Skaper resultater gjennom samhandling

KULTURARV SOM RESSURS I EN BÆREKRAFTIG SAMFUNNSUTVIKLING

KulturarvBuskerud2019
5.-6. mars 2019
Kan kulturarven brukes som ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling? Dette vedtok fylketinget som
hovedmål for Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud i 2017. Er dette et
realistisk mål, eller handler kulturminnevern mest om nostalgi og virkelighetsfjern romantikk?
Ulike aktører har ulike ståsteder. Museumsdirektøren og eiendomsutvikleren har trolig ulike svar på
spørsmålene. Eller har de mer til felles enn vi tror? Er det et verdiskapingspotensiale i kulturarven og kan
kulturarven bidra til en økonomisk vekst for næringslivet? Kanskje reiselivsnæringen kan bygge
attraksjonskraft med fokus på kulturarv? Buskerud fylkeskommune og Buskerud kulturminneråd inviterer
nasjonale, regionale og lokale kulturarvaktører til å møtes i Buskerud for å ta opp disse spørsmålene.
Vi håper på bred oppslutning fra både kommuner, kulturarvinstitusjoner, frivillige
organisasjoner, ildsjeler, eiendomsutviklere og næringsaktører. Kan vi finne
gode måter å samhandle på slik at vi sammen kan arbeide mot målet om å
benytte kulturarv som ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling?
KulturarvBuskerud2019 - en møteplass for faglig påfyll, inspirasjon og
erfaringsutveksling!
Dato og sted: 5.-6. mars 2019, Drammen.
Mer informasjon finnes på
www.bfk.no/
kulturarvbuskerud2019
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Program 5. mars 2019
11:00-11:30

Registrering

11:30-12:00

Velkommen til KulturarvBuskerud2019
v/ Tonje Kristensen - leder, Buskerud kulturminneråd og
Turid Kolstadløkken - fylkeskonservator, Buskerud fylkeskommune
Utdeling av Buskerud fylkeskommunes bevaringspris 2018
v/ Roger Ryberg - fylkesordfører

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:45

Kulturarv som ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling refleksjoner fra kulturarvaktører
Nasjonale føringer for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer 		
v/ Hanna Geiran - Riksantikvaren
Visjoner for vern og utvikling i Viken - kulturarv som ressurs for regional utvikling
v/ John Arve Eide - direktør for kultur, Viken fylkeskommune
og Christian Hintze Holm - avdelingsleder for kulturarv, Viken fylkeskommune
Museets rolle i lokal samfunnsutvikling - Buskerudmuseets planer og strategier
for formidling av Buskeruds historie
v/ Alexander Ytteborg - direktør, Buskerudmuseet

13:45-14:00

Pause

14:00-14:45

Historiske arkiver som ressurs i samfunnsutviklingen
v/ Tom Oddby - styreleder, Arkivforbundet
Frivilligheten som ressurs i kulturminnevernet - hvilke verdier genereres av
frivilligheten?
v/ Tommy Christensen - rådgiver, Kulturvernforbundet
Kommunens handlingsrom og muligheter i kulturarvfeltet
v/ Ingeborg Rivelsrud - kultursjef, Lier kommune

14:45-15:00

Pause

15:00-15:45

Verdien av kulturarv - kan bygningsvern styrke økonomien og bærekraften i
byutviklingsprosjekter?
v/ Caroline Gierløff - partner, Menon Economics
Hvilke verdier gir vern og gjenbruk av verneverdig bebyggelse for
eiendomsutvikleren?
v/ Trond Aasheim - administrerende direktør, Union eiendomsutvikling
Bytutviklingsperspektiver på Strømsø - Drammens gamleby - introduksjon til
byvandring
v/ Aida Strand - overarkitekt, Drammen kommune

15:45-16:00

Pause

16:00-18:00

Byvandring på Strømsø
v/ Jo Sellæg og Aida Strand

19:30

Festmiddag på Union Scene med kulturinnslag av slampoet Fredrik Høyer

Mindre endringer i programmet kan forekomme.
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Program 6. mars 2019 - parallelle sesjoner
Sesjon 1 Kulturarv som ressurs i by- og
tettstedsutviklingen

Sesjon 2 Kulturarv som ressurs for
opplevelsesproduksjon

09:00-09:45 Forskning, forutsetninger og
rammeverk
Kulturarv som ressurs i by- og
tettstedsutviklingen
v/ Arne Holm - forsker, NIBR/Oslo Met
Riksantikvarens bystrategi,
miljøvennlige byer og tettsteder
v/ Mikael Lye - rådgiver, Riksantikvaren
Verktøy for vern og utvikling i et regionalt
perspektiv
v/ Ingvild Tjønneland - fagleder
bygningsvern, Buskerud fylkeskommune

09:00-09:45

Forskning, forutsetninger og
rammeverk
Riksantikvarens verdiskapingsprogram
v/ Kari Larsen - seksjonssjef, Riksantikvaren
Reiselivsmeldingen - opplevelsesproduksjon og
attraksjonsutvikling
v/ Toini Ness - seniorrådgiver, Innovasjon Norge
Program for KulturArvOpplevelser - næring,
kultur og kulturarv
v/ Arve Vannebo - prosjektleder, Buskerud
fylkeskommune

09:45-10:00

Pause

09:45-10:00

Pause

10:00-10:45

Inspirasjon utenfra
Fredrikstad - suksessfaktorer for utvikling av
Norges mest attraktive by i 2017
v/ Gunhild Bøgseth - etatsjef, Miljø- og
byutviklingsetaten, Fredrikstad kommune
Suksessfaktorer for transformasjon av
historiske bygninger og anlegg
v/ Lisbeth Halseth - arkitekt, LPO arkitekter
Suksessfaktorer for vern og utvikling i Oslo
v/ Janne Wilberg - byantikvar, Oslo
kommune

10:00-10:45

Inspirasjon utenfra
Klimapark 2469 og Secrets of the Ice kulturarv og klimautfordringer,
opplevelsesproduksjon og folkeopplysning
v/ Espen Finstad - arkeolog, Oppland
fylkeskommune
Opplevelsesproduksjon og utstillingen om
bærekraft ved Norsk Oljemuseum
v/ Anja W. Fremo - utstillings- og formidlingsleder, Norsk Oljemuseum

10:45-11:00

Pause

10:45-11:00

Pause

11:00-11:45

Erfaringer fra Buskerud
Transformasjonen av Grev Wedels plass i
Drammen - utvikling, bevaring og politikk
v/ John Martin Pedersen - utviklingsdirektør,
Oxer eiendom
Europan Rødberg - prosess og erfaringer fra
internasjonal arkitektkonkurranse
v/ Gro Irene Svendsen - rådgiver,
Buskerud Næringshage
Tettstedsutvikling i Nesbyen
v/ Torunn Bekkeseth - avdelingsingeniør, Nes
kommune

11:00-11:45

11:45-12:15

Avslutning med spørsmål fra salen

11:45-12:15

Erfaringer fra Buskerud
Røta - et KulturArvOpplevelsesprosjekt i
Hallingdal
v/ Gry Tøsdal - prosjektleder, Visit Geilo
Stavkirkene i Buskerud - attraksjonsverdi og
sårbarhet - hvordan tilrettelegge for bærekraftig
bruk?
v/ Astrid Galstad - rådgiver,
Fortidsminneforeningen
Veien til Europa Nostra og årets
museum 2018 - med ost og hengebru
v/ Tone Sinding Steinsvik - direktør,
Blaafarveværket
Avslutning med spørsmål fra salen

12:15-12:30

Pause

12:30-13:00 Felles avslutning av arrangementet
		Hvilke historier lager vi for å selge kulturarven? Refleksjoner over vern og bruk av kulturarv
			
v/ Frans Arne Stylegar - arkeolog og areal- og byplanlegger, Multiconsult
		Avslutning
		
v/ Turid Kolstadløkken - fylkeskonservator, Buskerud fylkeskommune
13:00-14:00 Lunsj
14:00-15:30 Møteplass for kulturarvaktører. Buskerud fylkeskommune, Fortidsminneforeningen, Vestfoldarkivet,
		
Universitetet i Sørøst-Norge og Buskerud bygningsvernsenter stiller med stands med informasjon om
		støtteordninger m.m.
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Praktisk informasjon
Datoer
5.-6. mars 2019
Sted
Union scene, Grønland 60, Drammen
Union scene ligger ca. 5-10 minutters gange fra Drammen togstasjon.
Påmelding
Fristen for påmelding er 15. februar 2019. Benytt elektronisk påmeldingsskjema for å
melde deg på.
Arrangementet er gratis, men middag, reise og overnatting bekostes av den enkelte.
Middag
Deltagelse på festmiddagen koster kroner 500.
Oppgi eventuelle allergier i påmeldingsskjemaet.
Overnatting
Overnatting bestilles og bekostes av den enkelte. Det er reservert rom på Hotel Union
Brygge til rabatterte priser. Disse kan bestilles innen 1. februar 2019. Se informasjonssiden
for mer informasjon.
Mer informasjon finnes på www.bfk.no/kulturarvbuskerud2019

Velkommen!

