
Verneforeningen Gamle Drøbak inviterer til seminar med diskusjon om Byreparasjon - 
utvikling gjennom vern

Bakgrunnen for seminaret «Utvikling gjennom vern» er at Gamle Drøbak fikk ny verneplan i mars 2021. I denne planen er 
det avsatt noen områder i sentrum til bebyggelse og anlegg med sentrumsformål (BA) for byreparasjon og utvikling.  I disse 
områdene kan det skje noe endring innenfor tålegrensen for bevaring av kulturmiljøet sett som helhet.

Samtidig har Riksantikvaren revidert sin bystrategi med faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling, hvor byreparasjon 
også er et viktig begrep. Riksantikvarens definisjon av byreparasjon er: «rekonstruksjon, tilbakeføring, oppføring av nye 
bygninger som viderefører den lokale, historiske byggeskikken og ivaretar og viderefører kulturmiljøets egenart og opplev-
elsesverdier».

Vårt seminar ønsker å belyse begrepet «Byreparasjon» fra ulike ståsteder og drøfte mulighetsrom, skape bevissthet om hva 
som er viktig å gjøre i Drøbak for å bevare og styrke stedets egenart og identitet. Vi tar utgangspunkt i nedre del av 
Storgata.

Riksantikvarens «strategi og faglige anbefalinger for by- og stedsutvikling» og vår lokale «områdereguleringsplan» fra 2021 
vil altså være vår premiss på kinoen den 26.april.

1730 - Registrering
1800 Velkommen, v/ Verneforeningens leder
1805 - 1815 Faglig innledning, tema og dagens program, 

v/ Morten Tvedt, ingeniør, leder av Teknisk Utvalg i Verneforeningen 
1815 - 1835 «Hva sier Riksantikvaren om bystrategi og byreparasjon?», 

v/ Sissel Ribe, arkitekt, rådgiver avdeling for kulturarv Viken FK    
1835 - 1855 «Hva sier Områdeplanen for Gamle Drøbak om begrepet byreparasjon», 

v/Mathilde Simonsen Dahl, arkitekt, byantikvar i Frogn    
1855 - 1915 «Hvordan påvirker den nye områdeplanen mitt arbeid, hva betyr den for nye prosjekter?», 

v/ Line Stokholm, arkitekt, - Kile  Stokholm arkitekter
1915 - 1935  «Bevaringsutvikling» , 

v/ Erik Langdalen, Professor ved AHO, ansvarlig for skolens bygningsarv-program 
1935 - 1945 Inndeling i grupper
1945 - 2015 Gruppearbeid: Case nedre del av Storgata
2015 - 2025 Kort pause
2025 - 2115 Presentasjon deretter plenumsdiskusjon. 

Panelet og salen oppfordres til å kommentere  
2115 Oppsummering v/ Christian Hinze Holm, avdelingsdirektør, avd for kulturarv, Viken FK 

Servering av forfriskninger og kringle

https://nettskjema.no/a/250780



