
Allerede om kvelden 22. juli startet 
Statsbygg jakten på erstatningslokaler 
for regjeringen og departementene. 
Sammen med Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet (FAD) 
og politiet ble de ulike lokalenes eg-
nethet vurdert. I dag er alle departe-
mentene på plass i erstatningslokaler.

Etter hvert som politiet ga tilgang til 
de ulike bygningene startet Statsbygg 
arbeidet med å sikre, verdisikre, rydde 
opp og kartlegge behov og tiltak. 

OPPGAVER

Statsbygg opprettet i slutten av juli en 
prosjektorganisasjon med sju delpro-
sjekter og med Anders Wethal som 
prosjektsjef. 

Organisering og oppgaver:

Rydde grunn/utearealer

Sikring
o Rydde fasader
o Fjerne og rive løse materialer
o Redusere risiko for nedfallselemen-
ter fra vegger, tak og vinduer

Verdisikring
o Kunst og verdifulle elementer 
o Dokumenter og Pc’er
o Personlige eiendeler

Kartlegging
o Hvilke lokaler kan tas i bruk
o Hvor skadet er bygningene og hva 
kan rehabiliteres

Opprydding/sanering i bygningene

KONTORER

De fi re mest ødelagte bygningene 
(Høyblokken, R4, S-blokken og Y-blok-
ken) som er helt ute av drift, utgjør 
rundt 80.000 kvadratmeter. Det berø-
rer cirka 2.000 arbeidsplasser og
kontorer.

VINDUER

FAKTA-
ARK

 
REGJERINGSKVARTALET

I terrorangrepet på Re-
gjeringskvartalet 22. juli 
mistet åtte mennesker li-
vet og mange ble skadet. 
Det ble store og omfat-
tende skader på fl ere av 
bygningene i kvartalet, 
først og fremst på 
Høyblokken, R4 (regje-
ringsbygg 4), S-blokken 
og deler av Y-blokken. 
Det var også skader på 
G-blokken, Høyesteretts 
hus, Grubbegata 1 og 
Møllergata 19 – mindre 
skader på R5.

På vegne av staten 
forvalter og drifter 
Statsbygg ni bygninger i 
Regjeringskvartalet.

Ett kvarter etter eksplo-
sjonen hadde Statsbygg 
etablert et kriseteam. 
Teamet skaffet seg over-
sikt, iverksatte planer og 
tiltak og kommuniserte 
med medarbeidere og 
omverdenen.
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REGJERINGSKVARTALETFAKTAARK 

I regjeringskvartalet fi nnes det mange 
vinduer, og mange av dem ble skadet 
i udåden. For eksempel er det om lag 
250 vinduer i G-blokken og 300 vindu-
er i Grubbegata 1. Bare i Y-blokken er 
320 vinduer ødelagt. I S-blokken står 
det igjen 10-15 vinduer i fasaden mot 
Møllergata 19 som ikke er ødelagt. 
Resten er skadet eller knust/blåst inn.
I Høyblokken er stort sett alle vinduer i 
1. til 12.etasje ødelagt. Øverste etasjer 
ble skjermet da fasaden er inntrukket 
i forhold til øvrig fasade, og her er kun 
et fåtall vinduer knust.

Fem containere med vindusdeler fra 
G-blokken er lagret, for at det skal 
pusles sammen igjen. Og tilnærmet 
alle vinduer er i ferd med å tas ut for 
restaurering på et eksternt verksted.

VIRKSOMHETEN

Fire entreprenører (PeWe Entrepre-
nør AS, Betonmast Miljøsanering AS, 
Norsk Gjenvinning Entreprenør AS og 
Øst-Riv AS) er i gang med rydding/sa-
nering i hver sin hardt skadde bygning. 
Over 100 personer jobber for tiden kun 
med dette.

Per 15. desember er alle dokumen-
ter tatt ut av bygningene. Det samme 
gjelder all kunst, verdifulle objekter, 
personlige eiendeler og alt datautstyr 
(med unntak av Høyblokken). Fram til 
nå har disse prosessene vært bestem-
mende for annet arbeid. Fra begynnel-
sen av desember er man over i fasen 
med ren innvendig sanering.

Hele møbler selges i annenhåndsmar-
kedet.

Tre entreprenører (fi rmaer i en fi rma-
gruppe - Alliero) er i gang med vindus-
rehabilitering og vindusutskifting i de 
minst skadde bygningene.

AVFALL

Normalt har Statsbygg en planlagt 
avfallshåndtering basert på en for-
håndskartlegging av mengder. Denne 
gangen var det selvsagt ikke mulig å 
ha dette klart på forhånd. Denne kart-
leggingen har Statsbygg gjort i etter-

tid, parallelt med at det har vært sendt 
ut avfall.

Per 1. desember har Statsbygg levert 
900 tonn, hvorav 250 tonn er asbest-
forurenset bygningsavfall.

Asbestforurenset bygningsavfall be-
handles forskriftsmessig og kjøres til 
separat nedgravning i tilrettelagt de-
poniområde.

Asbestforurenset papir er kjørt til 
forbrenning i egnet anlegg i Sverige. 
Mengden anslås til 100 tonn.

Prosjektet har hatt fi re rensestasjoner 
for rensing av objekter og dokumenter 
for støv - med og uten asbest.

BYGGEPLASSGJERDET

Byggeplassgjerdet er 3,6 meter høyt 
og cirka 650 meter langt. Det vil bli 
etablert mange små vinduer i gjerdet, 
slik at det er mulig å se inn på byg-
geplassen.

RYDDING

Statsbygg vil ventelig holde på å rydde 
i Høyblokken frem til mai 2012. I de 
andre bygningene vil vi bli ferdige i 
henholdsvis februar (Y-blokken), mars   
(R4) og april/mai (S-blokken).

Arbeidet med vinduer i G-blokken vil 
pågå til høsten 2012.

BUDSJETT

Statsbygg har estimert nåværende 
rydde- og saneringsarbeider og reha-
bilitering av de mindre skadede byg-
ningene i regjeringskvartalet til minst 
300 mill.kr.



REGJERINGSKVARTALETFAKTAARK 

FAKTA - REGJERINGSKVARTALET

• Brutto gulvareal: 159.596 kvadrat-
meter

• Tomteareal inkludert park: 41.000 
kvadratmeter

• Huser 14 av 17 departementer + 
Statsministerens kontor og Departe-
mentenes servicesenter (DSS)

• Forsvarsdepartementet, Utenriks-
departementet og Miljøverndeparte-
mentet har kontorer utenfor Regje-
ringskvartalet

• Arbeidsplasser: ca 4000

FAKTA - BYGNINGENE I 

REGJERINGSKVARTALET

Høyblokken: 
18 etasjer, fra 1958, 
19.400 kvadratmeter

R4 (inkl. Møllergata 17): 
9 etasjer, fra 1988, 
25.767 kvadratmeter

R5:

11 etasjer, fra 1996, 
48.215 kvadratmeter

Y-blokken: 

7 etasjer, fra 1969, 
21.905 kvadratmeter

G-blokken: 

7 etasjer, fra 1906, 
16.640 kvadratmeter

S-blokken:

9 etasjer, fra 1978, 
15.075 kvadratmeter

Møllergata 19: 

5 etasjer, fra 1866, 
4.333 kvadratmeter

Grubbegata 1:

8 etasjer, fra 1939,
8.219 kvadratmeter

KONTAKTPERSONER:

Statsbygg: 
Hege Njaa Rygh, kommunikasjonsdi-
rektør – 913 70 172
Pål Weiby, kommunikasjonsrådgiver – 
922 33 395
FAD: Frode Jacobsen, kommunika-
sjonssjef – 995 23 495
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