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Flytting av 22. juli-senteret til midlertidige lokaler
Høst 2019 starter bygge – og rehabiliteringsperioden i regjeringskvartalet, og 22. julisenteret må flytte til midlertidige lokaler. Under finner du informasjon om det som er
å vite pr. nå – både om flyttingen, valg av lokaler, utviklingen av en ny utstilling, og
videreføringen av 22. juli-senterets viktige minne- og læringsmandat i tiden som
kommer.
Siden etableringen i 2015 har 22. juli-senteret utviklet seg fra å være et informasjonssenter
til et læringssenter, og over 150 000 besøkende har vært innom. Etterspørselen fra
skoleklasser har stadig økt, og i 2017 ble det vedtatt at senteret skulle få permanent status.
Senterets tilbud skal altså videreføres, og bli en fast del av nytt Regjeringskvartal når det til
slutt står ferdig. I påvente av at Høyblokka rehabiliteres, må 22. juli-senteret i mellomtiden
flyttes til midlertidige lokaler.
Hvorfor skal senteret ut av Høyblokka?
Rehabilitering av Høyblokka og byggearbeider i umiddelbar nærhet til Høyblokka er årsaken
til at 22. juli-senteret må flytte fra lokalene fra sensommer/høst 2019. I
rehabiliteringsperioden (2019-2024) vil området være utilgjengelig og ikke forenlig med drift
og publikumsaktivitet i senteret.
Her kan du lese om Statsbyggs arbeid med Nytt regjeringskvartal
Hvor skal 22. juli-senteret flytte?
22. juli-senteret flytter til midlertidige lokaler i Teatergata 10, i hjørnebygget vis-a-vis Helseog omsorgsdepartementet. Bygget er en del av det større Regjeringskvartalet, og eies av
Statsbygg. Lokalet huset tidligere Bien sparebank.
De midlertidige lokalene bærer ingen spor av 22. juli 2011, og tilbyr sammenlignet med
dagens lokale i Høyblokka lite når det gjelder å fortelle om det som skjedde. Samtidig er
lokalet kun et steinkast unna åstedet og i umiddelbar nærhet til det midlertidige
minnestedet. Det har også utsikt til baksiden av Tinghuset.
Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS) fikk 18.04.2018 i oppdrag å lete
etter midlertidige lokaler for 22. juli-senteret i perioden 2019-2024. I januar 2019 ble det
offentliggjort at valget falt på Teatergata 10
Skal 22. juli-senteret tilbake til Høyblokka?
I følge planene for Nytt Regjeringskvartal skal Høyblokka stå ferdig i 2024. 22. juli-senteret
skal flytte tilbake til eller i umiddelbar nærhet til Høyblokka. Det er ikke vedtatt hvilke
permanente lokaler senteret skal disponere.
Hvorfor skal det lages en ny utstilling?
Dagens utstilling forteller historien om 22. juli på stedet der angrepet startet. At bygget selv
forteller en historie, har vært et bærende element i utstillingen. Dette elementet av
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autentisitet er fraværende i lokalene vi har fått tildelt i midlertidig periode, og må på ulike
måter kompenseres for gjennom en ny utstilling.
I tillegg har tiden gått. En utstilling i 2019 kan stille andre spørsmål og reflektere på andre
måter enn i 2015. Siden etableringen har 22. juli-senteret også blitt et læringssenter, med
skoleelever som hovedmålgruppe. Formidlingen skal i større grad legge til rette for gode
læringsmuligheter.
En ny utstilling skal videreføre viktige trekk ved dagens utstilling og bygge på erfaringene
som er gjort i utviklingen av den, men den må altså tilpasses i utrykk og innhold både etter
lokalet som er tildelt, og nye behov.
Hvem skal lage utstillingen?
I november 2018 utlyste 22. juli-senteret en konkurranse for bistand fra utstillingsarkitekt/designer. Tilbyder "Blakstad/Haffner AS" fikk oppdraget – ikke minst på grunn av sin unike
kompetanse innenfor 22. juli-formidling.
Arkitekt- og designteamet består bl.a. av Erlend Haffner, arkitekten bak Hegnhuset på Utøya,
og Atle Aas – som i tillegg til å ha jobbet med utstillingen på Utøya var utstillingsarkitekt for
dagens 22. juli-utstilling i Høyblokka. Teamet har også med seg dyktige designere fra Logic
Interactive, som skal bidra med kompetanse innenfor interaktive løsninger og læringsverktøy.
Teamet har vist en evne til å balansere både minne og læring gjennom tidligere arbeid med
å formidle denne tematikken, og har også stor kjennskap til og forståelse for ulike hensyn og
behov blant berørte.
De skal utvikle den nye utstillingen i tett samarbeid med 22. juli-senteret, og bygge på
erfaringene fra nåværende utstilling og formidlingsarbeid.
Når stenger 22. juli-senteret dørene i Høyblokka?
22. juli 2011 vil markeres i 22. juli-senteret i Høyblokka også i år. Deretter vil publikum ha
mulighet for å besøke senteret på nåværende sted og med nåværende utstilling ut
juli/sensommer 2019, før vi etter hvert må flytte ut.
Når kan man besøke det nye senteret i Teatergata?
Nytt senter åpner dørene høsten 2019, men en endelig åpningsdato er ikke satt. En kort
nedetid – uten drift i Høyblokka eller i nye lokaler, kommer mest sannsynlig til å måtte
påregnes for å få alt i stand til åpning.
Har du andre spørsmål? Savner du informasjon? Har du innspill eller kommentarer? Er
du berørt, og ønsker mer informasjon og dialog?
Vi hører gjerne fra deg!
Ta kontakt:
Prosjektleder (22. juli-senteret): Anne Lene Andersen, epost: Anne-Lene.Andersen@dss.dep.no
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