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Center for Bygningsbevaring
Vi sikrer og udvikler den byggede kulturarv

Vores ydelser

Hvem er vi?
Center for Bygningsbevaring i Raadvad yder rådgivning om istandsættelse, vedligeholdelse og udvikling af fredede og bevaringsværdige
ejendomme - fra fredede bindingsværksgårde til funkisvillaer og meget
mere.
Vores restaureringsarkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører er
specialister i arbejdet med historiske huse. Vi trækker på godt 30 års
erfaring, når vi rådgiver private husejere, statslige myndigheder, boligog byggeselskaber og andels- og ejerboligforeninger.
Vi vurderer altid stedets særlige kvaliteter og muligheder som afsæt for
en bæredygtig udvikling.
Centeret løser opgaver for både private og offentlige kunder over hele
landet.

Vi hjælper ejerne med at tage vare på den
byggede kulturarv. Det har vi gjort siden 1986.

•

Kortlægning af en ejendoms bærende bevarings- og
fredningsværdier. På baggrund heraf defineres muligheder
for ombygning, genanvendelse, nedrivning m.m.

•

Operative manualer til fremtidige bygge- og programarbejder og det
daglige driftsarbejde, som tager hensyn til bevaringsværdierne

•

Udpegning af bevaringsværdier for enkelte bygninger og
kulturmiljøer ved hjælp af SAVE-systemet

•

Analyse af muligheder og udfordringer ved genanvendelse og/eller
funktionsskifte

•

Dialog med Slots- og Kulturstyrelsen ift. programoplæg, ansøgninger
og opfølgning

•

Rådgivning om energioptimering, brandsikring og tilgængelighed i
fredede og bevaringsværdige ejendomme

•

Bygningssyn og restaureringstekniske projekter, vedligeholdelsesplaner, vedligeholdelsesbudgetter, tilbudsindhentning, myndighedskontakt og byggestyring

•

Formidling - Inspirationskataloger, udstillinger, artikler, foredrag
m.m.

•

Kurser inden for bygningsbevaring – kan skræddersyes efter behov

På vores hjemmeside www.bygningsbevaring.dk ligger over 100 anvisninger til fri afbenyttelse – her finder du viden om teknikker og materialer til både bevaring og fornyelse.
Vil du vide mere? Så er du meget velkommen til at kontakte os.

