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Regjeringens beslutning om fremtidig regjeringskvartal
Regjeringskvartalet bygges mellom Akersgata og Møllergata
Valget av det såkalte ”Konsept øst ” betyr mulighet for senere utvidelse nordøst mot
Hammersborg. Regjeringen ønsker konsentrert utbygging for å få god arealutnytting i
det eksisterende regjeringskvartalet. Akersgata skal på sikt åpnes for trafikk. Ring 1
skal bestå.
Utenriksdepartementet flytter inn det nye kvartalet
Det nye regjeringskvartalet skal inkludere Statsministerens kontor og alle
departementene (samt Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon) unntatt
Forsvarsdepartementet. Regjeringen vil vurdere om regjeringskvartalet kan bygges ut i
etapper med gradvis innflytting.
Høyblokka bevares
Høyblokka og den åpne plassen mot Akersgata bevares. Det tas sikte på å bevare den
integrerte kunsten i Høyblokka. Regjeringen åpner for tilbygg/utvidelser av Høyblokka
og høyere bygg bak Høyblokka. Y-blokka, S-blokka og R4 rives. De to store integrerte
kunstverkene i Y-blokka tas vare på, og videre bruk avklares senere.
Arkitekturen skal vise representativitet og nøkternhet
Regjeringskvartalet skal ha en representativ arkitektonisk kvalitet som speiler dets
symbolfunksjon og norske verdier. Regjeringskvartalet skal være tuftet på kvalitet,
varighet og nøkternhet.
Høy miljøstandard
Fremtidig regjeringskvartal skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av
energieffektivitet slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for
miljøvennlige bygg og uteområder i et livsløpsperspektiv, og som gir en
samfunnsøkonomisk lønnsom og kostnadseffektiv ressursbruk.
Fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser
Regjeringen ønsker arbeidsplasser som er fleksible og fremtidsrettede, og som utnytter
teknologien på en best mulig måte. Kontorene utformes med mulighet for ulike
arbeidsformer som konsentrasjonsarbeid, små møter og prosjektarbeid etc. Det legges
ikke opp til underdekning. Det legges opp til at alle har fast plass. Arealnormene for
nybygg i regjeringskvartalet settes foreløpig til henholdsvis 23-25 m2 bruttoareal pr.
ansatt (inkludert fellesområder) og 15 m2 pr ansatt arbeidsplass-areal. I forbindelse med
rom- og funksjonsprogram vurderes arealnormene nærmere.
Sikkerhet er grunnlag for hele planleggingen av nytt regjeringskvartal
Det fremtidige regjeringskvartalet planlegges med et generelt grunnsikkerhetsnivå for
alle departementene. Særskilte funksjoner sikres spesielt. Det etableres beredskap for å
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kunne heve sikkerheten ytterligere i særskilte situasjoner. Sikkerhetstiltakene
integreres i planleggingen. Bygninger og anlegg skal utformes slik at utformingen
fremstår som åpent og inviterende for publikum og besøkende.
I samsvar med konseptvalgsutredningen anslag legges 5700 arbeidsplasser i 2034 til
grunn for den videre planleggingen av nytt regjeringskvartal. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.
Statsbygg vil, på vegne av KMD, få omfattende oppgaver i gjennomføringen av
prosjektet.

Veien videre
Arbeidet med ny teknisk infrastruktur starter høsten 2014.
I høst starter rivingen av S-blokka som en del av dette arbeidet.
Arbeidet med rom- og funksjonsprogram starter i 2014
Programmet skal identifisere funksjoner, rom og arealer det nye regjeringskvartalet trenger
for å bli en god arbeidsplass. De ansatte og ansattes representanter skal delta og medvirker i
prosessen.
Planprogram starter i 2014
I planprogrammet beskrives formål, rammer og premisser for planarbeidet, opplegg for
medvirkning og behovet for utredninger. Planprogrammet skal sendes på alminnelig
høring. Planprogrammet ligger til grunn for arbeidet med reguleringsplan.
Reguleringsplan og idéfase i 2015-2016
Reguleringsplanen gir de byplanmessige rammene. Planforslaget med
konsekvensutredning skal sendes på alminnelig høring. Regjeringen legger opp til en
idéfase som en del av arbeidet. Et mindre antall firmaer får i oppdrag å lage hver sin
skisse til utforming av området (plasser, byggs plassering etc.). Skissene vil bli stilt ut
slik at det legges til rette for offentlig debatt. Deretter ferdigstilles reguleringsplan.
Departementet anslår at prosjektering av byggene kan skje i tidsrommer 2016 til 2018
og at Stortinget kan behandle saken i 2019. Hvis byggestart skjer i 2020 vil
regjeringskvartalet kunne stå ferdig ca 2023-2025.

Utredninger
Konseptvalgutredning for fremtidig regjeringskvartal (juni 2013), Opak, Metier og
LPO Arkitekter

Fremtidig regjeringskvartal Kvalitetssikring - Kvalitetssikring av beslutningsunderlag
for konseptvalg (KS1) (februar 2014), Dovre Group og Transportøkonomisk institutt
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Riksantikvarens utredning om verneverdi og ny bruk (oktober 2013),
Riksantikvaren
Utredningene og mer informasjon om regjeringskvartalet finner du på
www.regjeringen.no/regjeringskvartalet
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