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Tusindvis af broer …



Kornerup
Bro, Lejre

Nogle af dem skal vi passe på…



Slots- og Kulturstyrelsen har til
opgave at passe på kulturarven.

Center for Kulturarv i Nykøbing F. har
myndighedsansvaret for fredede
bygninger og fortidsminder.

Broer kan være fredet efter:

- Bygningsfredningsloven (som en
fredet bygning)

- Museumsloven (som et fredet
fortidsminde)

Mælkekondenseringsfabrikken i Nykøbing F. ca. 1928.

Slots- og Kulturstyrelsen



Transport - en vigtig del af vores historie

Hulveje ved
Jelling

Færdslen har
slidt sig ned i
jorden og
dannet
parallelt
liggende veje



Ravning Enge-broen fra vikingetiden

Hærvejen

Tegning: Sune Elskær



Marmillods ”snorlige” hovedlandevejsnet
fra 1700-tallet.

Hovedlandevejene i 1700-tallet



Lang tradition for brobygning i Danmark



Der forsvandt et par gravhøje i svinget…

Skarpsalling-karret fra
stenalderen – fundet
ved brobygning i 1891



Er denne bro værd at bevare?

Gejlå Bro
ca. 1820,
Sønderjylland



Er denne bro værd at bevare?

Bro i
dæmning

Nakskov,
beg. 1900-
tallet



En vigtig del af industrihistorien på Lolland

Sukkerfabrik

Roebanedæmning og bro



Infrastrukturhistorie ved Tirsbæk Herregård

Vandmøller
og herregård

Broer

Hulveje

Vejbro med
”kamtakker”



Infrastrukturhistorie ved Tirsbæk Herregård

Adgangsvej til Tirsbæk Herregård



Infrastrukturhistorie ved Tirsbæk Herregård

Bro for
Tirsbæk Å



En fredning har til formål at
bevare fortidsmindet/
bygningen for eftertiden.

Fælles kulturarv samt
vidensbank for arkæologer,
historikere mfl.

I arbejder med broerne –
men du har også dit fags
historie i hænderne.

Måske bliver en af de broer
du har bygget, fredet som
kulturarv om 100 år …?

Du passer på vores fælles historie



Trods gode intentioner og ønsket om at passe på
de fredede broer, så kan det gå galt…



Velkommen på forsiden…

Svaret er nej…



Har du ansvaret for
en fredet bro – og
er broen i det hele
taget fredet?

Hvad kan man
gøre?

Sort kaffe og
hovedpinepiller
hjælper på meget..

Men man kan også
”slå koldt vand i
blodet”…

Søvnløse nætter…



Fund & Fortidsminder
Database med fredede og ikke-
fredede fortidsminder – dog kun
dem som er registreret

FBB
Database med fredede og
bevaringsværdige bygninger

Er broen registreret - Fund & Fortidsminder og FBB

Sørg for at få fredningen ind i
jeres broregister f.eks. i Danbro



Nogle fortidsminder er
automatisk fredede

Andre er fredet ved
meddelelse

Nogle broer kan være
fredningsværdige, men
ikke registreret – kontakt
os gerne for en afklaring

Fredning kan f.eks. ske
når der kommer
henvendelse fra museer,
borgere mv.Del af Københavns befæstning. Bro over

Ermelundsvej, Gentofte. Automatisk fredet.

Fortidsminde - Automatisk fredet, fredet eller
fredningsværdig



Må man ændre på et fredet fortidsminde?

Man skal altid søge om dispensation via
www.slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsen kan i ”særlige
tilfælde” give dispensation til ændringer på
fredede fortidsminder.

Søg i god tid (en dispensation gælder som
regel i 3 år)

Så nænsomt som
muligt. Broen skal
helst stå ”urørt”
bagefter

Få ændringer

Samme udtryk



Hvad må man på et fredet fortidsminde?

Når vi vurderer en ansøgning
ser vi på om broen er i drift

- Almindelig vedligeholdelse
- Krav fra andre myndigheder

(rækværk, autoværn,
sikkerhedsmæssige tiltag
mv).

- I en del tilfælde kan
vejbelægning og
jernbanespor vedligeholdes
uden dispensation – tjek
fredningsteksten

Tag hensyn til at fortidsmindet
er fredet



Møllehus Bro og Læg-An Bro (under projektering)

Renovering af to fredede broer (Tønder
Kommune og COWI)

Kontakt allerede i planlægningsfasen

Fire forslag på løsningsmodeller, som vi
kan forholde os til



Ørbæk Bro - Tænk alternativt…

Renovering
af bro

Omlægning
af trafikken

Vejbump,
skilte mv.

Norddjurs
Kommune



Svinninge Bro – Målrettet renovering

Renovering i respekt for
den fredede bro (Holbæk
Kommune og NIRAS)

Få ændringer

Samme udtryk

Nænsom restaurering



Svinninge Bro – Målrettet renovering



Må man ændre på en bygningsfredet bro?

Almindelig
vedligeholdelse kræver
ikke tilladelse

Alt udover almindelig
vedligeholdelse kræver
tilladelse fra
bygningsfredningsloven

Kontakt os, hvis du er i
tvivl



Vejsten – både langs veje og
jernbaner - er automatisk
fredede fortidsminder. Også
selvom de ikke er
registrerede

F.eks.

Milesten (og milestenshøj)
Kilometersten (inkl. 200 m
mærker)
Vejvisersten
Vildtbanepæle
mv.

De må ikke fjernes eller
ødelægges.

Vejsten – automatisk fredet



Kontakt os hvis du har
spørgsmål eller er i tvivl
om noget

Spørg hellere en gang
for meget, end en gang
for lidt

Vommevad Bro, Holbæk

Spørgsmål?


