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Dag 13. Brandsikring og tilgængelighed i historiske bygninger 

Torsdag den 20. 02. 2020   

 

PROGRAM      

09.00-09.15   Ankomst og morgenmad  

 

09.15-09.30   Præsentation af deltagerne og introduktion til kursusdagen 

                         Anne Lindegaard, kursusleder, arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring 

 
09.35-10.15   Brandsikring i historiske bygninger 
                         Over 40 fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad 
                         kan man gøre for at undgå lignende hændelser andre steder? 
                         Myndighedernes håndtering og krav i forbindelse med en brand i en fredet ejendom belyst ved 
                         cases. 
                         Birte Skov,  arkitekt maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen   
                          
 10.20-10.40  Forsikring af historiske bygninger  

                        Hvad skal du have styr på, inden ejendommen brænder?  

                        Udvikling i forsikringsselskabernes risikovillighed de seneste år  

                        Nyværdiforsikring eller sumforsikring?  

                        Hvad skal der stå i policen, og hvad er dine muligheder som ejer?  

                        Jacob Ellenhard, direktør og managing partner, Ensure – uvildig forsikringsmægler     

10.40-11.00   Kaffepause                          
                             
11.00-11.20   Passive og aktive brandsikringsløsninger, der kan udføres/etableres med respekt for de  

                        kulturhistoriske bygninger, konstruktioner og værdier.  

                        Helle Thomasen, brandteknisk konsulent, Slots- og Kulturstyrelsen    
 

11.20-11.50   Brandtekniske og skjulte løsninger indpasset i historiske bygninger 

                        Case: Københavns Rådhus, Aarhus Rådhus m.m. 

                        Benjamin Knudsen, Simens A/S             

 

11.50-12.00   Historiske Huses brandsikringsprojekt  

                        Anne Lindegaard, kursusleder, arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring 

                             
12.00-13.00   Frokost på Raadvad Kro 

 

13.00-13.45   Tilgængelighed i en historisk ejendom 

                         Fredningsmyndighedernes krav i forbindelse med etablering af tilgængelighedsforanstaltninger  

                         i en fredet ejendom belyst ved udvalgte cases 

                         Birte Skov, arkitekt maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen   

  

13.45-14.30   Tilgængelighed i eksisterende boliger i provinsbyerne  

                         Udfordringer og løsningsforslag, hvis ejendommen er bevaringsværdig eller fredet 

                         Cases fra Helsingør, Rønne, Svendborg og Viborg                                     

                         Lone Sigbrand, arkitekt maa, SBI, AAU, CPH.    
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14.30-14.50    Kaffepause  

 

14.50-15.45   Implementering af tilgængelighed i fredede og bevaringsværdige ejendomme 
                         Cases: Frederiksborg Slot, Vor Frelser Kirke, Københavns Politigård 
                         Stig Andersen, arkitekt maa, indehaver, Fogh & Følner Arkitekter  

                         

15.45-16.00   Opsamling og afslutning på kursusdagen   

                        Anne Lindegaard, kursusleder, arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring 
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