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Uttalelse til høring av ROS-analyse for Gran og Lunner kommune - merknader fra kulturarv

Vi viser til deres brev av 24.11.2017 og til uttalelse fra Regionalenheten i Oppland fylkeskommune den
22.12018. Vi beklager at vår uttalelse kommer etter oppsatt frist, noe som skyldes at kulturarv ikke fikk
saken før den 18.1.2018.

ROS og kulturminner
Kommunen har gjort en stor og grundig jobb når det gjelder ROS-analyse, og vi har forståelse for at
kommunen ikke kan ta for seg alle mulige tema. Vi vil minne om at kulturminner også kan bli rammet av
og skadet av flom, ras og ikke minst brann. Som kjent, fører klimaendringene til økt hyppighet når det
gjelder slike farer. Det er derfor viktig at kommunen har oversikt over de nasjonalt viktigste
kulturminnene og har en plan for hvordan disse best kan sikres i krisesituasjoner. For Gran og Lunner
gjelder dette blant annet;

Gran
Gran jernbanestasjon

Tingelstad gamle kirke

Søsterkirkene (2 kirker fra middelalder)

Brandbu prestegård

Granavollen søndre (gjestgiveriet)
Hvaleby søndre (gård)

Kittelsrud nordre (gård)

Sjo (gård)

Gullen (gård, hovedbygningen)

Frakteskipet Brandbu

Lunner

Solheim, Skøien (bolighus/kontor, del av Lunner barneskole)

Rudsetra (fritidshytte)

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.



 

 

 Solobservatoriet (forskning) 

 

Ved brann og naturkatastrofer som berører fredete bygninger/anlegg/fartøy og bygninger, som er 

regulert til spesialområde med formål bevaring, skal regional kulturminnemyndighet varsles. 

Fylkeskonservator (leder for kulturarv) er kontaktperson. For tiden er dette Kristin Loe Kjelstad, tlf. 412 

98 220. 

 

Dersom andre fredete kulturminner berøres av naturkatastrofer, brann eller andre farer som kan 

medføre skader på disse, bør kulturminnemyndighetene varsles så snart det er mulig. I en akutt 

krisesituasjon vil det kunne være vanskelig å unngå skader på kulturminner ved kjøring eller andre tiltak, 

men man bør ha en plan for å unngå dette så langt det er mulig. Et tiltak for å redusere faren for skader 

på kulturminner er at nødetater og kommunen har data fra kulturminnebasen Askeladden i sine 

kartløsninger.  

 

Vi håper kommunene vil utarbeide egne rutiner for kriseberedskap knyttet til nasjonalt viktige 

kulturminner i sin ROS-analyse. 

 

Dere kan lese mere om sikring og kriseberedskap knyttet til kulturminner her;  

https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Sikring-og-kriseberedskap. 

 

Riksantikvaren har i samarbeid med bl.a. NHO Service laget en egen bransjestandard for håndtering 

av skader på kunst og kulturminner. Standarden vil inngå i rammeavtalen mellom 

forsikringsselskapene og saneringsbransjen, som involveres i arbeidet med restverdiredning etter en 

krise. 

 

I Aurdal er det gjennomført et pilotprosjekt knyttet til kulturminner og klimaendringer. I denne er det 

utarbeidet en metodikk og nyttige erfaringer som kan ha overføringsverdi for andre kommuner. 

Prosjektrapport kan lastes ned her; 

 

http://www.klimatilpasning.no/eksempler/ros-analyse-pa-kulturminner-og-kulturmiljo/ 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Loe Kjelstad 

Fylkeskonservator      Irene Skauen Sandodden 

         Konservator/arkeolog 

 

 

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 

 

tel:41298220
tel:41298220
https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Sikring-og-kriseberedskap
http://www.klimatilpasning.no/eksempler/ros-analyse-pa-kulturminner-og-kulturmiljo/
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