
Kulturminner og kulturmiljø 
 
Kulturminnevern i Asplan Viak 

Vår viktigste oppgave er å utarbeide et nyansert faglig beslutningsgrunnlag, og å gi kvalifiserte råd og 
forslag til gode konkrete og framtidsrettede løsninger. Vi jobber alltid framtidsrettet og 
løsningsorientert i et samfunnsperspektiv. Asplan Viak kan bistå med å finne tålegrensen og 
handlingsrommet for ny utvikling i områder med stort omfang av kulturhistoriske verdier, slik at 
stedets egenart kan bevares. Vi kan utarbeide forslag til løsninger som viser hvilke verdier som bør 
bevares, og hvordan. Dette gjør vi ut fra et klart kulturminnefaglig ståsted, med formål at viktige 
verdier skal bevares, og ha betydning også i framtiden. Dette mener vi gir faglig holdbarhet, smidige 
prosesser og det viktigeste av alt; god planlegging for framtiden.  

Eksempler på tjenester og produkter  

PLANLEGGING 
Reguleringsplaner 
Vi har bred fagkompetanse og erfaring på gjennomføring av planer og planprosesser etter plan- og 
bygningsloven (områdeplaner/ detaljplaner) med stor grad av verneomfang. Medvirkning er en del av 
arbeidet. 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø/ temaplaner for kulturminner 
Vi kan tilby kompetent fagbistand til gjennomføring av kulturminneplaner for kommunene. Dette kan 
enten være en juridisk kommunedelplan for kulturminner eller en veiledende temaplan for 
kulturminner. Vi anbefaler gjerne brukermedvirkning i prosessen for å innhente kunnskap og for å 
fremskaffe et bredere eierforhold til sluttresultatet. 

Konsekvensutredninger 
Vi utreder konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø knyttet til ulike typer tiltak på alle nivå (KVU, 
regionale planer, kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner), og er godt kjent med 
siste versjon av Statens håndbok V712 (2018).  

Vi kan også bidra med potensialvurderinger for funn av hittil ikke kjente automatisk fredete 
kulturminner, og prosessbistand både opp mot kulturminnemyndighetene og i oppdraget der dette er 
et behov.   

Formingsveiledere 
Vi har gjennomført flere formingsveiledere, blant annet innenfor gjenreisningsbyene (Brente steders 
regulering). Vi er opptatt av at formingsveilederne skal være lesbare og lett å bruke som et verktøy i 
kommunal saksbehandling. 

Verneplaner, forvaltningsplaner og skjøtselsplaner 
Asplan Viak tilbyr kompetanse på utarbeiding av verneplaner, forvaltningsplaner og skjøtselsplaner for 
kulturminner knyttet til automatisk fredete kulturminner og kulturminner fra nyere tid. 

ANALYSER  
DIVE-analyser – kulturhistorisk stedsanalyse 
Vi kan tilby solid kompetanse og erfaring med DIVE-analyser. Asplan Viak er det konsulentfirmaet i 
Norge som har gjennomført flest kulturhistoriske stedsanalyse (DIVE) etter Riksantikvarens metodikk. 
Asplan Viak har også bistått Riksantikvaren med revidering av metoden (2018). Vi har god erfaring 
med bruk av brukermedvirkning som en del av prosessgjennomføringen. Vi har som mål at DIVE-



analysene skal være vår anbefaling som kan gi et godt argumentasjonsgrunnlag og kunnskapsgrunnlag 
i videre planbehandling og byggesaksprosesser. 

KUNNSKAPSGRUNNLAG  
Kulturminnegrunnlag  
Vi baserer vårt arbeid på et omfattende kulturhistorisk kildemateriale med registreringer og 
kartlegginger av forhistoriske og nyere tids kulturminner. Vi gjennomfører synfaringer og vurderinger 
av potensial for arkeologiske funn, som viktig grunnlag for seinere § 9-undersøkelser etter 
kulturminneloven. Vårt arbeid omfatter hele vår historie fra de tidligste tider til våre dager.  

HISTORISKE LANDSKAP 
Kulturlandskap, hageanlegg, parker, kirkegårder mm.  
Våre landskapsarkitekter har bred kompetanse og erfaring med anlegg som har kulturhistorisk verdi. 
Samarbeid med kulturminnemyndighetene både lokalt, regionalt og nasjonalt er en viktig del av arbeid 
og prosess. Planlegging og prosjektering på alle nivå, fra konsekvensutredninger, kulturlandskaps-
/landskaps- og stedsanalyser og tilrettelegging av nye tiltak i historiske landskap. Planer for 
rehabilitering og/eller nye anlegg, verneplaner, forvaltningsplaner og skjøtselsplaner i områder med 
kulturhistoriske verdier. 

BYGNINGSVERN  
Registrering/ dokumentasjon  
Vi har kompetanse på registrering/ oppmåling og dokumentasjon av bestående bygninger, enten 
enkeltvise bygg eller sammenhengende bygningsmiljø. Tjenesten omfatter også antikvarisk oppmåling 
av fredete eller verneverdige enkeltbygninger.  

Tilstandsvurderinger 
Vi kan gjennomføre tilstandsregistrering/-analyser i fredet og verneverdig bebyggelse, og kan bistå 
med å finne bygningstekniske løsninger som er i tråd med de krav som stilles til fredet bebyggelse og 
som ivaretar kulturhistoriske verdier i verneverdig bebyggelse.  Vi har også erfaring med flytting av 
gamle bygninger.  

Utbedring og ny bruk av fredete/verneverdige bygninger - rådgiving 
Vi har spisskompetanse på rådgiving knyttet til utbedring, forslag til istandsetting/ tilbakeføring og 
tilrettelegging for ny bruk av verneverdig og fredet bebyggelse, og kan bistå eiere med forslag til tiltak 
som er i tråd med antikvariske prinsipper.  

Vårt fagmiljø kan tilby antikvarisk registrering og dokumentasjon av bygninger, utbedring av fredete og 
verneverdige bygninger, inklusive fargesetting og interiørbehandling. Tjenesten omfatter alle 
bygningskategorier og ulike stilarters særpreg og historiske fargepaletter. 

Prosjektering bygninger 
I sammenheng med utbedring og ny bruk av verneverdig og fredete bygninger kan Asplan Viaks 
arkitektavdeling bistå med prosjektering på ulike nivå. Våre el-, VVS, bygningsingeniører og 
byggeledere har i den sammenheng erfaring fra oppdrag som omfatter verneverdig og fredet 
bebyggelse.  

Prosjektering bymiljø 
Asplan Viak har også gjennomført mange oppgaver knyttet til vern og utvikling av hele bymiljø, 
oppgaver knyttet til infill av ny bebyggelse i et gammelt miljø med gater, plasser, bakgårdsmiljø og 
havnefronter.  

Dispensasjonssøknader kml § 15A 
Vi kan tilby fagbistand til å utarbeide dispensasjonssøknader etter kulturminnelovens § 15a 
Dispensasjon både som del av prosjekteringsoppdrag eller ved istandsetting/tilbakeføring. Det er 
fylkeskommunene som er rette myndighet for behandling av dispensasjonssøknader for 



vedtaksfredete bygninger, mens Riksantikvaren har forvaltningsansvaret for forskriftsfredete 
bygninger og anlegg.  

Brannsikring  
Asplan Viak har brannrådgivere som har spisskompetanse på tiltak knyttet til brannsikring av fredete 
og verneverdig bygninger.  

ENERGI OG MILJØ 
Her har vi kompetanse om ulike energi- og inneklimasimuleringsverktøy som brukes i vurderinger og 
prioritering av ulike tiltak, eksempelvis endring i energi- og effektbehov og inneklimaforhold ved 
alternative løsninger, beregning av potensialet for energiproduksjon fra solceller, varmepumper etc., 
og for å vurdere behovet for lagring av energi (elektrisk eller termisk). Vi kan også beregne 
klimafotavtrykket fra materialvalg og alternativ energiproduksjon etter anerkjent LCA-metoder.  
 
WEB-LØSNINGER  
Asplan Viak tilbyr et vidt spekter av ulike karttjenester, bl.a. presentasjon og analyse av kulturhistorisk 
materiale, laserdata og flyfoto/satellittbilder. Vi kan gjennomføre komplekse GIS-analyser for å få fram 
viktige kulturhistoriske forhold og sammenhenger. Vi tilbyr også webløsninger med dynamiske kart, 
både enkle arbeidskart til prosjekt og mer skreddersydde løsninger til langsiktig drift. Disse er ideelle 
som presentasjon- og formidlingskanal, som medvirkningsplattform med mulighet for nettdugnad 
("crowd sourcing") og som arbeidsverktøy i våre oppdrag. Webløsninger med kart er en godt 
innarbeidet samarbeidsform i Asplan Viak, og nye muligheter blir stadig testet ut.   

 


