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Hvor og hvornår? 

Kursusdage: Torsdag 5. maj og 
fredag 6. maj 2022. 

Kursussted: Vinhuset, Sct. Peders 
Kirkeplads 4, 4700 Næstved.

Deltagerafgift

5.700 kr. for tilskudsgivere til 
Dansk Byplanlaboratorium og 
7.600 kr. for ikke-tilskudsgivere 
(pilotpris). Prisen inkluderer kur-
susmateriale, fuld forplejning og 
en overnatning på hotel i enkelt-
værelse.

Formål og målgruppe
 
Som kommune er der et stort potentiale i at 
kortlægge og planlægge for kulturhistoriske 
bevaringsinteresser og kulturmiljøer. Men hvor-
dan gør man det bedst og med hvilke metoder? 
Kurset dykker ned i, hvordan kortlægning af 
og planlægning for kulturarv kan bruges som 
et aktiv, der kan skabe værdi i forbindelse med 
byudvikling.

Kurset giver dig som kommunal planlægger vi-
den og kompetencer til at kortlægge og vurdere 
kommunens kulturarv. Både hvis det drejer sig 
om enkelte bygninger eller større kulturmiljøer. 

På kurset arbejder vi med metoder, værktøjer og 
den viden, planlæggerne mest hensigtsmæssigt 
kan bringe i spil, når det handler om beva-
ringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Kurset 
benytter sig af forskellige læringsformer som 
videns- og metodeoplæg, arbejde med cases i 
grupper ude og inde samt fælles refleksion og 
sparring.

DU FÅR

LÆRING der relaterer sig direkte til din daglige 
praksis uanset din erfaring
VIDEN om måder at arbejde med kulturmiljøer 
og bygningsarv i planlægningen
OVERBLIK over en række screenings- og vurde-
ringsmetoder; både ældre metoder som SAVE og 
KulturMiljø-Metoden og nyere metoder som SAK 
og DIVE
INSPIRATION til at arbejde med bygningsarv i 
den politiske hverdag i en kommune
NETVÆRK og erfaringsudveksling med andre, 
der arbejder med bygningsarv og kulturmiljøer

Vejledende tidspunkter. Forbehold for ændringer.KULTURMILJØER OG 
BYGNINGSARV I 
PLANLÆGNINGEN    N

YT  

KURSUS!
PROGRAM

Bevaringsværdier og kulturmiljøer i praksis

9.00 Introduktion til bygningsarv i kommune- 
 planer og lokalplaner.
9.15  Bevarende lokalplaner. Workshop
11.00  Dialog om bygningsarv med politikere,  
 bygherrer og borgere. Workshop 
12.15  Frokost
13.00 Hvilken bygningsarv? - Om at arbejde  
 med bygningsmæssige bevarings-
 værdier. Inspirationsoplæg
14.00 Tak for nu

Vurdering og udpegning af bygningsarv 
og kulturmiljøer

9.00	 Ankomst	og	kaffe
9.30  Velkomst og introduktion til bevarings 
 værdige bygninger og kulturmljøer
10.00  Screenings- og kortlægningsmetoder  
 (SAVE, KulturMiljø-Metoden, SAK,  
 DIVE). Oplæg og workshop 
12.30  Frokost
13.15 Arbejdet med kulturmiljøer og  
 bygningsarv i Næstved. Oplæg
13:45  Byvandring i Næstved bymidte og dens  
 mange kulturmiljøer
15.30  Udvikle for at bevare - Bevare for at  
 udvikle. Inspirationsoplæg 
16:30  Afrunding 
18:30 Middag

TORSDAG 5. maj FREDAG 6. maj

http://www.byplanlab.dk

