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Adresse 
Fredede bygninger. (se bilag 1) 
Lindegade – Nørregade – Kongensgade 
6070 Christiansfeld 

 
 
Brandmyndighed 
Trekantområdets Brandvæsen 
Norgesvej 1 
7100 Vejle 

 

 
Verdensarvsområdet i Christiansfeld 

 

Forord/formål 
I forbindelse med Christiansfelds optagelse på UNESCOs verdenskulturarvsliste, udarbejdedes denne 
beredskabsplan, for at anvise tiltag til at modvirke og forhindre hændelser, der ville kunne skade byens unikke 
bygningskulturarv. Planens hovedfokus er bygninger i byens midte centreret omkring Kirkepladsen og i 
gaderne Lindegade, Nørregade og Kongensgade. 

Beredskabsplanen er udarbejdet af Trekantområdets Brandvæsen og Kolding Kommune. 

http://www.trekantbrand.dk/


Trekantområdets Brandvæsen & 
Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen 
6000 Kolding 
Tlf.: +45 7979 7979 
Fax: +45 2486 1373 
E-post: trekantbrand@ trekantbrand.dk 
Web: www.trekantbrand.dk 

Beredskabsplan for 
Verdensarvsområdet i 

Christiansfeld 

4 

 

 

 

Beredskabsplanen beskriver 
- Tiltag som i dag er installerede for at forbedre brandsikkerheden både frivilligt og lovmæssigt i 

områdets bygninger. 
- Fremtidige anbefalinger og lovmæssige krav ved ombygning/nybygning/renovering/tilbygning. 
- Det operative beredskab i Trekantområdets Brandvæsen, jf. den gældende risikobasserede 

dimensionering for Kolding Kommune. 
- Hvordan kan en brand opstå. 
- Risiko- og sårbarhedsobjekter. 
- Uddannelse i brandforebyggelse og andre bevidsthedsskabende tiltag om brandrisici. 
- Brand- og katastrofeøvelser i området 
- Klimarisici og deres bekæmpelse (primært oversvømmelsesrisiko af nedbør) 

 

Det lovmæssige grundlag 
(I henhold til Beredskabsloven kapitel 1 §1) 

 
Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet 
ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. 

 
Lovmæssigt grundlag for brandsikring af bygninger i Danmark: 
Ved renovering og tilbygninger skal gældende lovgivning overholdes. Kolding Kommunes Byggesagsafdeling 
og Trekantområdets Brandvæsen har et tæt samarbejde omkring sagsbehandling af fredede bygninger. 
Lovgivningen findes hos og i: 

 
- Kulturstyrelsen 
- Det gældende bygningsreglement. 
- Beredskabsloven (LBK nr. 660 af 10/06/2009) 
- Driftsmæssige forskrifter (nr. 212 af 27. marts 2008) 
- Tekniske forskrifter, væske, gas og visse brandfarlige virksomheder. (Beredskabsloven kap.7) 
- Bek. af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

o (LBK nr. 970 af 28/08/2014) 
- Cirkulære om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejder på fredede bygninger 

(CIR. nr. 2 af 06/01/1994) 
 

Trekantområdets Brandvæsens brandforebyggende indsats på fredede bygninger i Kolding 
Kommune 
Ifølge Beredskabsloven skal der foretages brandsyn af fredede bygninger hvert femte år – uanset om 
bygningerne er offentligt eller privat ejede. Brandsynet skal varsles senest 14. dage før, brandsynet udføres. 
Der behøves ingen retskendelse for at foretage brandsyn, men de personer, som foretager brandsynet, skal 
være i besiddelse af legitimation, som er udstedt af kommunalbestyrelsen. Ved konstatering af mangler skal 
ejeren og Kulturstyrelsen underrettes. 
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Ved brandsyn påses generelt: 

- At trapper har fri passage 
- At kældre, loftsrum mv. ikke benyttes som oplagsrum for letantændelige eller brændbare effekter 
- At porte og andre adgangsveje, som er nødvendige for redningsberedskabets fremføring, har fri 

passage 
- At påkrævede vandforsyningssteder er brugbare og tilgængelige for redningsberedskabet 
- At påkrævet brandslukningsmateriel er vedligeholdt og placeret i overensstemmelse med de tekniske 

og driftsmæssige forskrifter, samt at det er tydeligt afmærket ved skiltning 
- At brandfarlige virksomheder og oplag med gasflasker og lignende er placeret, indrettet og anvendes 

som tilladt. 
- At de i øvrigt gældende tekniske og driftsmæssige forskrifter også er overholdt. 

 
Trekantområdets Brandvæsen anbefaler/rådgiver også under brandsynet om bygningsmæssige 
brandværnsforanstaltninger. Dette kunne være opsætning af brandmateriel, røgalarmer, 
brandalarmeringsanlæg (ABA, sprinkler, m.m.) 

 
Hvis der ved brandsyn bliver konstateret mangler, skal ejeren underrettes. Er manglen af mindre betydning, 
fastsættes en afhjælpningsfrist. Efter fristens udløb skal skaden være bragt i orden. Hvis der derimod 
konstateres særlige forhold ved indretning eller ved anvendelsen, der vurderes at kunne medføre alvorlige 
bygningsskader i tilfælde af brand, indberettes dette til bygningsfredningsmyndigheden, Kulturstyrelsen. 
Ved ombygninger eller renoveringer er det Kolding Kommunes Byggesags afdeling, By- og 
Udviklingsforvaltningen, der er myndighed - dog med tæt kontakt til bygningsfredningsmyndigheden, 
Kulturstyrelsen - og Trekantområdets Brandvæsen. 
Ved ombygning og renovering skal nye brandkrav jf. lovgivningen opfyldes. 
Cirkulæret om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejde på fredede bygninger. (CIR nr. 2 
06/01/1994) kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54920 

 
 

Ved brandsyn gennemgås brandtekniske installationer og brandmateriel med brugere. 
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Kortmateriale 

Christiansfeld i Kolding Kommune 

Byen Christiansfeld 

Christiansfeld 

Kolding Kommune 
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Verdensarvsområdet og adgang 

 
Særlige enkeltbygninger i Verdensarvsområdet. Tal refererer til side 11. 
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Christiansfeld 
Byen Christiansfeld blev efter bevilling fra kong Christian d. 7. grundlagt i 1773 af den tilrejsende 
brødremenighed fra Herrnhut, som i taknemmelighed opkaldte den efter monarken. Christiansfeld er en af de 
første byer i Danmark, som blev planlagt med en stram overordnet byplan. Byen har en velbevaret oprindelig 
struktur opbygget med to parallelle gader og en central plads bl.a. med menighedens kirke. 

Christiansfeld er i dag en by med mange historiske og velbevarede bygninger. I byen er 35 fredede 
ejendomme. De fleste er nyligt istandsatte, men der er også bygninger, der p.t. afventer restaurering og ny 
anvendelse. 

I midtbyen af Christiansfeld findes primært boliger, en række mindre butikker og mindre 
håndværksvirksomheder, men ingen større erhvervsbyggeriet. Uden for Verdensarvsområdet i nordenden af 
Christiansfeld findes byens erhvervsområde. Christiansfeld midtby præges af boliger i mindre byejendomme 
og enfamiliehuse samt Brødremenighedens bygninger. 

Byen blev bygget med stor sans for godt håndværk og bygningsdetaljer. Kendetegnende for de historiske 
bygninger i Christiansfeld er, at de alle er i teglsten med tegltage. Primært i gule facadesten og røde 
vingetegltagsten. Eneste markante undtagelse er Brødremenighedens kirke med gule facadeteglsten og mørkt 
glaseret vingetegltag. 

Christiansfelds bygningsmasse har en generelt høj brandmodstandsevne. Enkelte mindre udhuse er opført i 
træ, men i byen findes nogle få bindingsværksbygninger men ingen stråtækte bygninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gader i Christiansfeld er solide og ny renoverede 
matchende byens bygninger opført i teglsten. 
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Beboere og besøgende 
Christiansfeld har ca. 2900 indbyggere i alle aldre. I Verdensarvsområdet bor ca. 350 personer. Efter byens 
udnævnelse til verdensarv har byen haft mere end 10.000 besøgende om måneden. Det er både danske og 
udenlandske gæster. Typisk ankommer gæster til byen med bil eller bus og ledes til en nyetableret 
parkeringsplads vest for Verdensarvsområdet. Inden for Verdensarvsområdet går besøgende rundt. 

Parkering i Verdensarvsområdet søges begrænset til områdets beboere og deres gæster. Offentlig transport til 
Christiansfeld leveres af trafikselskabet Syd trafik og foregår med bus. 

 

Risiko for skader i Verdensarvsområdet 
Områdets historiske bygningsmasse vurderes til at kunne skades af ild, vand og naturkræfter. 

 
De særlige objekter i Verdensarvsområdet - markeret på kortet side 7 – vurderes ikke til at være omfattet af 
nogen større brandrisiko. Der er i området ingen større industrivirksomheder. 

Kilder til brand i Verdensarvsområdet vurderes til at kunne være: 
 

- Levende lys 
- Uforsigtighed med åben ild (grill, bålsteder m.v.) 
- Fejl i elinstallationer 
- Ulovlig afbrænding 
- Brug af ukrudtsbrændere 
- Bygningsarbejde / håndværkere (tagpaplægning, gnister m.v.) 
- Opbevaring af materiale på ulåste lofter 
- Brandsmitte fra andre objekter, der antændes i gaderummet (fx køretøjer) 
- Lynnedslag 
- Påsatte brande 

Øvrige skader i Verdensarvsområdet vurderes til at kunne forårsages af: 
 

- Blæst 
- Sne og snelast 
- Regn / oversvømmelse 

De historiske Christiansfelderovne er installerede i mange af områdets boliger og benyttes til supplerende 
rumopvarmning. Ovnene er konstruerede som konvektionsovne med god varmespredning. Der er i byen en 
stor veneration for ovnene, som vedligeholdes og restaureres omhyggeligt lokalt. Alle bebeboere i boliger 
med ovne instrueres nøje om korrekt fyringsmetode. 

Skostene i Verdensarvsområdet velholdte og af en stor dimensionering, så risikoen for skorstensbrande 
vurderes til at være lav. 
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Christiansfeld er kendt for sine historiske ovne, der renoveres og vedligeholdes omhyggeligt. 

 

Nuværende brandsikkerhed i Verdensarvsområdet 
Bygninger i verdensarvsområdet har som udgangspunkt de brandmæssige tiltag, som lovene foreskriver. Der 
kan dog være tilfælde, hvor brandsikkerheden ikke er helt korrekt udført. Dette vil bygningsmyndigheden og 
Trekantområdets Brandvæsen følge op på i samarbejde med Brødremenigheden samt områdets øvrige 
bygningsejere. Det, der bør tilses, er: 

- Brandsektionering 
- Brandcelleinddeling 
- Branddøre 
- Gennemføringer i brandcelle - og brandsektionsvægge 
- Oplag - især på lofter og trapper 
- Brandtekniske anlæg og elinstallationer 

 
Eksempler på eksisterende brandmæssige tiltag i Verdensarvsområdet: 

 

Sprinkleranlæg Brandkarm Branddøre 
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Nuværende brandsikringstiltag i de særlige enkeltbygninger 
(Tal refererer til kortet side 7) 

 
Brødremenighedens kirke (1) 

- Opfylder de lovmæssige krav, jf. br10 og driftsmæssige forskrifter 
- Håndslukningsmateriel 

Søstre huset (2) 
- Installeret brandsikringsanlæg (sprinkler og ABA-anlæg) 
- Brandslukningsmateriel 

Brødrehuset (3) 
- 

Enkehuset (4) 
- 

Briants Hus, præstebolig (5) 
- Røgalarmer 

Tidl. pigeskole (6) 
- Installeret brandsikringsanlæg (ABA anlæg) 

Tidl. skole (7) 
- 

Historicum, tidl. apotek (8) 
- Røgalarm 

Brødremenighedens Hotel (9) 
- Opfylder de lovmæssige krav, jf. BR10 og driftsmæssige forskrifter. 
- Installeret brandsikringsanlæg 

Lindegade 17 (11) – byens ældste familiehus 
- 

Nørregade 7 (12) – tvillingehus til Lindegade 17 
- 

Sprøjtehuset (13) 
- 

Prætorius’ hus (14) 
- 

Øvrige bygninger 
- Der er opsat røgalarmer i Brødremenighedens lejemål og i flere af de privatejede huse. 
- Flere bygninger har håndslukningsmateriel opsat, så brand kan afværges. 

I Verdensarvsområdets butikker findes håndslukkere og i mange boliger røgalarmer 

Trekantområdets Brandvæsen 
anbefaler, at der som minimum 
opsættes røgalarmer i de rum, hvor 
personer færdes, og hvor der er 
installeret elektriske apparater samt, 
at der i butikker installeres mindst 1 
stk. trykvandsslukker. 
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Fremtidig brandsikkerhed i Verdensarvsområdet 
Kolding Kommune og Trekantområdets Brandvæsen vil for at styrke brandsikkerheden gennem dialog med 
beboere i Verdensarvsområdet og anbefale områdets indbyggere: 

 
- At der så vidt muligt ikke benyttes ukrudtsbrændere i området. Hvis ukrudtsbrændere benyttes, bør de 

betjenes af professionelle og med stor forsigtighed. 
- At der opsættes trykvandsslukker/brandtæpper i alle områdets boliger. 
- At der opsættes røgalarmer i alle boliger. 
- At affaldscontainere m.m. placeres således, at de ikke frister pyromaner og ved brand kan bidrage til 

brandspredning. 
- At elektriske apparater med automatisk afbryderfunktion foretrækkes. 
- At der kun fyres korrekt i brandeovne og kaminer 
- At der benyttes moderne teknologi, der som sekundær funktion, kan virke brandforebyggende 

 
Udover overnævnte anbefalinger kan der arbejdes videre med følgende, efter nærmere aftale med de 
involverende parter. 

 
- At der afholdes mindst 1 øvelse årligt på et objekt i områdets fredede bygninger 
- At der tilbydes kursus i ”Elementær brandslukning” for alle beboer i de fredede bygninger 
- At der skabes lokal viden om brandbeskyttelse gennem bl.a. ved Trekantområdets Brandvæsens 

deltagelse i lokale arrangementer og indbyde Christiansfelds borgere til frivillige kurser i 
brandforebyggelse. Herunder kurset den Robuste borger. 

- At der udføres hyppigere brandsyn på Verdensarvsområdets fredede bygninger, som ikke er omfattet 
af reglerne i de Driftsmæssige Forskrifter 

- At der til borgere i området udarbejdes og omdeles gratis skriftligt materiale, der formidler viden om 
brandforebyggelse og brandbekæmpelse. 

 

Nuværende øvrige sikringstiltag i Verdensarvsområdet 
I forbindelse med omlægningen og renoveringen af gadenettet i Verdensarvsområdet, er der separatkloakeret, 
så nu ledes tag- og overfladevand direkte væk fra området og til regnvandsbassiner i det tilgrænsende åbne 
land. I samme renovering er gadeprofilet på Lindegade og Nørregade oprettet og tilrettet, således at 
overfladevand, hvis det ikke løber i afløb direkte, vil løbe væk fra Kirkepladsen og dermed ud af 
Verdensarvsområdet. 

I forbindelse med de gennemgribende restaureringer af dele af områdets bygningsmasse, som netop er 
gennemført, er de renoverede bygningernes konstruktioner blevet gennemgået og sikret, således at 
bygningerne er tætte og har styrken til at modstå vejr og vind. 

 

Fremtidige øvrige sikringstiltag i Verdensarvsområdet 
Når de tilbageværende endnu ikke-restaurerede bygninger restaureres, vil de bliver konstruktivt gennemgået 
og om nødvendigt forstærket. 
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Områdets p-forhold reguleres og parkeringsbelastning mindskes, således at der i Verdensarvsområdet primært 
parkeres af beboere. Turister henvises til nye parkeringsfaciliteter uden for Verdensarvsområdet. 

 

Operativ indsats af Kolding Kommune 
(Beredskabsloven kapitel 3 § 12) 

 
Det kommunale Redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og 
miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne 
modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. 

 
Trekantområdets Brandvæsen består i Kolding kommune af 5 brandstationer og et frivilligt beredskab som 24 
timer i døgnet rykker ud til skader på personer og miljøet ved ulykker og katastrofer. 

 
Førsteudrykningen til et skadested skal afgå hurtigst muligt, dog senest inden for 5 minutter efter 
alarmcentralens afgivelse af alarmen jf. Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt Redningsberedskab 
(BEK. nr. 765 af 03/08/2005) 

 

Station Køreafstand 
i km fra 

stationen 

Køretøjer Min. 
Bemanding 

Udryk. tid 
inkl. afgangstid 
(førsteudrykning) 

udryk. tid 
inkl. 

afgangstid 
(assistance) 

Tyrstrup 1 1) ASP-TKV 1 holdleder 
5 brandmænd 

7  

Stepping 8 1) ASP-TKV 1 holdleder 
3 brandmænd 

 11 

Vamdrup 18 1) ASP-TKV 1 holdleder 
5 brandmænd 

 20 

Lunderskov 28 1) ASP-TKV 1 holdleder 
3 brandmænd 

 25 

Kolding 1 16 1) ASP- 1 holdleder 14 18 
   3 brandmænd   
  STG-TKV 1 holdleder   
   7 brandmænd   

Kolding 2 16 1) ASP-TKV 1 holdleder 
5 brandmænd 

 18 

Frivillige 15 1) ASP-KOM- 
LOGISTIK 

1 holdleder 
X antal brandmænd 

  

Indsatsleder 16 1) ISL vogn 1 Indsatsleder 12  

Kilometer og udrykningstid til Christiansfeld bymidte. 
1) ASP = Autosprøjte KOM = Kommunikationsvogn 

TKV = Tankvogn LOGISTIK = forplejning m.m. 
STG = Stigevogn ISL = Indsatsleder 
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Førsteudrykning til Christiansfeld ved melding om brand, kører fra Station Tyrstrup med bemanding 1 
holdledere og 5 brandmænd, køretøjer (autosprøjte og tankvogn). Stationen assisteres af Station Kolding med 
bemanding 1 holdleder, 3 brandmænd køretøj (autosprøjte) samt indsatsleder fra arbejds- eller 
hjemmeadresse. 

 
Udrykningstiden til Christiansfeld bymidte for førsteudrykning, vises i skemaet ovenfor. Statistikken er hentet 
fra Beredskabsstyrelsens online dataindberetningssystem, og viser en udrykningstid på max. 7 min fra 
Trekantområdets Brandvæsen har modtaget alarmen og til første indsats er sat i gang. 

 
Vandforsyning til brandslukning sker fra brandbilernes tanke og brandhaner. Der findes brandhane i 
Lindegade, Nørregade og Kongensgade, som har en ydelse på ca. 1000 L/m. Derudover kan vandtankvognene 
hente vand fra andre nærliggende brandhaner i byen. 

 

Uddannelse og brandsikringsbevidsthed 
Som et led i styrkelsen af sikkerhed og brandsikringsbevidsthed i Verdensarvsområdet tilbyder Kolding 
Kommune og Trekantområdets Brandvæsen: 

Til bygningsejere i området: 
 

- Rådgivning vedr. bygningers drift og vedligehold, med henblik på at undgå skader, der kan skabe øget 
brandrisiko. 

Til borgere i området: 
 

- Kursus i elementær brandbekæmpelse 
- Den Robuste Borger 

 
Til borgere i og faste brugere af området: 

 
- Informationsmateriale om, hvordan man modvirker de almindeligste kilder til brand. 
- Vejledning i korrekt og sikker adfærd i tilfælde af brand 
- Information om og vejledning til viden om brandbeskyttelse fx online. 
- Information om alarmeringsprocedurer 
- Information om hensigtsmæssig adfærd ved ekstreme vejrlige situationer 

 
 
Øvelser 
Trekantområdets Brandvæsen afholder minimum 12 øvelser om året. Ved disse øvelser er der indlagt øvelser 
på særlige objekter. Minimum en af disse øvelser henlægges til forskellige øvelser på de fredede bygninger i 
Lindegade, Nørregade og Kongensgade. Det vil sikre, at Trekantområdets Brandvæsen får et godt kendskab til 
området og placeringen af de fredede bygninger i tilfælde af brand. Samtidig vil det øge den almindelige 
brandsikringsbevidsthed i området. 
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Tyrstrup Brandstation, Christiansfeld 

 
Kort over placering af Tyrstrup Brandstation i forhold til Verdensarvsområdet. 
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Bilag 1 
Adresser på fredede bygninger i Christiansfeld pr. 14.09.2015: 

Kirkegårds Allé 4. Gudsageren Kirkegård, Christiansfeld. Kirkegårdens seks karreer med gravsten, pavillon 
og portal samt rækkerne af lindetræer omkring de enkelte karréer i hele kirkegårdsområdet og langs 
kirkegårdsalleen (1773, senere udvidet) samt to mindesmærker (1848 og 1920). F. 1988. 

Kirkegårds Allé 6. Kirkegårds Allé 6, Christiansfeld. Lysthuset (ca. 1800). F. 1988. 

Kongensgade 11. Kongensgade 11, Christiansfeld. Forhuset (1853). F. 1979. 

Lindegade 10. Lindegade 10, Christiansfeld. Forhus (1797) og sidehus. F. 1945. 

Lindegade 11 (tidl. Lindegade 11-13). Lindegade 11, Christiansfeld. Forhuset (1781). F. 1945. 

Lindegade 12 og 12 B. Posthuset i Christiansfeld. Forhuset (1797) og bygningen vest i gården. F. 1945.* 

Lindegade 13 (tidl. Lindegade 15). Drengeskolen, Christiansfeld. Forhuset (1788, forlænget med to fag mod 
øst 1796 og med to fag mod vest 1862). F. 1945. 

Lindegade 14. Lindegade 14, Christiansfeld. Forhus (1794) og sidehus (før 1878). F. 1945.* 

Lindegade 15 (tidl. Kirkepladsen). Brødremenighedens Kirke, Christiansfeld. Kirken med sidefløje (1776- 
77 af Johan Gottfried Arndt; sidefløjene 1795-97). F. 1922.* 

Lindegade 16. Lindegade 16, Christiansfeld. Forhus (1794) og sidehus (før 1878). F. 1945.* 

Lindegade 17. Første Hus, Christiansfeld. Forhuset (1773 ff. af murermester Höpfner). F. 1920. 

Lindegade 18. Lindegade 18, Christiansfeld. Forhuset (1792), det vestlige sidehus og bygningen øst i gården 
(mellem 1812 og 1878). F. 1945.* 

Lindegade 19. Lindegade 19, Christiansfeld. Forhuset (1781-82, forhøjet 1797) og de i vest (ca. 1801) og øst 
(ml. 1812 og 1872) sammenbyggede udhuse. F. 1945.* 

Lindegade 2. Lindegade 2, Christiansfeld. Forhuset (1824). F. 1945.* 

Lindegade 20. Arndts Hus, Christiansfeld. Forhuset (1784 af Johan Gottfried Arndt). F. 1945.* 

Lindegade 21. Apoteket, Christiansfeld. Forhuset (1783, muret kvist ca. 1840). F. 1945.* 

Lindegade 22. Lindegade 22, Christiansfeld. Forhuset (1783) og de to sammenbyggede sidehuse (nordre 
1801, søndre ml. 1812 og 1878). F. 1945.* 

Lindegade 23. Spielwerg, Christiansfeld. Forhuset (1778, ombygget 1856) og det dermed sammenbyggede 
sidehus mod Kongensgade (1856). F. 1979. Udv. 1982.* 

Lindegade 24. Lindegade 24, Christiansfeld. Forhuset (1777). F. 1945.* 

Lindegade 25, hj. af Kongensgade. Hotellet, Gæstehuset (tidl.), Christiansfeld. Forhuset (1773) med 
koncertsalstilbygning (1899 af Magnus Hansen) og køkkentilbygningen (ca. 1900). F. 1945.* 

Lindegade 26. Christiansfeld Præstegård (Brødremenighedens præstebolig). Forhuset (1773), sidehus i vest 
(ml. 1878 og 1909) og bindingsværkshuset i øst. F. 1920.* 

Lindegade 28. Lindegade 28, Christiansfeld. Forhuset (1773, forhøjet 1778) og bindingsværksbygningen i 
gården (ml. 1812 og 1878). F. 1920.* 
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Lindegade 34 og Kongensgade 9 og 9 E. Brødrehuset, Christiansfeld. Forhuset (1774) med sidehus i vest 
(1793), sidehus mod Kongensgade (1854) og baghuset (1854 og senere). F. 1945.* 

Lindegade 4. Lindegade 4, Christiansfeld. Forhuset (1826). F. 1945.* 

Lindegade 6. Lindegade 6, Christiansfeld. Forhuset (1820). F. 1945.* 

Lindegade 8. Lindegade 8, Christiansfeld. Forhuset (1813). F. 1945.* 

Lindegade 9. Lindegade 9, Christiansfeld. Forhuset (1806). F. 1945. 

Nørregade 1. Nørregade 1, Christiansfeld. Forhuset (1876, ombygget 1890). F. 1979.* 

Nørregade 12. Pigeskolen (tidl.), Christiansfeld. Forhus (1784) med sidehus (antagelig 1797) i øst. F. 1920.* 

Nørregade 14. Søstrehuset, Christiansfeld. Det trefløjede anlæg (hovedfløj 1776, formentlig af Johan 
Gottfried Arndt, østfløj 1784-86, vestfløj 1799-1800) med to T-formede økonomibygninger (ml. 1798 og 
1878). F. 1920.* 

Nørregade 16 og Birkevej 2. Enkehuset, Christiansfeld. Det vinkelformede bygningsanlæg (hovedfløj 1779- 
80 af Johan Gottfried Arndt, vestfløj og forbindelsesbygningen 1797-99) og det ottekantede havehus (1802). 
F. 1920.* 

Nørregade 3. Nørregade 3, Christiansfeld. Forhus (østlige del 1778, vestlige del 1780) og det dermed 
sammenbyggede tofags sidehus (1830). F. 1979.* 

Nørregade 5 og 7, hj. af Kirkepladsen. Nørregade 5-7, Christiansfeld. Forhuset mod Nørregade (1773) og 
forhuset mod Kirkepladsen (1780 af J.H. Høffner). F. 1920.* 

Nørregade 9 (tidl. Kirkepladsen 1). Sprøjtehus (tidl.), Christiansfeld. Gavlhuset (1778 af murermester 
Höpfner). F. 1920. 
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	Adresse
	Brandmyndighed
	Trekantområdets Brandvæsen Norgesvej 1
	Fredede bygninger. (se bilag 1) Lindegade – Nørregade – Kongensgade 6070 Christiansfeld
	7100 Vejle
	/
	Verdensarvsområdet i Christiansfeld
	Forord/formål
	I forbindelse med Christiansfelds optagelse på UNESCOs verdenskulturarvsliste, udarbejdedes denne beredskabsplan, for at anvise tiltag til at modvirke og forhindre hændelser, der ville kunne skade byens unikke bygningskulturarv. Planens hovedfokus er bygninger i byens midte centreret omkring Kirkepladsen og i gaderne Lindegade, Nørregade og Kongensgade.
	Beredskabsplanen er udarbejdet af Trekantområdets Brandvæsen og Kolding Kommune.
	Beredskabsplanen beskriver
	- Tiltag som i dag er installerede for at forbedre brandsikkerheden både frivilligt og lovmæssigt i områdets bygninger.
	- Fremtidige anbefalinger og lovmæssige krav ved ombygning/nybygning/renovering/tilbygning.
	- Det operative beredskab i Trekantområdets Brandvæsen, jf. den gældende risikobasserede dimensionering for Kolding Kommune.
	- Hvordan kan en brand opstå.
	- Risiko- og sårbarhedsobjekter.
	- Uddannelse i brandforebyggelse og andre bevidsthedsskabende tiltag om brandrisici.
	- Brand- og katastrofeøvelser i området
	- Klimarisici og deres bekæmpelse (primært oversvømmelsesrisiko af nedbør)
	Det lovmæssige grundlag
	Lovmæssigt grundlag for brandsikring af bygninger i Danmark:
	Trekantområdets Brandvæsens brandforebyggende indsats på fredede bygninger i Kolding Kommune

	(I henhold til Beredskabsloven kapitel 1 §1)
	Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.
	Ved renovering og tilbygninger skal gældende lovgivning overholdes. Kolding Kommunes Byggesagsafdeling og Trekantområdets Brandvæsen har et tæt samarbejde omkring sagsbehandling af fredede bygninger.
	Lovgivningen findes hos og i:
	- Kulturstyrelsen
	- Det gældende bygningsreglement.
	- Beredskabsloven (LBK nr. 660 af 10/06/2009)
	- Driftsmæssige forskrifter (nr. 212 af 27. marts 2008)
	- Tekniske forskrifter, væske, gas og visse brandfarlige virksomheder. (Beredskabsloven kap.7)
	- Bek. af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
	o (LBK nr. 970 af 28/08/2014)
	- Cirkulære om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejder på fredede bygninger (CIR. nr. 2 af 06/01/1994)
	Ifølge Beredskabsloven skal der foretages brandsyn af fredede bygninger hvert femte år – uanset om bygningerne er offentligt eller privat ejede. Brandsynet skal varsles senest 14. dage før, brandsynet udføres. Der behøves ingen retskendelse for at foretage brandsyn, men de personer, som foretager brandsynet, skal være i besiddelse af legitimation, som er udstedt af kommunalbestyrelsen. Ved konstatering af mangler skal ejeren og Kulturstyrelsen underrettes.
	Ved brandsyn påses generelt:
	- At trapper har fri passage
	- At kældre, loftsrum mv. ikke benyttes som oplagsrum for letantændelige eller brændbare effekter
	- At porte og andre adgangsveje, som er nødvendige for redningsberedskabets fremføring, har fri passage
	- At påkrævede vandforsyningssteder er brugbare og tilgængelige for redningsberedskabet
	- At påkrævet brandslukningsmateriel er vedligeholdt og placeret i overensstemmelse med de tekniske og driftsmæssige forskrifter, samt at det er tydeligt afmærket ved skiltning
	- At brandfarlige virksomheder og oplag med gasflasker og lignende er placeret, indrettet og anvendes som tilladt.
	- At de i øvrigt gældende tekniske og driftsmæssige forskrifter også er overholdt.
	Trekantområdets Brandvæsen anbefaler/rådgiver også under brandsynet om bygningsmæssige brandværnsforanstaltninger. Dette kunne være opsætning af brandmateriel, røgalarmer, brandalarmeringsanlæg (ABA, sprinkler, m.m.)
	Hvis der ved brandsyn bliver konstateret mangler, skal ejeren underrettes. Er manglen af mindre betydning, fastsættes en afhjælpningsfrist. Efter fristens udløb skal skaden være bragt i orden. Hvis der derimod konstateres særlige forhold ved indretning eller ved anvendelsen, der vurderes at kunne medføre alvorlige bygningsskader i tilfælde af brand, indberettes dette til bygningsfredningsmyndigheden, Kulturstyrelsen.
	Ved ombygninger eller renoveringer er det Kolding Kommunes Byggesags afdeling, By- og Udviklingsforvaltningen, der er myndighed - dog med tæt kontakt til bygningsfredningsmyndigheden, Kulturstyrelsen - og Trekantområdets Brandvæsen.
	Ved ombygning og renovering skal nye brandkrav jf. lovgivningen opfyldes.
	Cirkulæret om instruks for brandværnsforanstaltninger under byggearbejde på fredede bygninger. (CIR nr. 2 06/01/1994) kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54920
	Ved brandsyn gennemgås brandtekniske installationer og brandmateriel med brugere.
	Kortmateriale
	Christiansfeld i Kolding Kommune Byen Christiansfeld
	/
	Verdensarvsområdet og adgang
	Særlige enkeltbygninger i Verdensarvsområdet. Tal refererer til side 11.
	Christiansfeld
	Byen Christiansfeld blev efter bevilling fra kong Christian d. 7. grundlagt i 1773 af den tilrejsende brødremenighed fra Herrnhut, som i taknemmelighed opkaldte den efter monarken. Christiansfeld er en af de første byer i Danmark, som blev planlagt med en stram overordnet byplan. Byen har en velbevaret oprindelig struktur opbygget med to parallelle gader og en central plads bl.a. med menighedens kirke.
	Christiansfeld er i dag en by med mange historiske og velbevarede bygninger. I byen er 35 fredede ejendomme. De fleste er nyligt istandsatte, men der er også bygninger, der p.t. afventer restaurering og ny anvendelse.
	I midtbyen af Christiansfeld findes primært boliger, en række mindre butikker og mindre håndværksvirksomheder, men ingen større erhvervsbyggeriet. Uden for Verdensarvsområdet i nordenden af Christiansfeld findes byens erhvervsområde. Christiansfeld midtby præges af boliger i mindre byejendomme og enfamiliehuse samt Brødremenighedens bygninger.
	Byen blev bygget med stor sans for godt håndværk og bygningsdetaljer. Kendetegnende for de historiske bygninger i Christiansfeld er, at de alle er i teglsten med tegltage. Primært i gule facadesten og røde vingetegltagsten. Eneste markante undtagelse er Brødremenighedens kirke med gule facadeteglsten og mørkt glaseret vingetegltag.
	Christiansfelds bygningsmasse har en generelt høj brandmodstandsevne. Enkelte mindre udhuse er opført i træ, men i byen findes nogle få bindingsværksbygninger men ingen stråtækte bygninger.
	Gader i Christiansfeld er solide og ny renoverede matchende byens bygninger opført i teglsten.
	Beboere og besøgende
	Christiansfeld har ca. 2900 indbyggere i alle aldre. I Verdensarvsområdet bor ca. 350 personer. Efter byens udnævnelse til verdensarv har byen haft mere end 10.000 besøgende om måneden. Det er både danske og udenlandske gæster. Typisk ankommer gæster til byen med bil eller bus og ledes til en nyetableret parkeringsplads vest for Verdensarvsområdet. Inden for Verdensarvsområdet går besøgende rundt.
	Parkering i Verdensarvsområdet søges begrænset til områdets beboere og deres gæster. Offentlig transport til Christiansfeld leveres af trafikselskabet Syd trafik og foregår med bus.
	Risiko for skader i Verdensarvsområdet
	Områdets historiske bygningsmasse vurderes til at kunne skades af ild, vand og naturkræfter.
	De særlige objekter i Verdensarvsområdet - markeret på kortet side 7 – vurderes ikke til at være omfattet af nogen større brandrisiko. Der er i området ingen større industrivirksomheder.
	Kilder til brand i Verdensarvsområdet vurderes til at kunne være:
	- Levende lys
	- Uforsigtighed med åben ild (grill, bålsteder m.v.)
	- Fejl i elinstallationer
	- Ulovlig afbrænding
	- Brug af ukrudtsbrændere
	- Bygningsarbejde / håndværkere (tagpaplægning, gnister m.v.)
	- Opbevaring af materiale på ulåste lofter
	- Brandsmitte fra andre objekter, der antændes i gaderummet (fx køretøjer)
	- Lynnedslag
	- Påsatte brande
	Øvrige skader i Verdensarvsområdet vurderes til at kunne forårsages af:
	- Blæst
	- Sne og snelast
	- Regn / oversvømmelse
	De historiske Christiansfelderovne er installerede i mange af områdets boliger og benyttes til supplerende rumopvarmning. Ovnene er konstruerede som konvektionsovne med god varmespredning. Der er i byen en stor veneration for ovnene, som vedligeholdes og restaureres omhyggeligt lokalt. Alle bebeboere i boliger med ovne instrueres nøje om korrekt fyringsmetode.
	Skostene i Verdensarvsområdet velholdte og af en stor dimensionering, så risikoen for skorstensbrande vurderes til at være lav.
	/ /
	Christiansfeld er kendt for sine historiske ovne, der renoveres og vedligeholdes omhyggeligt.
	Nuværende brandsikkerhed i Verdensarvsområdet
	Bygninger i verdensarvsområdet har som udgangspunkt de brandmæssige tiltag, som lovene foreskriver. Der kan dog være tilfælde, hvor brandsikkerheden ikke er helt korrekt udført. Dette vil bygningsmyndigheden og Trekantområdets Brandvæsen følge op på i samarbejde med Brødremenigheden samt områdets øvrige bygningsejere. Det, der bør tilses, er:
	- Brandsektionering
	- Brandcelleinddeling
	- Branddøre
	- Gennemføringer i brandcelle - og brandsektionsvægge
	- Oplag - især på lofter og trapper
	- Brandtekniske anlæg og elinstallationer
	Eksempler på eksisterende brandmæssige tiltag i Verdensarvsområdet:
	Sprinkleranlæg Brandkarm Branddøre
	Nuværende brandsikringstiltag i de særlige enkeltbygninger
	Brødremenighedens kirke (1)
	Søstre huset (2)
	Brødrehuset (3)
	Enkehuset (4)
	Briants Hus, præstebolig (5)
	Tidl. pigeskole (6)
	Tidl. skole (7)
	Historicum, tidl. apotek (8)
	Brødremenighedens Hotel (9)
	Lindegade 17 (11) – byens ældste familiehus
	Nørregade 7 (12) – tvillingehus til Lindegade 17
	Sprøjtehuset (13)
	Prætorius’ hus (14)
	Øvrige bygninger

	(Tal refererer til kortet side 7)
	- Opfylder de lovmæssige krav, jf. br10 og driftsmæssige forskrifter
	- Håndslukningsmateriel
	- Installeret brandsikringsanlæg (sprinkler og ABA-anlæg)
	- Brandslukningsmateriel
	-
	-
	- Røgalarmer
	- Installeret brandsikringsanlæg (ABA anlæg)
	-
	- Røgalarm
	- Opfylder de lovmæssige krav, jf. BR10 og driftsmæssige forskrifter.
	- Installeret brandsikringsanlæg
	-
	-
	-
	-
	- Der er opsat røgalarmer i Brødremenighedens lejemål og i flere af de privatejede huse.
	- Flere bygninger har håndslukningsmateriel opsat, så brand kan afværges.
	I Verdensarvsområdets butikker findes håndslukkere og i mange boliger røgalarmer
	Fremtidig brandsikkerhed i Verdensarvsområdet
	Kolding Kommune og Trekantområdets Brandvæsen vil for at styrke brandsikkerheden gennem dialog med beboere i Verdensarvsområdet og anbefale områdets indbyggere:
	- At der så vidt muligt ikke benyttes ukrudtsbrændere i området. Hvis ukrudtsbrændere benyttes, bør de betjenes af professionelle og med stor forsigtighed.
	- At der opsættes trykvandsslukker/brandtæpper i alle områdets boliger.
	- At der opsættes røgalarmer i alle boliger.
	- At affaldscontainere m.m. placeres således, at de ikke frister pyromaner og ved brand kan bidrage til brandspredning.
	- At elektriske apparater med automatisk afbryderfunktion foretrækkes.
	- At der kun fyres korrekt i brandeovne og kaminer
	- At der benyttes moderne teknologi, der som sekundær funktion, kan virke brandforebyggende
	Udover overnævnte anbefalinger kan der arbejdes videre med følgende, efter nærmere aftale med de involverende parter.
	- At der afholdes mindst 1 øvelse årligt på et objekt i områdets fredede bygninger
	- At der tilbydes kursus i ”Elementær brandslukning” for alle beboer i de fredede bygninger
	- At der skabes lokal viden om brandbeskyttelse gennem bl.a. ved Trekantområdets Brandvæsens deltagelse i lokale arrangementer og indbyde Christiansfelds borgere til frivillige kurser i brandforebyggelse. Herunder kurset den Robuste borger.
	- At der udføres hyppigere brandsyn på Verdensarvsområdets fredede bygninger, som ikke er omfattet af reglerne i de Driftsmæssige Forskrifter
	- At der til borgere i området udarbejdes og omdeles gratis skriftligt materiale, der formidler viden om brandforebyggelse og brandbekæmpelse.
	Nuværende øvrige sikringstiltag i Verdensarvsområdet
	I forbindelse med omlægningen og renoveringen af gadenettet i Verdensarvsområdet, er der separatkloakeret, så nu ledes tag- og overfladevand direkte væk fra området og til regnvandsbassiner i det tilgrænsende åbne land. I samme renovering er gadeprofilet på Lindegade og Nørregade oprettet og tilrettet, således at overfladevand, hvis det ikke løber i afløb direkte, vil løbe væk fra Kirkepladsen og dermed ud af Verdensarvsområdet.
	I forbindelse med de gennemgribende restaureringer af dele af områdets bygningsmasse, som netop er gennemført, er de renoverede bygningernes konstruktioner blevet gennemgået og sikret, således at bygningerne er tætte og har styrken til at modstå vejr og vind.
	Fremtidige øvrige sikringstiltag i Verdensarvsområdet
	Når de tilbageværende endnu ikke-restaurerede bygninger restaureres, vil de bliver konstruktivt gennemgået og om nødvendigt forstærket.
	Områdets p-forhold reguleres og parkeringsbelastning mindskes, således at der i Verdensarvsområdet primært parkeres af beboere. Turister henvises til nye parkeringsfaciliteter uden for Verdensarvsområdet.
	Operativ indsats af Kolding Kommune
	(Beredskabsloven kapitel 3 § 12)
	Det kommunale Redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.
	Trekantområdets Brandvæsen består i Kolding kommune af 5 brandstationer og et frivilligt beredskab som 24 timer i døgnet rykker ud til skader på personer og miljøet ved ulykker og katastrofer.
	Førsteudrykningen til et skadested skal afgå hurtigst muligt, dog senest inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarmen jf. Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt Redningsberedskab (BEK. nr. 765 af 03/08/2005)
	Udryk. tid inkl. afgangstid (førsteudrykning)
	Min.
	Køretøjer
	Køreafstand i km fra stationen
	Station
	udryk. tid inkl. afgangstid (assistance)
	Bemanding
	7
	1 holdleder
	1
	Tyrstrup
	1) ASP-TKV
	5 brandmænd
	11
	1 holdleder
	8
	Stepping
	1) ASP-TKV
	3 brandmænd
	20
	1 holdleder
	18
	Vamdrup
	1) ASP-TKV
	5 brandmænd
	25
	1 holdleder
	28
	Lunderskov
	1) ASP-TKV
	3 brandmænd
	18
	14
	1 holdleder
	16
	Kolding 1
	1) ASP-
	3 brandmænd
	1 holdleder
	STG-TKV
	7 brandmænd
	18
	1 holdleder
	16
	Kolding 2
	1) ASP-TKV
	5 brandmænd
	1 holdleder
	15
	Frivillige
	1) ASP-KOM- LOGISTIK
	X antal brandmænd
	12
	1 Indsatsleder
	16
	Indsatsleder
	1) ISL vogn
	Kilometer og udrykningstid til Christiansfeld bymidte.
	1) ASP = Autosprøjte KOM = Kommunikationsvogn TKV = Tankvogn LOGISTIK = forplejning m.m. STG = Stigevogn ISL = Indsatsleder
	Førsteudrykning til Christiansfeld ved melding om brand, kører fra Station Tyrstrup med bemanding 1 holdledere og 5 brandmænd, køretøjer (autosprøjte og tankvogn). Stationen assisteres af Station Kolding med bemanding 1 holdleder, 3 brandmænd køretøj (autosprøjte) samt indsatsleder fra arbejds- eller hjemmeadresse.
	Udrykningstiden til Christiansfeld bymidte for førsteudrykning, vises i skemaet ovenfor. Statistikken er hentet fra Beredskabsstyrelsens online dataindberetningssystem, og viser en udrykningstid på max. 7 min fra Trekantområdets Brandvæsen har modtaget alarmen og til første indsats er sat i gang.
	Vandforsyning til brandslukning sker fra brandbilernes tanke og brandhaner. Der findes brandhane i Lindegade, Nørregade og Kongensgade, som har en ydelse på ca. 1000 L/m. Derudover kan vandtankvognene hente vand fra andre nærliggende brandhaner i byen.
	Uddannelse og brandsikringsbevidsthed
	Som et led i styrkelsen af sikkerhed og brandsikringsbevidsthed i Verdensarvsområdet tilbyder Kolding Kommune og Trekantområdets Brandvæsen:
	Til bygningsejere i området:
	- Rådgivning vedr. bygningers drift og vedligehold, med henblik på at undgå skader, der kan skabe øget brandrisiko.
	Til borgere i området:
	- Kursus i elementær brandbekæmpelse
	- Den Robuste Borger
	Til borgere i og faste brugere af området:
	- Informationsmateriale om, hvordan man modvirker de almindeligste kilder til brand.
	- Vejledning i korrekt og sikker adfærd i tilfælde af brand
	- Information om og vejledning til viden om brandbeskyttelse fx online.
	- Information om alarmeringsprocedurer
	- Information om hensigtsmæssig adfærd ved ekstreme vejrlige situationer
	Øvelser
	Trekantområdets Brandvæsen afholder minimum 12 øvelser om året. Ved disse øvelser er der indlagt øvelser på særlige objekter. Minimum en af disse øvelser henlægges til forskellige øvelser på de fredede bygninger i Lindegade, Nørregade og Kongensgade. Det vil sikre, at Trekantområdets Brandvæsen får et godt kendskab til området og placeringen af de fredede bygninger i tilfælde af brand. Samtidig vil det øge den almindelige brandsikringsbevidsthed i området.
	/
	Tyrstrup Brandstation, Christiansfeld
	Kort over placering af Tyrstrup Brandstation i forhold til Verdensarvsområdet.
	/
	Bilag 1
	Adresser på fredede bygninger i Christiansfeld pr. 14.09.2015:
	Kirkegårds Allé 4. Gudsageren Kirkegård, Christiansfeld. Kirkegårdens seks karreer med gravsten, pavillon og portal samt rækkerne af lindetræer omkring de enkelte karréer i hele kirkegårdsområdet og langs kirkegårdsalleen (1773, senere udvidet) samt to mindesmærker (1848 og 1920). F. 1988.
	Kirkegårds Allé 6. Kirkegårds Allé 6, Christiansfeld. Lysthuset (ca. 1800). F. 1988.
	Kongensgade 11. Kongensgade 11, Christiansfeld. Forhuset (1853). F. 1979.
	Lindegade 10. Lindegade 10, Christiansfeld. Forhus (1797) og sidehus. F. 1945.
	Lindegade 11 (tidl. Lindegade 11-13). Lindegade 11, Christiansfeld. Forhuset (1781). F. 1945.
	Lindegade 12 og 12 B. Posthuset i Christiansfeld. Forhuset (1797) og bygningen vest i gården. F. 1945.*
	Lindegade 13 (tidl. Lindegade 15). Drengeskolen, Christiansfeld. Forhuset (1788, forlænget med to fag mod øst 1796 og med to fag mod vest 1862). F. 1945.
	Lindegade 14. Lindegade 14, Christiansfeld. Forhus (1794) og sidehus (før 1878). F. 1945.*
	Lindegade 15 (tidl. Kirkepladsen). Brødremenighedens Kirke, Christiansfeld. Kirken med sidefløje (1776- 77 af Johan Gottfried Arndt; sidefløjene 1795-97). F. 1922.*
	Lindegade 16. Lindegade 16, Christiansfeld. Forhus (1794) og sidehus (før 1878). F. 1945.*
	Lindegade 17. Første Hus, Christiansfeld. Forhuset (1773 ff. af murermester Höpfner). F. 1920.
	Lindegade 18. Lindegade 18, Christiansfeld. Forhuset (1792), det vestlige sidehus og bygningen øst i gården (mellem 1812 og 1878). F. 1945.*
	Lindegade 19. Lindegade 19, Christiansfeld. Forhuset (1781-82, forhøjet 1797) og de i vest (ca. 1801) og øst (ml. 1812 og 1872) sammenbyggede udhuse. F. 1945.*
	Lindegade 2. Lindegade 2, Christiansfeld. Forhuset (1824). F. 1945.*
	Lindegade 20. Arndts Hus, Christiansfeld. Forhuset (1784 af Johan Gottfried Arndt). F. 1945.*
	Lindegade 21. Apoteket, Christiansfeld. Forhuset (1783, muret kvist ca. 1840). F. 1945.*
	Lindegade 22. Lindegade 22, Christiansfeld. Forhuset (1783) og de to sammenbyggede sidehuse (nordre 1801, søndre ml. 1812 og 1878). F. 1945.*
	Lindegade 23. Spielwerg, Christiansfeld. Forhuset (1778, ombygget 1856) og det dermed sammenbyggede sidehus mod Kongensgade (1856). F. 1979. Udv. 1982.*
	Lindegade 24. Lindegade 24, Christiansfeld. Forhuset (1777). F. 1945.*
	Lindegade 25, hj. af Kongensgade. Hotellet, Gæstehuset (tidl.), Christiansfeld. Forhuset (1773) med koncertsalstilbygning (1899 af Magnus Hansen) og køkkentilbygningen (ca. 1900). F. 1945.*
	Lindegade 26. Christiansfeld Præstegård (Brødremenighedens præstebolig). Forhuset (1773), sidehus i vest (ml. 1878 og 1909) og bindingsværkshuset i øst. F. 1920.*
	Lindegade 28. Lindegade 28, Christiansfeld. Forhuset (1773, forhøjet 1778) og bindingsværksbygningen i gården (ml. 1812 og 1878). F. 1920.*
	Lindegade 34 og Kongensgade 9 og 9 E. Brødrehuset, Christiansfeld. Forhuset (1774) med sidehus i vest (1793), sidehus mod Kongensgade (1854) og baghuset (1854 og senere). F. 1945.*
	Lindegade 4. Lindegade 4, Christiansfeld. Forhuset (1826). F. 1945.*
	Lindegade 6. Lindegade 6, Christiansfeld. Forhuset (1820). F. 1945.*
	Lindegade 8. Lindegade 8, Christiansfeld. Forhuset (1813). F. 1945.*
	Lindegade 9. Lindegade 9, Christiansfeld. Forhuset (1806). F. 1945.
	Nørregade 1. Nørregade 1, Christiansfeld. Forhuset (1876, ombygget 1890). F. 1979.*
	Nørregade 12. Pigeskolen (tidl.), Christiansfeld. Forhus (1784) med sidehus (antagelig 1797) i øst. F. 1920.*
	Nørregade 14. Søstrehuset, Christiansfeld. Det trefløjede anlæg (hovedfløj 1776, formentlig af Johan Gottfried Arndt, østfløj 1784-86, vestfløj 1799-1800) med to T-formede økonomibygninger (ml. 1798 og 1878). F. 1920.*
	Nørregade 16 og Birkevej 2. Enkehuset, Christiansfeld. Det vinkelformede bygningsanlæg (hovedfløj 1779- 80 af Johan Gottfried Arndt, vestfløj og forbindelsesbygningen 1797-99) og det ottekantede havehus (1802). F. 1920.*
	Nørregade 3. Nørregade 3, Christiansfeld. Forhus (østlige del 1778, vestlige del 1780) og det dermed sammenbyggede tofags sidehus (1830). F. 1979.*
	Nørregade 5 og 7, hj. af Kirkepladsen. Nørregade 5-7, Christiansfeld. Forhuset mod Nørregade (1773) og forhuset mod Kirkepladsen (1780 af J.H. Høffner). F. 1920.*
	Nørregade 9 (tidl. Kirkepladsen 1). Sprøjtehus (tidl.), Christiansfeld. Gavlhuset (1778 af murermester Höpfner). F. 1920.



