
 

                                                                                                        
 

Bygningsbevaring -teori og praksis 
Kursusrækken tager afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens nye retningslinjer 2020 
 
Del 2.  Bygningskultur, konstruktioner og tekniske installationer  
            
           Dag 06. PROGRAM. Konstruktioner - brandsikring og tilgængelighed                          
           Onsdag den 02. december 2020 
  
09.00   Velkomst, introduktion til kursusdage og præsentation af deltagerne  
            Anne Lindegaard, centerleder, arkitekt m.a.a., Center for Bygningsbevaring 
  
09.15   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. 
               Dagens emner belyses med cases fra Slots- og Kulturstyrelsens sagsbehandling 
            Julie Fallon, Sagsbehandler, NORDMAK,  
            Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, Fredede bygninger  
 
10.00   Passive og aktive brandsikringsløsninger, der kan udføres/etableres med respekt for de  
            kulturhistoriske bygninger, konstruktioner og værdier.  
            Helle Thomasen, brandteknisk konsulent, Vagt og Sikring, Slots- og Kulturstyrelsen    
 
10.30   Kaffe   
 
10.50   Lovgivning, myndighedskrav, retsvirkninger og udfordringer for ejerne. 
            Karl Due, jurist, Historiske Huse 
 
11.15   Tilgængelighed i de historiske bygninger.   
            Trapper i historiske bygninger. 
            Birte Skov, arkitekt maa, Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv, Fredede bygninger  
  
12.00   Frokost  
   
13.00   Konstruktioner, tilgængelighed, brandsikring og ingeniørkunst i fredede bygninger. 
            Eksempler på opgaver som ingeniørfirmaet har udført i ejendomme. 
            Rosenborg Slot - forarbejde til gasanlæg, Roskilde palæ- sikring af historisk trappe,  
            Chr. IX Palæ– tagfod, mm 
            Erik Nielsen, Akademiingeniør, partner, Jørgen Nielsen, Rådgivende Ingeniører A/S  
 
14.00   Konstruktioner, tilgængelighed og ingeniørkunst i fredede og bevaringsværdige bygninger. 
            Godt håndværk. 
            Eksempler på opgaver som ingeniørfirmaet har udført i både fredede ejendomme og i kirker. 
            Keld Abrahamsen, Rådgivende Ingeniører F.R.I. Aps.  
 
15.00   Konstruktioner, tilgængelighed og brandsikring i fredede bygninger. 
            Eksempler på opgaver som arkitektfirmaet har udført i både fredede ejendomme og i kirker 
           Stig Andersen arkitekt maa, Kgl. Bygningsinspektør, Fogh og Følner 
 
16.00   Afsluttende debat og opsummering. 
            Anne Lindegaard, arkitekt m. a. a. centerleder, Center for Bygningsbevaring  
   
16.15   Farvel       


