Eiendomshistorikk
Kilde: Særtrykk av verneforslaga i samband med landsverneplanen for departementskontora (juni 2012)

1807-1810: "Den interimistiske regjeringskommisjon" med sete i Kristiania under
ledelse av stattholderen, en tidlig prøveutgave på en norsk regjering.
Regjeringskommisjonen blir oppløst 1810, og stattholderembetet overtar dens
funksjoner.
1814: Egen norsk grunnlov, regjering og storting under personunion med Sverige.
Departementene er spredt på flere lokaliteter i Kristiania; den viktigste er
Departementsgårdene (sammenslått av tre eldre bygårder) i Dronningens gate, som
blir revet i 1912 for å gi plass til Kristianias nye postkontor.
1814-1887: Diskusjon om samlokalisering av regjeringskontorene kommer i gang og
varer i drøye 50 år. I løpet av denne perioden flytter deler av sentraladministrasjonen til
Rikshospitalets tidligere lokaler i Empirekvartalet (Akersgata). Justisdepartementet
overtar blant annet murbygningen tegnet av C. H. Grosch. Til slutt blir det enighet om
at regjeringsbygningen skal oppføres på Rikshospitalets tidligere tomt i
Empirekvartalet.
1862-1866: Kristiania kommune oppfører en fengselsbygning med politi- og rettslokaler
i Møllergata 19 (arkitekt J. W. Nordan).
1887: Første arkitektkonkurranse om regjeringsbygningen.
1891: Andre arkitektkonkurranse om regjeringsbygningen. Arkitekt Stener Lenschow
vinner med et utkast i nyrenessansestil og en H-formet planløsning.
1898-1906: Da bevilgningene til byggearbeidene kommer, må arkitekt Lenschow trekke
seg som utførende arkitekt på grunn av helseproblemer. Arkitekt Henrik Bull, som kom
på andre plass i arkitektkonkurransen, overtar prosjektet. Planløsningen blir beholdt,
men uttrykket blir gjort om til nasjonalromantisk jugendstil. Sydfløyen på den planlagte
H-formete regjeringsbygningen blir oppført, mens resten av planen blir utsatt grunnet
mangel på ressurser. Slik blir store deler av Empirekvartalet, som skulle gi plass til
regjeringsbygningen, stående.
1905: Unionsoppløsning. Antall departementer øker.
1939: Planene om et stort H-formet regjeringsanlegg i jugendstil er blitt umoderne, og
det blir arrangert en ny arkitektkonkurranse om "kontorbygg for staten". Også
konkurransetemaet signaliserer endring i holdninger: "fra fordums pomp og prakt til
moderne pragmatisme". Ingen vinner blir kåret, da man anser sammenbindingen
mellom de ulike byggeepokene som utfordrende. Debatten om å finne en annen og mer
egnet tomt for oppføringen av regjeringskontorene blusser opp igjen. Fire forslag blir
likt premiert og går videre til omkonkurranse; både Ove Bang og Erling Viksjø er med
blant disse.
Andre verdenskrig gjør at byggesaken stilles i bero i ytterligere fem år.
1946: Ove Bang dør uventet i 1942. Omkonkurransen blir aldri avviklet, men etter
omjuryering blir et av de innsendte forslagene fra 1939/40 plukket ut for videre

bearbeiding, og ansvaret for videre prosjektering tilfaller Erling Viksjø (1910 - 71).
Prosjektet skal bygges i tre trinn: Første trinn er Høyblokken,
neste trinn Y-blokken og siste byggetrinn er en blokk på motsatt side av Grubbegata
som aldri blir oppført som planlagt.
1952-1958: Høyblokken blir oppført. Rikshospitalets hovedbygning i mur, som lå mot
Grubbegata og er tegnet av arkitekt Grosch, blir revet i 1954.
Lindealléen i Empirekvartalet, som fører fra Akersgata til inngangen av Høyblokken,
blir bevart. Militærhospitalet, som ligger på hjørnet av Akersgata og
Teatergata, blir demontert i 1962 og flyttet til Grev Wedels plass 1.
1967-1969: Y-blokken, som er en del av planen i Viksjøs konkurranseutkast, blir oppført.
1973-1976: Bygningsrådet i Oslo erklærer politistasjonen i Møllergata 19 som
bevaringsverdig i 1973, og reguleringen blir stadfestet i 1976.
1976-1978: Fengselsfløyen til Møllergata 19 blir revet og S-blokken blir oppført på
tomten. Ideen til bygningen var med i Viksjøs konkurranseutkast.
1978-1981: Etter at politiet flytter ut, blir Møllergata 19 totalrehabilitert og knyttet til Sblokken.
1985-1988: R-4 blir oppført. Ideen til denne bygningen var også med i
konkurranseutkastet fra 1939.
1985-1986: Forhandlinger med Oslo kommune om Dittenkvartalet. Forslag til utforming
av R-5 blir utarbeidet.
1988-1990: Påbygging av Høyblokken.
1990: Arkitektkonkurranse om Regjeringsparken. Utkastet til Lunde & Løvseth AS blir
lagt til grunn for videre bearbeidelse.
1992-1996: R-5 blir oppført. (Arkitekt Torstein Ramberg).
1994-1996: Regjeringsparken blir etablert.
2009-2012: R-6 blir oppført. (BA Arkitekter AS / Narud Stokke Wiig).

