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Kon
ntraktt på re
egjeringskvvartalet siggnert
Nå skall innholdett til det nye
e Regjering
gskvartalet utformes.
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starte jobben sammen med brukerne og Statsbygg, sier Siri Hunnes Blakstad fra
tegn 3.
- Vi er både stolte og ydmyke i forhold til å bli tildelt oppdraget med å utvikle
rammene for gode fremtidsrettede arbeidsplasser i det nye Regjeringskvartalet. Dette
er et strategisk viktig oppdrag for oss som samfunnsrådgivere og en hyggelig
anerkjennelse av vår kompetanse sier Lars Jarle Nore.
Mange dilemma
- I vår forståelse av oppdraget har vi lagt vekt på at det er en rekke dilemma som vi
skal finne gode løsninger på sammen med brukerne og Statsbygg. Eksempler på
slike dilemma er behov for åpenhet versus behovet for sikkerhet og kontroll, ønsket
om fleksibilitet i arealene versus ønske om standardisering, kontorarbeidsplass for de
ansatte versus offentlig arena, og ønsket om bevaring av eksisterende bygg versus
fornyelse, sier Siri Hunnes Blakstad.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga i sommer Statsbygg fullmakt
til å inngå avtaler knyttet til statlig reguleringsplan og til arbeidet med rom- og
funksjonsprogram i det nye regjeringskvartalet. KMD har allerede fastsatt at
regjeringskvartalet skal ha 5700 arbeidsplasser. Arbeidet til tegn_3 og Rambøll skal
starte med å gå gjennom og verifisere arealrammene.
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Om tegn_3
tegn_3 er et av landets største arkitektkontorer med over 50 medarbeidere. Vi jobber
med tverrfaglig samfunnsforming gjennom helhetlig stedsutvikling og arkitektur. tegn
er et heleid datterselskap av og samlokalisert med REINERTSEN AS i Trondheim og
Oslo. tegn_3 er et tverrfaglig arkitektkontor. Gjennom inkluderende metoder og
prosessorientert og kompetent oppdragsledelse leverer vi helhetlige løsninger innen
arkitektur, plan og landskap.
Om Rambøll:
Rambøll er Nordens ledende samfunnsrådgiver innen plan, arkitektur, teknikk,
energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi over 1300 medarbeidere
fordelt på 21 kontorer. Virksomheten har totalt 10 000 medarbeidere lokalisert i 21
land. Arkitektmiljøet i Rambøll er et av landets største og teller nesten 100 arkitekter
og 70 landskapsarkitekter.

