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Nytt regjeringskvartal - Fastsettelse av rom- og funksjonsprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter med dette Statsbyggs forslag til rom- og
funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal, datert 1. november 2016. Programmet fastsettes med
følgende modifikasjoner:

1.

For å ivareta hensynet til spesialfunksjoner, reduseres arbeidsplassarealene som er
foreslått avsatt i fellesområdene med 700 m². Dette arealet avsettes til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet som en reserve som kan benyttes til departementer med
særskilt behov. Fordelingen av disse tilleggsarealene til departementer med særskilte
funksjoner besluttes nærmere innflytting.

2.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommer tilbake til noen mindre justeringer
i arealene for enkelte fellesfunksjoner mellom de nye byggene og henholdsvis R5 og
særskilte bygginstallasjoner (Sentralt teknisk infrastruktur)

Rom- og funksjonsprogrammet fastsetter at arbeidsplasskonseptet for nye bygg og for den
rehabiliterte Høyblokken skal være aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Arealrammen settes til 23
m² brutto per ansatt i nye bygg.
Rom- og funksjonsprogrammet er grundig og vel gjennomarbeidet. Det har vært bred
medvirkning fra departementene, vernetjenesten, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten.
Høringene har gitt mange gode innspill som dels er tatt inn i det fastsatte programmet eller
som vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Dette gjelder eksempelvis å sørge for god universell
utforming, tilrettelegge for å arbeide med graderte dokumenter, sikre gode
lysforhold/ventilasjon samt skjerme arbeidssoner støymessig fra sosiale soner.
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Rom- og funksjonsprogrammet legger opp til at antall arbeidsstasjoner skal tilsvare 75 pst. av
de ansatte, dvs. 75 arbeidsplasser per 100 ansatte. Med små møterom, multirom, prosjektrom
etc. i tillegg, vil det alltid være plass til alle ansatte dersom det er 100 prosent tilstedeværelse.
Det avsettes ca. 5 % av arbeidsplassarealet til arealer som disponeres av det enkelte
departement, men som ikke legges til én bestemt avdeling. Disse arealene kan departementet
tilpasse til sine behov. Et departement med 250 ansatte vil ha om lag 160 m² som f.eks. kan
benyttes til ekstra cellekontorer eller større møterom.
Videre avsettes drøyt 4 % av arbeidsplassarealet til areal som alle departementene kan
disponere i fellesskap. Dette er eksempelvis arbeidsplasser ved møteromspoolene, uformelle
arbeids- og møteplasser i fellesområdene osv.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at programmet sikrer god fleksibilitet for
det enkelte departement til valg av arbeidsplassutforming. Innenfor det vedtatte
arbeidsplasskonseptet er det mulig for et departement å velge en løsning slik at alle ansatte har
faste plasser. Utformingen av arbeidsplassløsning for det enkelte departement blir konkretisert
etter at departementets plassering i kvartalet er fastlagt, men før innflytting.

Med hilsen

Jon Blaalid (e.f.)
spesialrådgiver
Michel Midré
fagdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Side 2

