


• Kunnskapsverdier 

 

• Opplevelsesverdier 



Arve Nilsen 
Byantikvaren i Bergen 



Bruk er det beste vern 

• 976 fredete og listeførte kirker 

• Ca. 2700 fredete bygninger med funksjoner hvor 

tilpasning til funksjonshemmedes behov må vurderes 

• 8 verdensarvsteder 

• ca. 90 teknisk-industrielle kulturminner  

• 3 fredete fartøy,  

• 40 grøntanlegg  

• ca 182 000 arkeologiske kulturminner. 



Et spørsmål om juss? 

• Kulturminneloven:  Det er kulturminneforvaltningens lovpålagte 
oppgave å beskytte kulturminner mot ”skader, ødeleggelse, 
forandringer eller skjemming”. 

 

• Tilgjengelighetsloven: Virksomheter som holder til i fredete og 
verneverdige bygninger har plikt til å finne utforminger av 
tilgjengeligheten som er tilpasset funksjonshemmede. 
Virksomheten må søke om dispensasjon for sitt forslag i forhold 
til kulturminneloven. Der optimale krav på tilrettelegging ikke 
kan gjennomføres på grunn av vernehensyn, sikkerhetshensyn og 
økonomiske hensyn åpner loven for særløsninger.  

• Vernemyndighetene skal vurdere søknader ut fra de ulike lovene, 
men dekking av kostnader og gjennomføring av tilrettelegging 
legges på virksomhetene som bruker/eier bygningen/området. 



Eidsvollsbygningen 
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Stortinget 

Statlige prosjekter 



  





Illustrasjon:  NAV arkitekter AS 

Statsarkivet i Bergen 



Illustrasjon:  NAV arkitekter AS 



Bergen tinghus 



Illustrasjon:  Rambøll Norge as  

 



Universitetsmuseet  

i Bergen  
 



12. desember 2012 Navn på foredragsholder 



Illustrasjon:B+B arkitekter as 
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Det hanseatiske hotell, 

Finnegården i Bergen 

Foto:  Det hanseatiske hotell 



Vellykket kontrast? 



Ilen kirke 

Foto: Eggen Arkitekter as 
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                         Alstahaug kirke 
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Vinje kirke 

Universell utforming av inngangsparti 





Tidligere forslag 

 





Rett bro i Cortenstål 



Rett bro 



Rett bro 



Bro i bue 



 



Flyfoto 



Påkostet kontorbygg fra etterkrigstiden 

Arkitektene Fr. Lykke-Enger og Knut Enger, 1962-64 

Kontorbygg anno 1960-tallet,”den lille byråkrat” (600 personer) 

Varslet fredet i 2004, fredes som en del av Entras verneplan.  

 

     

Norges vassdrags- og 

energivesen 
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•   

 

Illustrasjon:  DARK as  

 



Ny heisfront i gjenbruksteak (dører), tilpasset UU-krav (heisstol, 

kontrastfarger osv.)  Heisstoler med utforming som opprinnelig. 



• Tap av kulturminneverdier eller gevinst 

for kulturminnet? 

• Kvalitetsløsninger – formgiving, 

materialbruk og detaljering, håndverk = 

kostnad 

 

 

 



 


