
HÅNDTERING AV 
PROSJEKTER MED ET 

KREVENDE 
INTERESSENTBILDE

NYTT REGJERINGSKVARTAL



Den triste 

foranledningen:

Terrorudåden i 

Regjeringskvartalet 

22. juli 2011



Det gamle 

regjeringskvartalet:

- Skadde bygninger

- Mindre skadde     

bygninger

- Gater

- Ring 1

- R5



OPPRYDDING/SANERING 2011-2012



STATSRÅD RIGMOR AASRUD - JAN-12

• Statlig, ikke kommunal plan. Dette gjøres av 

hensyn til sikkerhet og fremdrift. 

• Regjeringskvartalet skal ligge i samme området 

som tidligere - på Hammersborg i Oslo.



PLASSERING I OSLO

• De historiske aksene er viktige 

• Oslo viktigste akser

– Karl Johans gate

– Akersgata

• Inngang fra Akersgata



KVU;  27. juni 2013

- anbefalte Øst alternativet 

KS1; 17. februar 2014

- Kvalitetssikret innholdet i KVU

- anbefalte øst/konsentrert



STATSMINISTER ERNA SOLBERG –

BESLUTNINGEN I MAI 2014:

• Bekrefter plasseringen fra 2012

• Konsentrert utbygging i det eksisterende området

• Samle alle departement, også 

Utenriksdepartement

• Høy miljøstandard

• Skal gjenreises med kvalitet, varighet og 

nøkternhet



STATSMINISTER SOLBERG – BESLUTNINGEN I MAI 2014:

• Ta vare H-blokken.

• Rive de tre andre: S-blokken 

(bildet), R4 og Y-blokken

• Beholde G-blokken fra 1905



STATSMINISTER ERNA SOLBERG –

BESLUTNINGEN I MAI 2014:

• Sikkerhet er grunnlag for hele planlegging av nytt 

regjeringskvartal

• Fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser 

• Aktivitetsbaserte arbeidsplasser



PROSJEKTETS SAMFUNNSMÅL: 

«Regjeringskvartalet er et 

effektivt departements-

felleskap med nødvendig 

sikkerhet i et langtids-

perspektiv.» 



PROSJEKTETS EFFEKTMÅL

–Har fleksibilitet med hensyn til kapasitet.

–Har nødvendig sikkerhetsnivå. Har høy effektivitet.

–Har fleksibilitet i forhold til endring av struktur, 

oppgavefordeling og arbeidsformer.

–Har en høy miljøstandard.

–Har godt bymiljø, representativitet og tilgjengelighet



PARALLELLOPPDRAG VÅREN 2015

• En del av idefasen i 

reguleringsplanen

• Seks arkitektkontor

• Mulighetsrommet: 

Hva er mulig –

og framfor alt hva 

er ikke mulig?



STØRRELSE

• Et stort, viktig og helt spesielt prosjekt

• For regjering – og med et bakteppe

• Regjeringskvartalet: 88.000 m2 nye bygg

• Stort, men ikke størst: 

– Barcode er ca. 200.000 m2

– Tjuvholmen er ca. 148.000 m2

– Telenor er ca. 200.000 m2



REGULERINGSPLAN

• Reguleringsplan m/plankart, 

planbeskrivelse, 

bestemmelser, analyser, 

program og fagrapporter

• Sendt på høring juni 2016

• Vedtatt februar 2017



SAMLET REGJERINGSKVARTAL PÅ HAMMERSBORG

• Gir et effektivt departementsfelleskap med færre dupliserende 

fellesfunksjoner

• Gir fremtidig fleksibilitet 

• Regjeringens sikkerhetsutvalg har anbefalt for regjeringen et samlet 

regjeringskvartal og ikke mange spredte bygninger.

• Økonomisk er det en fordel å bygge på statens eiendom



ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM – FASTSATT MARS 2017

• Aktivitetsbaserte arbeidsplasser

• Arealrammen:  23 m² per ansatt

• Fleksibelt - legge til rette for 
mulig endring av struktur, 
oppgaver og arbeidsformer

• Bidra til økt samhandling og 
fellesskap mellom 
departementene. 



ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM – ARBEIDSPLASSER

• Dimensjonert for faste plasser, 
tilrettelagt for aktivitetsbaserte 
arbeidsplasser 

• Fleksibelt - legge til rette for mulig 
endring av struktur, oppgaver og 
arbeidsformer

• Bidra til økt samhandling og 
fellesskap mellom 
departementene. 



SAMHANDLINGSSTRØKET



SAMHANDLINGSSTRØK



PLAN- OG 

DESIGNKONKURRANSE

• 2016-2017

• Begrenset

• Tverrfaglig

• Konkurranse m/ forhandling

• Sju konkurrerende team

• Totalt 59 firmaer, derav
20 arkitektkontor



• Juryen vurderte Adapt til å være en 

klar vinner nr. 1 og sa videre at 

«Adapt svarer overbevisende på alle 

kriteriene for bedømmelse.» 

• Adapt også best etter forhandlinger 

med Statsbygg



KONTRAHERING AV RÅDGIVERGRUPPE 

• Juni 2016 Start prekvalifisering

• Oktober 2016 7 grupper prekvalifisert

• Februar 2017 Start konkurranse

• Mai 2017 Løsningsforslag levert

• Juni 2017 To vinnere Adapt og Lysning

• 27.09.17 Adapt kåret til vinner

• 29.09.17 Begjæring om innsyn

• 16.10.17 Klage på tildeling

• 31.10.17 Klage tas ikke til følge

• 08.11.17 Kontrakt inngås med Team Urbis

• 08.05.18 Tildelingen klages inn for KOFA

• 02.12.18 KOFAs avgjørelse: Statsbygg har ikke brutt regelverk for offentlig 

anskaffelse 



SENKE RING 1
• Forutsetning for å ha et regjeringskvartal på 

Hammersborg er å senke Ring 1. Det er en følge 
av sikkerhetskravene og ligger i 
reguleringsplanen.

• For å senke Ring 1 må Y-blokken rives ettersom 
den ligger over og hviler på Ring 1 

• Senking av Ring 1 er avheng av at Oslo 
hovedbrannstasjon er flyttet-planlagt sommeren 
2023.

• Senking av Ring 1 er et eget prosjekt og skal 
gjennomføres av Statens vegvesen.



Y-BLOKKEN OG KUNSTEN
• Regjeringen besluttet at Y-blokken 

skal rives i 2014.

• Ring 1 må senkes dersom 
regjeringskvartalet skal ligge på 
Hammersborg.

• Y-blokken er fundamentert på lokket 
over Ring 1.

• For å kunne senke Ring 1 må Y-
blokken rives.



PROTESTER MOT RIVING



Y-BLOKKEN OG KUNSTEN

• Regjeringen besluttet at Y-blokken skal rives i 2014.

• Y-blokken regulert til riving 2017, Bystyret i Oslo støttet planene

• Start Rivesøknad innsendt desember 2018

• Rivetillatelse på deler av bygget (C-blokken) gitt sommer 2019.

• Rammetillatelse på riving gitt 05.07.19

• Klage 1 Rivetilatelse klaget til Oslo kommune og oversendt Fylkesmannen og 
Sivilombudsmannen. Klage, omgjøringbegjæringer, anmodning om oppsettende virkning 
osv. avvist 18.11.19

• Søknad om igangsettingstillatelse innsendt 20.11.19

• Igangsettingstillatelse gitt 13.12.19

• Klage 2 Igangsettingstillatelse klaget 06.01.20 til Oslo kommune og oversendt 
Fylkesmannen. Klage, omgjøring begjeringer, anmodning om oppsettende virkning osv. 
avvist 18.11.19

• Varsel om søksmål 19.02.20. Gyldighet av reguleringsplan



Y-BLOKKEN OG KUNSTEN

• Stevning 1 Stevning og begjæring om midlertidig forføyning (Stans i arbeidene 
i påvente av rettsak) 12.03.20

• Tingretten avviste kravet om midlertidig forføyning 07.04.20.

• Rivearbeidene startet 14.04.20

• Søksmål frafalles

• Varsel om søksmål 12.06.20 Opphavsrett til kunsten.

• Stevning 2 Stevning 29.06.20. 

• Begjæring om midlertidig forføyning  ble sendt Oslo Tingrett 30.06.20

• Tingretten avviste begjæringen 04.07.20

• Anke av Tingrettens avgjørelse til Lagmansretten 08.07.20

• Kunsten flyttet til midlertidig plassering 28.07.20

• Lagmannsretten opprettholdt Tingrettes dom 31.08.20



MILJØ –

BREEAM EXCELLENT

• Prosjektet skal miljøsertifiseres på 
nivå «Breeam Excellent» som er nest 
høyeste nivå.

BREEAM
Building

Research

Establisment

Environmental

Assesment

Method

Verdens eldste miljøsertifiserings-

verktøy for bygninger

1990

RKV

snitt 

Norge

2018

70 – 85 %



KLIMAGASSUTSLIPP
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Transport -42 %
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Energi, -23 %
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Materialer – 31 %
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- 33 % reduksjon ved
samme krav til
sikkerhet Byggetrinn 1



BYMILJØ

• Åpent og grønt - fine byrom

• Inviterende regjeringspark

• Naturlig forlengelse av byen

• Kafe i parken

• Publikumsrettet virksomhet i 

randsonen





NYTT REGJERINGSKVARTAL - MED NAVN PÅ BYGNINGEN
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TRE BYGGETRINN

• I følge foreløpig tidsplan skal det 

omfattende byggeprosjektet stå 

ferdig i 2029. 

• Byggetrinn 1 er planlagt klart i 

2025

• Innflytting fra 2025 etter hvert som 

enkeltbygg blir ferdig



• Idag presentert statsminister Erna 

Solberg at regjeringen har vedtatt 

at hensynet til ofrene og historien 

går foran ønsket om at 

Statsministerens kontor skal flyttes 

tilbake til de øverste etasjene i 

regjeringskvartalet.

• Aftenposten 18.09.19

NYTT REGJERINGSKVARTAL – 22. JULI-SENTER



TRE BYGGETRINN



BYGGETRINN 1 - SAMSPILLSKONTRAKTER

• Kontrakter for hvert bygg, inkludert 
kjelleren, i første byggetrinn 
(hovedkontrakter)

• Også for forbedrende arbeider, 
tverrgående systemer (som EL og 
IKT) og rigg & drift

• I tillegg kommer perimetersikring, 
utomhus, brukerutstyr og 
energiforsyning



SAMSPILLSKONTRAKTER
• Kjeller (K201) Veidekke

• H-blokk (K202) Skanska

• D-blokk ink M19 (K203) Hent

• A-blokk (K204) Kontrahering ikke 
startet.

• Byrom, Infrastruktur og sikring 
(K205) Kontrahering pågår

• Forberedende arbeider K301 
Veidekke

• Rigg- og drift K302 UCO

• Bygningsatomasjon (BAS) K303 
Kontrahering pågår

• Heiser K304 Kontrahering pågår

• Strømforsyning K305 Kontrahering pågår

• Sikkerhetssystemer K306 Kontrahering 
pågår

• IKT Nettverk K307 Kontrahering ikke startet.

• Mobilnett K308 Kontrahering pågår

• Nødnett K309 Kontrahering pågår

• Høyspent K310 Kontrahering ikke startet.

• Reservekraft K311 Kontrahering pågår



VEIEN VIDERE

• 2020 Riving av R4 og Y-blokken, 

forberedende arbeider (K301), 

Samspillsfase 1

• 2020: Trolig stortingsbehandling

• 2021/28: 

Detaljprosjektering/bygging

• 2025/30 Gradvis innflytting





TAKK FOR 

OPPMERKSOMHETEN


