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Årets samling vil omhandle temaet «Tidligfase». Tidligfasen defineres som perioden fra et behov for endring 
eller istandsetting oppstår fram til ferdig forprosjekt. Vi vil se på tidligfasevurderingene som virkemiddel og 
kriterium for et vellykket hovedprosjekt. 

Vi vil diskutere fredningsdokumentets betydning, behov for dokumentasjon, kulturminneforvaltningens rolle 
og betydningen av medvirkning. Vi vil også få presentere eksempler på små og store prosjekter som berører et 
stort spenn av ulike kulturmiljøer i statlig sektors eie. 

Seminaret skal holdes på Blindern i Oslo, Helga Engs hus, auditorium 3, Sem Sælands vei 7.  
Det blir en fysisk samling, men det vil bli mulig å delta digitalt. Lenke blir lagt ut i kalenderen på  
Riksantikvarens nettsider.

PÅMELDING
Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta. Frist for registrering er 10. april.
Meld deg på her
Spørsmål kan sendes på e-post til: ske@ra.no

SKE-samling 2022 

Torsdag 21. april, Universitetet i Oslo, Blindern

FREDERIKKEPLASSEN PÅ BLINDERN
Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik,Riksantikvaren

Forum for eiere og forvaltere av bygninger og anlegg 
som inngår i Statens kulturhistoriske eiendommer

https://www.riksantikvaren.no/kalender/velkommen-til-riksantikvarens-ske-forum-21-april-2022/
mailto:ske%40ra.no?subject=


09:30 – 10:00 Morgenkaffe

10:00 – 10:10 Velkommen   
  Underdirektør Leif Johnny Johannessen ønske velkommen til UiO   
  Riksantikvar Hanna Geiran ønsker velkommen til SKE-forum 

Tidligfase: Utfordringer og muligheter med kulturmiljøforvaltningens briller

10:10-10:30 Riksantikvarens prosessveileder for store rehabiliterings og  restaureringsprosjekter 
  ved seniorrådgiver Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren
10:30-10:55 Perspektiver fra det regionale nivå
  ved byantikvar i Oslo Janne Wilberg og leder for kulturminner i Nordland fylkeskommune Geir Davidsen
10:55-11:10 Tidligfase og fredningsdokumentet  
  ved seksjonssjef Sigrid Murud, Riksantikvaren
11:10-11:30 Samarbeid med kulturmiljømyndighetene i tidligfase
  ved arkitekt Anne Mette Raaholt

11:30-12:00 Befaring på Øvre Blindern ved seniorarkitekt Bent Aaby, UiO

12:00-12:30 Lunsj på Helga Enghs hus 

Betydningen av forundersøkelser og brukermedvirkning i tidligfase  

12:30-12:50 Forundersøkelser i mellomstore prosjekter 
  ved arkitekt Jens Treider

12:50-13:00 Naturbetong i Regjeringskvartalet - undersøkelser blir kunnskap
  ved samspillsleder Geir Barton Torsæter, Statsbygg
13:00-13:10 Skodje vegstasjon - grundig forarbeid før istandsettingen 
  ved fagkoordinator Cathrine Thorstensen og rådgiver Izabela Chlewicka, Statens Vegvesen
13:10-13:30  Betydning av medvirkning i tidligfase
  ved arkitekt Aina Lille-Langøy, B+B arkitekter

13:30-13:50  Pause

Hvordan kan statlig sektor håndtere kulturmiljøer bedre i tidligfase?

13:50-14:15 Hvordan kan statlig sektor håndtere kulturmiljøer bedre i tidligfase?   
  ved professor Geir Brendeland, NTNU 

14:15-14:30 Midt i byens største utviklingsprosjekt – og i et fredet kulturmiljø
  ved underdirektør Leif Johnny Johannesen, UiO
14:30-14:40 Hvor i en generell tidligfase kan og skal kulturminnehensyn spilles inn? 

  ved prosjektleder Erlen Brobak, Sykehusbygg HF
14:40-15:00 Viktige valg – tidligfase i statens prosjektmodell  

  ved direktør Hege Maria Eriksson, Statsbygg

15:00-15.30 Informasjonssaker 

Etter programmet

15:30 – 16:15 Befaring Nedre Blindern - Svein Rosselands hus og Fysikkbygget 
16:15 – 17:00 Reise til Oslo sentrum 
17:00   Besøk i Telegrafbygningen 

Program


