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Riksantikvaren lanserte i 2021 en klimastrategi frem mot 2030 for hele kulturmiljøfeltet. 
Strategien handler både om hvordan kulturmiljøforvaltningen skal bidra til å kutte 
klimagassutslipp, og hvordan vi skal håndtere konsekvensene av et endret klima. Vi vil ta 
opp begge problemstillingene på årets forum, og diskutere både muligheter og 
utfordringer. 
 
Gjennom tildelingsbrev, krav og bestillinger treffer også klimaproblematikken statlig 
sektor. Vi vil få høre fra de statlige sektorene hvordan disse problemstillingene blir møtt 
og håndtert når det gjelder de statlige kulturhistoriske eiendommene.  
 
For deltakelse på årets forum vil vi be om en deltakeravgift på 350 kroner. Påmelding til 
fysisk deltakelse er derfor bindende. Innbetaling skjer via Vipps til nummer 595264. Det er 
viktig at betalingen merkes med «2013». På grunn av begrenset antall plasser, vil det også 
være mulig å følge arrangementet digitalt. Vi ønsker likevel at så mange som mulig 
kommer og deltar fysisk og vi oppfordrer alle sektorer og regionalforvaltningen til å 
melde seg på for fysisk deltakelse.  
 
Påmeldingsfrist: 03. mars 2023 

Riksantikvaren inviterer til årlig SKE-forum 29. mars 2023 

Tema: Klima  

Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren 



 

 

 
Den 30. mars er det oppstartsseminar for Nettverk for kulturmiljø og klima. Nettverket er 
en viktig del av oppfølgingen av klimastrategien, og ledes og koordineres av 
Riksantikvaren. Det er åpent for deltakelse fra forvaltingen og andre relevante aktører 
som jobber med problemstillinger knyttet til klima og kulturmiljø. Program og påmelding 
her: Oppstartsseminar for Nettverk for kulturmiljø og klima - Riksantikvaren  
 
Vi håper så mange som mulig ønsker å delta både den 29. og 30. mars. Det blir en felles 
omvisning og middag på ombruksprosjektet Gamlebyen Loft etter SKE-forumet 29. mars.  

 
Program  
 
Sted: Kronesalen på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo  
 
09.30   Arrangementet åpnes  

 
10.00   Velkommen ved Riksantikvar Hanna Geiran  

Informasjon om Riksantikvarens klimastrategi ved Hanna Lønning Gjerdi  
 

10.15 Forsvarsbygg orienterer om ny vedtatt sektorstrategi for klima- og miljø. 
Samhandling i forsvarssektoren om kurs og retning fremover, ved Magnus 
Sparrevik, Forsvarsbygg  
10.35 Statsbyggs arbeid med klimakrav og klimatiltak ved Lars Petter Bingh, 
Statsbygg   
11.00 NTNU orienterer om pågående og fremtidig arbeid for å nå målsetninger for 
bærekraft, ved Kai-Arne Riersen, NTNU Eiendomsavdeling 
 
11.25 Pause  
 
11.45 Presentasjon av rapporten Grønt er ikke bare en farge. Bærekraftige bygg 
eksisterer allerede ved Cecilie Flyen, NIKU 

 
12.10 Presentasjon av veilederen Ombrukskartlegging og bestilling – slik gjør du det, 
ved Svein Ola Størseth, Grønn Byggallianse  
 
12.30 Lunsj  
 
13.10 Presentasjon av prosjektet og rapporten Klimarelaterte tiltak og vår kulturarv 
– på oppdrag av Nordisk ministerråd ved Annika Haugen, NIKU 
 

https://www.riksantikvaren.no/kalender/oppstartsseminar-for-nettverk-for-kulturmiljo-og-klima/


 

 

13.35 Klimaomstilling og grønne kulturminner – erfaringer fra pågående 
prosjekter, ved Annegreth Dietze-Schirdewahn, NMBU 
14.05 Teknisk industrielle anlegg og overvann – utfordringer og løsninger, ved 
Marit By, Bane NOR 
 
14.30 Pause  
 
14.45 Presentasjon av det nye logistikkbygget ved Slottet – et FutureBuilt-prosjekt, 
ved Per Arne Bjørnstad, Slottsforvalter og Ulf Holmene, Riksantikvaren  

 
15.15 Informasjonsaker: 
SKE-evaluering  
 
Offisielt program avsluttes kl. 16.00  

 
Etter programmet:  
17.00 Befaring Gamlebyen Loft og felles middag med deltakere på 

                        Oppstartsseminar for Nettverk for kulturmiljø og klima. 
 

Gamlebyen loft er et nabolagprosjekt i Gamlebyen i Oslo. En gammel 
industrihall, som blant annet rommet bilverksted, har blitt transformert til 
kontorlokaler, selskapslokaler og spisested. Det har vært fokus på gjenbruk 
og ombruk i prosjektet, og resultatet er både spennende og inspirerende!  
 
Middag på Barcode Street Food, dekkes av deltakerne selv.  

 
 


