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Regjeringskvartalet b
Den første skissen til det nye regjeringskvartalet i Oslo ble til på et spisebord i Ødekjærveien 72 på Tjøme. Der har arkitekt Gudmund Stokke og
hans familie hatt sommerhus siden 1997.
Stokke er sjef for Nordic–Office of Architecture, som med sine rundt 150 medarbeidere
vant konkurransen om å tegne det nye regjeringskvartalet. Men man vinner ikke slikt alene. Med på laget hadde Nordic selskapene
Haptic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim,
Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen og Per Rasmussen.
Regjeringskvartalet er det Stokke kaller den
tredje store milepælen i Nordics historie. De
to forrige var da de vant Gardermoen i 1990 og
utbyggingen av Gardermoen i 2009. St. Olavs
Hospital i Trondheim gjør seg også på listen.
For tiden arbeider Nordic med Istanbul Airport, som når den står ferdig, er verdens største flyplass.
Første del av konkurransen om regjeringskvartalet var en såkalt prekvalifisering, der sju
arkitektkontorer nådde opp.
–Siden 10. februar har vi jobbet intenst i to
faser, forteller Gudmund Stokke.–Den første
var fram til 12. mai, da vi leverte første fase. Og
så var det å vente på hvilke to som fikk gå videre. Det skjedde på bursdagen min, den 28.
juni. Det utløste spenning, lettelse og glede.
– I fase to har det dreid seg mer om hvordan
oppgaven skal løses. Det
har vi arbeidet intenst med
og leverte det siste dokumentet for rundt to uker siden. Etter det er det bare å
sette seg ned og vente. Da
stiger stemningen fra dag
til dag. Du klarer nesten
ikke å vente, og det var like
før jeg forlot landet.

Slottet, Stortinget og Oslo S og dro en linje
mellom dem. Så satte han kryss for Akershus
festning, Høyesterett, arkitekt Viksjøs høyblokk fra 1958, Deichmanske bibliotek og Trefoldighetskirken.
Linjen mellom de kryssene passerte Stortinget før den gikk videre opp Akersgata. Da var
det gitt hvor hovedinngangen måtte være. I
prosessen var det sikkert nyttig at Nordic for
noen år siden fikk i oppdrag fra Statsbygg å
lage byplanen for dette området.
arkitekten og kollegene skal tegne cirka
100.000 kvadratmeter nybygg og i tillegg
planlegge restaurering av et betydelig antall
kvadratmeter bestående bygninger. Totalt blir
det nær 6.000 arbeidsplasser. Bak det ligger
det noen tydelige ideer. Den største utfordringen var å finne den riktige balansen i oppbygningen av bygningsvolumer. Det gjelder å få
inn arealer og funksjonalitet, men slik at det
glir inn i den eksisterende bebyggelsen og gir
et miljø som er godt å oppholde seg i.
– Målet er å få til samhandling mellom departementene. Det tas titusener av beslutninger i regjeringskvartalet hvert år. Derfor har vi
laget noe vi kaller samhandlingsstrøk, hvor

med gode ingeniører som vi har samarbeidet
med før. Kjernen er de samme medarbeiderne
som tegnet Gardermoen flyplass. Nå blir langt
flere involvert enn de 50 som jobbet fram
vinnerutkastet. Fortsatt er arkitektene hovedaktørene, men nå øker omfanget av ingeniører
betydelig.
En virksomhet som Nordic–Office of Architecture deltar stadig i konkurranser.
– Vi taper mange og vinner noen få, sier
Gudmund Stokke, som forteller at du vinner
på det arkitektoniske konseptet, hvordan det
ytre er gestaltet, hvordan det sees og fungerer
i byrommet.
– Like viktig er hvordan det virker innvendig. Samtidig må du være sikker på at du får all
teknikken på plass, og at ikke noe detter ned.
– Det er arkitekten som har gjort hovedjobben og er vinner i denne fasen, men det er like
stor seiersfølelse for alle i dette teamet. Vi blir
gode sammen.
Øyene spør Gudmund Stokke hva han mener om enkelte politikers reaksjon på vinnerutkastet.
– Det er ikke noe nytt der. Den kverna har
gått i lang tid. Man merker seg at en del av betegnelsene de bruker, er
villedende. For de beskriver ikke situasjonen slik
den er. Jeg har lagt merke
til at VG, Aftenposten og
Dagbladet har kommentert
vinnerutkastet ut fra et helhetlig syn.

Det som er skjedd til nå, er
bare begynnelsen. Regjeringskvartalet skal etter
Men så finner Stokke på
den foreløpige planen stå
noe lurt. Han setter seg ned
ferdig i 2027.
og skriver tapertalen. Det
– Nå skal vi organisere
gjør at han slapper av.
oss, slik at vi jobber med de
Selve avgjørelsen fikk
riktige tingene til riktig tid
han opplest på TV onsdag i
og ikke bruker unødige resforrige uke.
surser. Det skal leveres et
– Det utløste lettelse og
skisseprosjekt den 30. april
glede. Det var en slags
2018, deretter blir det mye
idrettsseier, men det funmer detaljert. Svært mye
damentale er at nå får du en
dialog med brukerne blir
oppgave som samfunnet
det også, for å fastlegge at
gir deg, og den må du gå til
vi har optimale løsninger.
med det aller største alvor. PARAFRASE: Gudmund Stokke kaller den delen av hyttetunet i Ødekjærveien han
Vi kan jo mye, men vi kan
Det er veldige forventnin- bebor, en moderne parafrase over den låven som en gang sto der.
litt om svært mye, og er avger til oss både i Oslo og i
hengig av dialog. Brukerne
resten av landet, og de forventningene skal innfris. Jeg er ikke i tvil om alle fellesfunksjoner ligger. Der er det forskjel- vet hvor skoen trykker. De vet hvordan det
var, nå skal vi bli enig om hvordan det skal bli.
lige former for uformelle arbeidsplasser.
at vi klarer det.
– Og så skal vi finne løsninger som retter seg
– Bak ligger tanken om at regjeringskvartaGudmund Stokke forteller at Nordic har et let skal ha en form og karakter som tiltrekker inn mot en framtidig arbeidsform. Det er en
slogan for prosjektet. Det er fire V-er som står de beste hodene til departementene, sier oppgave vi gleder oss til. I samarbeidet melfor vakkert, vennlig, varig og verdig. Det tar Stokke som minner om at Google legger vekt lom arkitekt, ingeniør, byggherre og bruker sipå å ha fantastiske kontorer for å tiltrekke seg ger kvaliteten inn på løsningen. Det er i den
også med seg miljø og økonomi.
fasen de store beslutningene skal tas. Alt skal
– Klarer vi det, har vi levert, sier Stokke, som de beste hjernene.
ivaretas, kontorplass, logistikk, biltjenester.
legger vekt på at når du skal tegne et anlegg
som dette, skal det være varig. Fasadene skal Det hele begynner med en analyse, å forstå
være finere om femti år enn den dagen anleg- situasjonen og så skape et enkelt og velfunge- Gudmund Stokke forteller at det så skal larende konsept. Når det er gjort, ser det leken- ges byggetegninger. Samtidig bygges hele anget åpner.
– Du skal ikke lage noe som er fancy eller fa- de enkelt ut, men oppe i alle de komplekse og legget virtuelt (VR), med alle bygningselesjonabelt, men som er tidløst. Og det gjelder motstridende kravene, er det en kunst å finne menter, fasader og tekniske hjelpemidler.
Teamet og oppdragsgiverne kan gå i realtime
både fysisk og estetisk. Tenk på Oslo rådhus akkurat den enkle løsningen.
– Den beste arkitekturen jeg vet om, er pyra- VR. Det er som en virtuell byggeplass. Alt rotesom nærmest ble hatet i samtiden, men nå er
midene i Egypt og Pantheon i Roma. Du finner rer rundt den såkalte BIM-modellen (building
det nærmest ikonisk.
ikke noe som er enklere, vakrere og verdigere information model), hvor Nordic er langt
fremme i verden som BIM-bruker. GardermoRegjeringskvartalet har to fronter, enn det. Men deri ligger vanskeligheten.
en er et av verdens største BIM-prosjekter.
mot Akersgata og mot Youngstorget. Hvor
Blant de mange flinke folkene hos Nordic,
– Når noe så enormt som et regjeringskvartal
skulle hovedinngangen ligge?
Det løste Gudmund Stokke på en enkel skal utvikles, arbeider arkitekter og ingeniører nevner Gudmund Stokke to nøttlendinger:
måte. Han tok et hvitt ark, tegnet kryss for sammen. Det krever et stort og dyktig team, Bjørn Olav Susæg, som er prosjektleder på Ar-
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ble skapt på Tjøme-bord

ET VIKTIG BORD: Gudmund Stokke ved bordet der de første ideene til regjeringskvartalet tok form. Utenfor de store vinduene ser han litt av de svabergene som er et viktig innslag i

FOTO: SVEN OTTO rømcke
Tjøme-naturen, og som han gjerne vil ha fredet.
landa, der Nordic har ansvar for en utbygging på 90.000 kvadratmeter.²Den
andre er Pål Laurantzon, som er designleder for gjennomføring av byggeprosjekter i Nordic.
På toppen sitter Gudmund Stokke,
men han bestemte altså hvor hovedinngangen skulle være. Hvordan klarer han
å holde seg unna detaljene?
– Det er enighet om de prinsipielle detaljene hele veien i systemet. Det er viktig at man er prinsipielt enig. Det er vi,
fordi vi har masse dyktige folk som fortjener og får ansvar. Derfor blir vi litt
bedre hvert år. Gjennom det får hver
især den tilfredsstillelse det er å bli bedre, og at kontoret og fagmiljøet får en utvikling. Jeg tenker at når jeg om ikke så
mange år fyller 70, er jeg kanskje en
enda dyktigere arkitekt.
– Målet er å skape en langsiktig kvalitetskultur, som overlever grunnleggerne av firmaet. Slik at vi om ti 20 år er
enda bedre enn i år, både i Norden og internasjonalt.
Nordic ble grunnlagt i 1979 som Arkitektene Narud Stokke Wiig.
– Vi har høye ambisjoner. Vi skal bli et
arkitektkontor som man ikke har sett før
i Norge, og det er vi nok allerede.

Det krever ryddige hoder å ta fatt på
noe så omfattende som et regjeringskvartal, eller en flyplass.
– Har Nordic–Office of Architecture en
metode?
– Den metoden utviklet vi for rundt ti
år siden. Den er kontorets DNA, og den
er grunnen til at det går bra når det gjelder gjennomføring og utvikling.
– Metoden er enkel og banal, men den
virker. Den tar utgangspunkt i at den
kunnskapen vi har i en del av kontoret,
skal kunne brukes et annet sted. Vi ser
først på mange mulige løsninger, hvor
ingen er dumme, nettopp for å få fram
bredden i ideer. Det gjelder å få fram et
stort idétilfang, samtidig som du fort
lander på det som er den gode løsningen.
Og så er det bare å begynne å tegne,
om vi forstår Gudmund Stokke riktig.
Familien Stokke er ikke tjømlinger,
men de synes ikke det er langt unna.
Han og kona er fra Stjørdal, studerte
sammen i England og har bodd i Oslo fra
syttitallet. De leide første gang hytte på
Tjøme i 1982.
– Det har gitt oss, våre fire barn og seks
barnebarn både barndom og ungdom på
Tjøme. Vi har grodd fast og er fritidsbeboere i kommunen. Vi er her hele året og

opplever stemningen av årstidene på en
fin måte. I 1997 kom vi over et sted som
lå i skjæringspunktet mellom hva vi ville ha og hva vi hadde råd til. Det har vært
en kontinuerlig opptur, stille, masse
plass, landskap og utsikt. Vi er her mye,
og barn og barnebarn bruker stedet året
rundt, sier Stokke, som ikke vil være badegjest.
– Vi er del av et fellesskap, hvor vi alle
bidrar til at det blir et fint og positivt miljø. Vi har kjempegod kontakt med naboer, både fastboende og hytteeiere, og en
fastboende var nettopp innom med en
flaske champagne i forbindelse med at
vi vant konkurransen.
arkitekten ser en positiv utvikling i
Tjøme-samfunnet. Det gjelder både skole og kultur. Og det blir stadig mer å oppleve både for fastboende og fritidsbeboere.
– Hva mener du om utviklingen av arkitekturen på Tjøme?
– Det gjøres mye som er bra og mye
som ikke er så bra. Jeg opplever det positivt når det kommer en ny, moderne
hytte her, uansett hvem som har tegnet
den. Gamle, slitte bygninger blir tatt ned
og erstattet med mer fullverdige bygninger. Jeg er ikke opptatt av at det skal
være tradisjonell stil.

han synes det er viktig å ta vare på
gamle hus av god kvalitet, bygningsarven vår.
Selv har han to hus. Det ene er et cirka
to hundre år gammelt skipperhus, som
han har utviklet i helt opprinnelig stil.
Der bor barn og barnebarn. Det nye huset kaller han en moderne parafrase
over den låven som sto der. Der bor han
og kona.
Stokke har også en hjertesak. Kommunen burde være mer opptatt av den
fine naturen, som er preget av nord-sørgående svaberg. Det er Tjømes helligdom.
– Det skjærer meg i hjertet når jeg ser
hva enkelte får tillatelse til, eller tar seg
til, når det gjelder å sprenge i stykker
svaberg som har ligget her siden istiden.
Det er noen grelle eksempler på det.
– Det første Færder kommune bør gjøre, er å frede alle svabergene.




sven otto rømcke

