
Nasjonalt brannseminar om tette trehusmiljø - 
Risør 3.–5. mai 2023. 
Tema: «Brannen er slukket, hva nå?»

Program:
Onsdag 3 mai: Risørhuset, ”Hva skjedde etter brannen?”
12.00 Musikalsk innslag fra branntårnet

13.00 Oppmøte Risørhuset 

13.00 Velkommen!

13.15  Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og Arne Thomassen, fylkesordfører i Agder fylkeskommune åpner 
seminaret

13.30 Linda Veiby, seksjonsleder hos Riksantikvaren innleder dagens tema.

13.45  Ole Christian Torkildsen, arkitekt ved KA presenterer sine funn og observasjoner fra eiendommene etter 
brannen 

14.15	 Pause	med	frukt,	kaffe	og	småretter

14.30 Kunstnerisk innslag ved Picedia

14.45  Petter Vinje Svendsen, leder for forebyggende avdeling Østre Agder brannvesen deler sine erfaringer fra 
brannen i Risør 

15.45  2 år etter brannen i Risør opplever Kragerø det samme, med omtrent samme omfang. Hva kan vi lære av 
brannen i Kragerø og hvilke erfaringer har de så langt?

16.15  Befaring til branntomta. Dette blir en “workshop” hvor vi deler ut oppgaver knyttet til praktiske og 
teoretiske utfordringer ved gjenoppbygging i spesielle kulturmiljøx 

17.00 Innsjekk hotell og egentid

18.15  Victor Norman - Samfunnsøkonom, politiker, professor, rektor ved Norges Handelshøyskole og forfatter 
- Bybrannen i Risør i historisk sammenheng- virkninger og erfaringer.  Dette er et åpent arrangement og 
del av Risørs 300 års jubileum i Risørhuset

19.30 Fellesmiddag Tollboden/Gamle rådhuset i Risør

Torsdag 4 mai: Risørhuset,  
Det nasjonale perspektivet - arbeid med brannsikring i tette trehusmiljø
09.00	Martin	Kristoffersen,	branningeniør	i	COWI	-	Erfaringer	med	brannsikringsplaner		

09.45  Cathrine Skredderstuen, seniorrådgiver hos Riksantikvaren – Riksantikvarens arbeid med tette 
trehusmiljø

10.15	 Pause	med	frukt	og	kaffe

10.30	 	Per	Willy	Færgestad,	seniorrådgiver,	tømrermester	og	ingeniør	hos	Akershus	bygningsvernsenter	(MiA)	-	
Gjenreisningen etter brannen i Drøbak; en reise fra askehaug til fugl Fønix

11.15 Lunsj på Park cafe

12.45	 	Sverre	Støle,	fagansvarlig	brann	og	leder	i	brannsikringsgruppa	Fredrikstad	kommune	-	Erfaringer	fra	
brannsikringsarbeid i Gamlebyen

13.30 Ane Steingildra Alvestad, Kommuneantikvar - Brannsikringsarbeid i i Gamle Skudeneshavn

14.15	 Pause	med	kaffe		

14.30 Kunstnerisk innslag 

14.45	 	Jens	Erik	Lauritzen,	fagsjef	for	restverdiredning	(RVR)	i	Finans	Norge-	Hvordan	arbeider	RVR-tjenesten	
med ivaretagelse og kompetanseheving på kulturhistoriske verdier?

15.15	 	Lars	Dolva,	valgt	leder	for	Skadebegrensningsbransjen	i	NHO	Service	og	Handel,	Erfaringer	med	
bransjestandarden for skadesanering av kulturhistoriske bygg

15.45 Avslutning

16.15	 Egentid

17.30 Veteranbusstur til kulturmiljøet båtbyggeriene på Moen

18.00 Omvisning Moen

19.00 Middag i Gregersen båtbyggeri/”Hos Signe”

20.30- 21.30  “ØISANG”, Norges eldste treferge i drift tar oss fra Moen til Risør

Fredag 5 mai: Rådhuset
09.00  Nina Kjølsen Jernæs, konservator i NIKU orienterer om forskningsprosjektet ”MICHON” med kommunalt 

beredskap knyttet til kulturminner og ekstremhendelser

09.45 Plan for videre oppfølging av seminarets tema, veien videre

10.30	Evaluering	og	ord	til	ettertanke

11.30-13.00  Lunsj

Hver dag er det salutt klokka 08.00 og klokka 17.00 for å markere Risørs 300 årsjubileum.


