bygningsarv i Ribe. Oplæg og byvandring ved
 Anette Gori, arkitekt, Esbjerg Kommune 
 & Mette Slyngborg, cand.mag., museumsinspektør,   
 Sydvestjyske Museer.
16.00  Udvikle for at bevare - bevare for at udvikle. 
 Inspirationsoplæg ved Erik Brandt Dam, arkitekt,   
 Erik Brandt Dam Arkitekter ApS
17.00  Afrunding

19.00  Middag

Bygningsarv og kulturmiljøer i praksis og planlægningen
9.00  Introduktion til bygningsarv i planlægningen
 Anja Sandreid, projektleder, Dansk Byplanlabora-
 torium
9.15 Bevarende lokalplaner. Workshop ved Fay Kirsten   
 Mitchell Nielsen, byplanlægger, Faaborg-Midtfyn   
 Kommune
12:00  Frokost
12.45 Eksempel på planlægning og transformation. Oplæg  
 og besøg på Ribe Jernstøberi ved Jan Ove Petersen,  
 arkitekt MAA, konsulent
14.00 Hvilken bygningsarv? - om at arbejde med byg-  
 ningsmæssige bevaringsværdier. Oplæg ved
 Poul Sverrild, ph.D., adj. post doc., Forstadsmuseet
15.00  Opsamling og afsluttende workshop
15.30 Tak for nu

TIRSDAG 21. NOVEMBER ONSDAG 22. NOVEMBER  

Formål 

Som kommune er der et stort 
potentiale i at kortlægge og 
planlægge for kulturhistoriske 
bevaringsinteresser og kultur-
miljøer. Bygningsbevaring kan 
fx være en vej til bæredygtig-
hed, klimamål og øget tilflyt-
ning. Men hvordan gør man det 
bedst og med hvilke metoder? 

På kurset får du viden og kom-
petencer til at kortlægge og 
vurdere kommunens kulturarv. 
Både hvis det drejer sig om en-
kelte bygninger eller større kul-
turmiljøer. Du får også indsigt 
i kulturmiljøer og bygningsarv 
som en integreret del af den 
fysiske planlægning, og hvor-
dan du kan gribe processen 
an, enten som en overordnet 
strategi eller som led i konkrete 
byudviklingsprojekter.

På kurset vil der være en række 
videns- og metodeoplæg fra 
eksperter med erfaring med 
kulturmiljøer, gruppearbejde 
med cases ude og inde samt 
fælles refleksion og sparring. Vi 
skal også rundt i Ribe og se på 
kortlægning af kulturmiljøer og 
konkrete omdannelsesprojek-
ter som fx Ribe Jernstøberi.

Hvor og hvornår? 

Kursusdage: Tirsdag 21. og 
onsdag 22. november 2023. 

Kursussted: Danhostel Ribe, 
Sct Peders Gade 16, 6760 Ribe.

Deltagerafgift

5.250 kr. for tilskudsgivere til 
Dansk Byplanlaboratorium og 
7.000 kr. for ikke-tilskudsgivere. 
Prisen inkluderer kursusmate-
riale og fuld forplejning. Kursi-
ster bedes om selv at finde et 
overnatningssted i Ribe. 

Tilmelding 

via www.byplanlab.dk 
senest 21. september 2023. 
Efter denne dato er tilmeldin-
gen bindende, og beløbet re-
funderes ikke ved afmeldning.

Kontakt

Kursusleder Anja Sandreid, 
historiker, projektleder, Dansk 
Byplanlaboratorium. T: 3021 
4971 M: ams@byplanlab.dk

DU FÅR

VIDEN om måder at arbejde med kulturmiljøer og byg-
ningsarv i planlægningen

OVERBLIK over en række screenings- og vurderings-
metoder som SAVE, KulturMiljø-Metoden, SAK og DIVE

LÆRING der relaterer sig direkte til din daglige praksis 
uanset din erfaring

INSPIRATION til at arbejde med bygningsarv i den politiske 
hverdag i en kommune

NETVÆRK og erfaringsudveksling med andre, der arbejder 
med bygningsarv og kulturmiljøer

#bæredygtighed 
#transformation #klima 

#bevarende 
lokalplanlægning#byudvikling

#bygningsarv

#kulturmiljøer

https://danhostel-ribe.dk/
http://www.byplanlab.dk

