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Tollbugata 10 
 
Forsvarsdepartementet (FD) takker for brev til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen fra  
Krigsskolens Venner (KSV) vedrørende KSVs syn på fremtiden for Tollbugata 10 (T-10). 
 
T-10 bærer nå, som KSV er kjent med, preg av setningsskader, skader i fasaden, skader i 
taket og store fuktskader. En minimumsløsning som kun vil stabilisere bygget, bremse videre 
skade og unngå skade på tredjeperson, vil anslagsvis koste rundt 120 millioner kroner. En 
fullverdig innvendig og utvendig rehabilitering har en anslått kostnad på 290 – 350 mill. 
kroner. I tillegg til oppgradering, har Forsvarsbygg (FB) på oppdrag fra FD vurdert flere 
alternative løsninger for T-10 i tillegg til oppgradering, herunder ulike salgs- og 
utleiealternativer, offentlig/privat samarbeid og etablering av stiftelse.  
 
T-10 er en bygning med rike tradisjoner og stor historisk og kulturell verdi for 
forsvarssektoren. KSV mener at kostnadene til å restaurere og vedlikeholde bygget er et 
nasjonalt anliggende og et statlig ansvar. FD er ansvarlig for å prioritere midler til vedlikehold 
og oppgradering av eiendomsmassen i forsvarssektorens eie, og disse tiltakene må 
finansieres innenfor forsvarsbudsjettets rammer. Etter en helhetsvurdering har vi kommet 
frem til at forsvarssektoren i denne saken er best tjent med å prioritere midlene der de gir 
mest operativ effekt for Forsvaret. Derfor har vi bestemt oss for å selge T-10. På dette 
grunnlag er FB gitt i oppdrag å selge bygget slik det står i dag, uten tilbakeleie til Forsvaret.  
En plan for salgsprosessen skal fremmes FD innen 1. september i år.  
  
Med hilsen 
 
Rune Fagerli (e.f.) 
avdelingsdirektør 

Beate C Lübeck 
seniorrådgiver 
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