Inbjudan till konferens

Bevarande & restaurering av
kulturhistoriska byggnader
Stockholm 22-23 november 2017
Vikten av att arbeta med kulturhistoriska byggnader
på rätt sätt ökar när staden växer och kraven på
exploatering höjs. Att hitta ett samspel mellan olika
aktörer är därför avgörande för att inte ödelägga
byggnadens karaktär och förlora betydelsefulla värden.
Under konferensen får du chansen att utveckla din
kompetens och lära dig hur du arbetar med gamla,
betydelsefulla och kulturhistorisk värdefulla byggnader
på rätt sätt så att de inte förvanskas.

Datum
22-23 november 2017

Passa på att fördjupa dig inom:

Plats

• Vad som är bevarandevärt med byggnaden och hur du
tar reda på det

Centrala Stockholm
Se tiabkonferens.se för mer info

• Hur du i praktiken ersätter identitetsskapande värden
som gått förlorade

Anmälan

• Goda exempel på anpassning av gammal bebyggelse
– utmaningar och lösningar

www.tiabkonferens.se

Varmt välkommen!
Veronika Westermark
Projektledare

Medverkande talare

Exploatering eller bevarande – så kan olika intressen samverka under detaljplanearbetet
Ewa Juneborg & Katja Meissner
Byggkult – Byggnadsvård & kulturmiljö

Underhåll, ombyggnad och ny användning av en kulturhistorisk byggnad – hur gör du &
vad bör du tänka på?
Ulrika Bask
AB Stadsholmen

Hur förädlar du en kulturhistorisk byggnad?
Anders Franzén
Anders Franzén Byggnadsvård AB Uppsala
Samarbetspartner:

…och många fler
Mediepartner:

FAKTA

Program
Onsdag 22 november 2017
9:00 Registrering med kaffe & smörgås

12:20 Lunch

9:30 Moderator Johanna Ulfsdotter inleder konferensen

13:20 – 14:00

Johanna har en bakgrund som etnolog och pedagog och är
idag ansvarig för kulturmiljöfrågor på Sundsvalls kommun.
Hon arbetar utifrån ett pedagogiskt perspektiv med målet att
göra begreppet kulturarv till en allmän fråga som ses som en
språngbräda i utvecklandet av samhället.

Vad är bevarandevärt på en byggnad & hur tar
du reda på det?
•

Hur tydliggör och säkerställer du det kulturhistoriska värdet?

9:45 – 10:35

•

Underhåll, ombyggnad och ny användning av en
kulturhistorisk byggnad – hur gör du & vad bör
du tänka på?

Formulera och tolka bedömningar av nedskrivet värde – hur
gör du det på bästa sätt?

•

Kirunas kyrka och stadshus – två exempel på olika
hanteringssätt av betydelsefulla byggnader

Fastighetsbolaget Stadsholmen är unika i sitt uppdrag att
förvalta och rusta upp byggnader med stora antikvariska
värden i Stockholm. Lär dig hur de balanserar förvaltningen
av kulturbyggnader och hur de arbetar för att vara en
framåtsyftande hyresvärd.
•

Renovering av kulturmärkta byggnader – hur gör du och vad
bör du tänka på?

•

Komplettering och nyanvändning av gammal bebyggelse –
så ser ett fungerande tillvägagångssätt ut

•

Hur kan du förvalta och utveckla kulturhistoriska byggnader
på bästa sätt?

Exempel från Kirunas stadsomvandling

Lars Gezelius, arkitekt SAR/MSA & KUL certifierad, ETTELVA
arkitekter

14:10 – 14:55

Hur kan kommuner gynna dialogen om
bevarandefrågor & öka samspelet mellan
aktörerna?
Se Huset är ett samverkansprojekt som utvecklar metoder för
en byggnadsvård som gynnar både människor och miljö.
•

Framtidens byggnadsvård – fler utbildningsvägar för att
bredda kunskapen om lokala bebyggelsemönster, material
och byggnadsdetaljer

•

Byggnadsvårdskaféer – så använder vi dem för att sprida
och öka kunskapen om byggnadsvård

•

Återanvända äldre husmaterial – hur bygger vi kapacitet att
återbruka byggnadsmaterial?

Ulrika Bask, fastighetsingenjör, AB Stadsholmen

10:45 – 11:25

Miss a
inte!

Fastighetsägares proaktiva arbete med
kulturmiljöfrågor – vad kan du göra
för att bevara värden i bebyggelsen?

Höjdhagens villaägareförening bildades 2015 och genom
medlemmarnas engagemang stoppades planerna att bygga
en förbifart genom det kulturhistoriska området. Hör
fastighetsägarna själva berätta om den unika miljö; hur de
arbetar för att bevara de värden som finns i bebyggelsen,
tankar kring tillbyggnader och behovet av uppdatering av
äldre detaljplaner för att skydda miljön.

14:55 Eftermiddagskaffe
15:25 – 16:15

Utmaningar & lösningar vid anpassning av
gammal bebyggelse – ett lyckat exempel
Koncernen Tension arbetar med spelutveckling och berättar
hur de anpassat sin moderna verksamhet i en kulturhistorisk
fastighet och bevarat byggnadens värden.

Andreas Engberg och Eva Kai-Larsen, Höjdhagens
Villaägareförening

11:30 – 12:20

Låt huset vara med & bestämma – så ser du
husets historia genom material & detaljer
Anders är ingenjör och kulturhistoriker som har lång erfarenhet
som konsult inom byggnadsvård. Hans specialitet är de
särskilda värdena hos gamla hus och under passet delar hand
med sig av sin kunskap om hur de ser ut och bäst kan bevaras.
•

Lär dig känna igen byggnadens kulturhistoriska värden

•

Originella detaljer och anspråkslösa kvalitéer – hur
identifierar du dessa?

•

Välj rätt restaureringsteknik utifrån befintligt hantverk och
material

Anders Franzén, byggnadsantikvarie, Anders Franzén
Byggnadsvård AB Uppsala

Lysekil kommun, talare meddelas på konferensens hemsida
inom kort

•

Så har vi kombinerat gamla och nya funktioner i byggnaden

•

Vad valde vi att bevara och hur gjorde vi avvägningen?

•

Nya tekniska installationer som ventilation och ögonskanner
– hur gjorde vi i praktiken?

Magnus Björkman, CEO, Tension

16:20 – 17:00

Vårdprogram som utgångspunkt för att beskriva
värden och mål
•

Hur ser ett vårdprogram ut och vad innebär det i praktiken?

•

Exempel utan vårdprogram – vilket resultat har det lätt till?

Helene Hanes, kulturarvsspecialist & antikvarie, Statens
fastighetsverk

17:00 Konferensens första dag avslutas

www.tiabkonferens.se

Torsdag 23 november 2017
9:00 – 9:40

13:00 – 13:45

Byggnadsvårdens roll i samhällsutvecklingen

Så arbetar du under projekteringen för att
säkerställa att värden inte går förlorade

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som ser
som sin uppgift att vara delaktig i samhällsbyggnadsprocessen
genom att försvara, vårda och utveckla det byggda och det
gröna kulturarvet. Under passet får du lyssna till hur föreningen
ser på byggnadsvårdens roll i framtiden.
Svenska Byggnadsvårdsföreningen, talare meddelas på
konferensens hemsida inom kort

9:40 Förmiddagskaffe

Ersätta gamla värden som försvinner – hur gör
du det i praktiken?
Den 16 augusti 2015 utbröt en storbrand i Gamla stan i Eksjö.
Den drabbade byggnaden var ett av Eksjös äldsta och största
trähus och resultatet blev ett stort hål mitt i Eksjös värdefulla
kulturhistoriska stadskärna, som är ett riksintresse för
kulturmiljövården.
•

Vad har hänt i Eksjö sedan branden?

•

Hur har processen från olyckshändelse till ny bebyggelse
sett ut?

•

Hur ska vi tänka när vi förnyar, bygger nytt eller
transformerar i våra känsliga kulturmiljöer?

Lucia Botero Hoyos, arkitekt, Eksjö kommun

Exploatering eller bevarande – så
kan olika intressen samverka under
detaljplanearbetet

Hur tänker och arbetar vi som rådgivare med bevarande av
gamla gårdsmiljöer och utvecklande av landsbygdsföretag?

•

Nya tekniska installationer i kulturhistoriska byggnader – hur
löser vi det samtidigt som vi bevarar byggnadens karaktär?

•

Vanliga byggnadstekniska problemställningar och lösningar
– så arbetar vi med färgsättning, materialval och detaljer i
praktiken

Karin Andersson, byggrådgivare, Hushållningssällskapet/HS
Konsult AB

10:10 – 10:55

11:05 – 12:00

•

Keynot
speaker e

Föreläsningen utgår ifrån två olika detaljplaneprojekt; ett som
handlar om bevarande av befintlig byggnad och det andra
om exploatering och nybyggnation inom riksintresse för
kulturmiljövård.

Hushållningssällskapet bildades för cirka tvåhundra år sedan
för att rationalisera och underlätta livsmedelsförsörjningen i
Sverige. Idag är ombyggnation av gamla hus och anpassning
av nya byggnader till den befintliga gårdsbilden vanligt
förekommande projekt.

13:55 – 14:45

Hur förädlar du en kulturhistorisk byggnad?
•

Hur går du tillväga i samspelet med platsen – lär dig hitta
och förstärka miljöns värden

•

Hur ser en bra byggprocess ut – förprojektering skapar rätt
förutsättningar

•

Upphandling för kvalitet – förfrågningsunderlag och teknisk
beskrivning är viktiga dokument

Anders Franzén, byggnadsantikvarie, Anders Franzén
Byggnadsvård AB Uppsala

14:45 Eftermiddagskaffe
15:15 – 15:55

Hur kan vi säkerställa det kulturhistoriska värdet
på bästa möjliga sätt?

• Bra samtalsklimat kring kulturmiljöfrågor – vad är det och
hur skapas det?

Sveriges Hembygdsförbund är en ideell organisation som
startade i början av 1900-talet och har som uppdrag att ge stöd
och service till lokala hembygdsföreningar och till regionala
hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. Lär dig hur de
verkar strategiskt för att ge föreningarna goda förutsättningar
till att arbeta skadeförebyggande och för att kunna tillvarata
den äldre byggda miljön.

• Byta eller bevara fönster och detaljer i kulturhistoriska
byggnader – hur bedömer du det?

Jan Nordwall, generalsekreterare, Sveriges Hembygdsförbund

Ewa Juneborg, bebyggelseantikvarie, Byggkult – Byggnadsvård
& kulturmiljö

16:00 Moderator Johanna Ulfsdotter summerar &
avslutar konferensen

• Planbestämmelser för kulturhistoriska värden – vilka
uppnår önskat resultat?

Katja Meissner, bebyggelseantikvarie, Byggkult – Byggnadsvård
& kulturmiljö

12:00 Lunch

www.tiabkonferens.se

Returadress:
Teknologisk Institut
Warfvinges väg 45
112 51 Stockholm

Avsändare: Teknologisk Institut, Drakegatan 7A, 412 50 Göteborg

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera.
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kulturhistoriska byggnader

Plats

Stockholm 22-23 november 2017

22-23 november 2017

Centrala Stockholm
Se tiabkonferens.se för mer info

Anmälan

Därför ska du gå på konferensen

www.tiabkonferens.se

• Lär dig hur du skapar ett bra samtalsklimat kring
kulturmiljöfrågor

Kontakt

• Inspireras av AB Stadsholmens arbete med att
förvalta och rusta upp byggnader med antikvariska
värden
• Hör företaget Tension berätta hur de anpassat sin
moderna verksamhet till en kulturhistorisk värdefull
byggnad
• Få med dig kunskap om hur Eksjö kommun arbetar
för att ersätta de värden som förlorades under
branden i Gamla stan 2015
• Lyssna till Höjdhagens villaägareförening där
fastighetsägarna själva berättar hur de arbetar för
att bevara värden i bebyggelsen

Teknologisk Institut AB

@TeknologiskAB

Pris

Andra utbildningstips
Kulturmiljö i samhällsplaneringen
18-19 oktober
Förtätning av staden 29-30 november
Attraktiv omvandling av hamn- eller
industriområden 6-7 december
Se teknologiskinstitut.se för mer info

#framtidensstad

Information
T.o.m. 22 sep

T.o.m. 27 okt

Fr.o.m. 28 okt

6 980 kr

7 780 kr

8 780 kr

Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.tiabkonferens.se. Vi reserverar oss
för eventuella ändringar.
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Konferens

Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04

