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NEDREGATE 
KULTURKVARTAL

Oslo

Teks t :  Space G roup 
Fo to :  Ivan  B rodey og  Vegard  K leven

Nedrega te  ku l t u rkva r ta l  med S igna l  Med iahus ,  OAC og  Ny Yo rk  ba r nehage l i gger 
v i s-a-v i s  E lvebakken v i deregående sko le ,  på  den  and re  s i den  av  Akerse lva . 
Fo to :  IB
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Adresse:  Nedregate 5–7, 0551 Oslo

Tiltakshaver:  Lars Hellebust/Signal Mediahus ANS

Arkitekt:  Space Group Arkitekter AS

Konsulenter:  Norconsult, Rambøll Norge, Energima, Ingenius Oslo, 3D akustikk,  
Oslo El prosjektering, Metallplan AS, F-Holm, Bleed, Sundt & Thomassen

Entreprenører betongarbeider: Gislebye Bygg AS 
murarbeider: Luma Bygg AS

Leverandører fabrikkbetong: Skedsmo Betong AS 
tegl: Wieneberger AS

Ferdigstilt:  barnehage 2009, mediehus og OCA 2012

Areal:  barnehage 650 m2, OCA 800 m2, mediehus 2.200 m2

Konstruksjon:  eksisterende og ny teglvegg, betong og stål

Materialer:  tegl, betong, stål, glass

Tekniske anlegg: geothermal varmepumpe

visningslokaler, kulturbarnehage  
og kontorer for grafiske designere.

Masterplan
Vår masterplan for de tidligere industri-
bygninger I Nedregate 5-7 gjenskaper 
 området som et levende kvartal, med 
hovedvekt på produksjon og utveksling 
mellom kultur og kunst.

Prosjektet er en kombinasjon av kul-
turelle programmer og er designet for 
å  maksimere friksjon mellom brukerne. 
Masterplanen for bygningene kobler hver 
subsone til det offentlige rom ved et upro-
grammert åpent rom. Tre unike rom for 
kollektive og individuelle aktiviteter; åpne 
for allsidig bruk og spesifikt designet for å 
maksimere interaksjon mellom brukerne.

OCA-trappen blir en scene for produk-
sjon og utveksling mellom kunstformer, 
forestillinger, kollektive og personlige 
uttrykk.

Mediehuset samler filmproduksjon, ani-
masjon, lyddesign og distribusjon rundt et 
felles atrium.

Barnehagen er organisert rundt den 
store auditorietrapp som blir en felles 
lekeplass og en scene for teater, høyt-
lesning, film og historier.

S igna l  Med iahus  
–  kon to re r ,  rom fo r  opp ta k , 
lyd  red i ge r i ng  og  3D-an imas jon , 
m in i k i no ,  kan t i ne  og  møte romssen te r

OCA (O f f i ce  fo r  Con tempora ry  A r t ) 
–  kon to re r ,  kuns tners t ud i o  og 
p ros jek tområde

Ny Yo rk  ba r nehage  
–  ku l t u rba r nehage  med f i re  baser

Space Group har gjennomført ombyggin-
gen av de bevaringsverdige industribyg-
ninger i Nedregate 5-7, opprinnelig tegnet 
av Ove Ekman og Einar Smith og reist 
langs Akerselva fra 1896–99. På dette 
tidspunktet var elven et viktig samlings-
punkt for ulike typer industri, og den 
raske fremveksten av bygninger gjorde at 
området ble kaldt Ny York etter ’store-
bror’ New York, som på tilsvarende måte 
ekspanderte raskt.

Med avviklingen av Akerselva som et 
industrielt kraftsenter har dette i flere år 

vært et avlagt område. I de senere år har 
nedre del fått nytt liv som kulturscene i 
Oslo. 

Space Group har i samarbeid med Lars 
Hellebust fra Signal Mediahus arbeidet 
med å omdanne de historiske, vernever-
dige bygningene til et nytt kulturkvartal. 
Prosjektet inkluderer oppgradering og 
transformering av hele kvartalet. Byg-
ningene i nr. 5 og 7 er transformert til 
 Signal Mediahus som består av utstil-
lingslokaler, kunstnerstudioer, filmproduk-
sjon og distribusjon, minikino, filmfrem-
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S igna l  Med iahus .  De t  sen t ra le ,  f e l les  a t r i e t  b r i nger  dags lyse t  f ra  g lass ta ke t  nedover  i  bygn i ngen .  Fo to :  VK

Signal Mediahus
Mediehuset er designet som et kollektiv 
for konkurrerende filmbyråer. Designet 
skaper en scene for utveksling og pro-
duksjon av ideer. Bygningen er organisert 
rundt et sentralt Vertigo Space. Rommet 
blir bygningens senter, en lounge, en 
vertikal hage, kafé – og den viktigste lys-
kilde for de dypeste deler av bygningen.

Prosjektet preserverer den historiske 
arkitekturen samtidig som det skapes en 
helt ny innenfor skallet av det gamle. 
De to relateres, mens begge er tydelig 
arkitektonisk definerte.

Funksjonene er arrangert ut fra tilgan-
gen på lys: kino i kjelleren, redigerings-
rom, studioer og animasjonsanlegg på 
bakkeplan og kontorer og showrooms i de 
øverste etasjer.

De nederste etasjer er arrangert rundt 
et sett hermetiske trebokser, hver desig-
net som akustisk absorbent for de rom de 
er plassert i. De øverste etasjer er åpne 
og transparente for promiskuøse visuelle 
forbindelser mellom ulike leietakere og 
for å oppmuntre til utveksling, konkur-
ranse og samarbeid.

Office for Contemporary Art
OCA er en unik offentlig plattform for 
utveksling mellom inter nasjonale artists-
in-residence og det nasjonale kunstmiljø. 
OCA fremmer samtidig kulturell utveks-
ling for sosial vekst, transformasjon og 
konvergens.

Designet skaper et rom hvor en diskurs 
om kunsten kan bli generert i stedet for 
representert. Etter år med innbygging 
og forfall er det historiske rom synlig  
igjen, materialene aksentuert, og et nytt 
element er innført, en stor trapp av mas-
sive treplanker. Trappen fungerer som 
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P lan  1 .  e tas je

P lan  2 .  e tas je
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OCA :  byggep lass .  Fo to :  VK

auditorium og er også overgangen mellom 
OCA-kontorer og prosjektrommet. Trappen 
organiserer rommet i tre soner, skaper et 
rom i rommet for foredrag og fremvisnin-
ger med et leserom og bibliotek  under, 
samt det omkringliggende utstillingsrom.

Ny York barnehage
Barnehagen er en kulturbarnehage med 
fire baser organisert rundt en felles  
auditorium trapp for samlinger med mu-
sikk, teater, film, lek og dans. 

Barnehagen på 650 m2 har plass til 65 
barn og inneholder temarom for kunst, 
kultur, natur og mangfold. Lokalene er 
bygget opp for barns opplevelse og bruk 
av rommet. Skalaen er bevisst manipulert 

i en kontinuerlig sekvens av komprimerte 
og åpne romforløp. Det store, åpne rom-
met danner en samlet ramme hvor varia-
sjon i plan og snitt skaper intime rom 
for små grupper og hemmelig lek, steder 
som kun er tilgjengelige og dimensjonert 
for barn. Auditorietrappen er et stort mø-
bel i rommet og definerer ulike rom over, 
under og rundt seg. Baserommene er 
plassert på mesaninen slik at den totale 
romligheten beholdes.

Energi
Hele prosjektet er på 4800 m2 og in-
kluderer sikring og renovering av byg-
gene, nye flomsikre kjellere, tilbygg, 
tilbakeføring, utvidelse og oppgradering 

av tekniske anlegg i henhold til dagens 
energi krav, komfort og sikkerhet, med 
vekt på integrering av alle installasjo-
ner slik at de ikke skjemmer byggene. 
Byggene oppvarmes og kjøles ved en 
kombinasjon av jordvarme og luft-til-luft 
varmepumpe.

Bygningen er designet både i plan og 
snitt som et stort åpent rom. Den arki-
tektoniske løsning med åpne lokaler til-
later bruken av en effektiv fortrengnings- 
og overtrykksventilasjon som både 
reduserer energiforbruk og minimerer 
behov for kanal føringer som er vanske-
lige å integrere i historiske bygninger.

Byggets glasstak gir svært gode dags-
lyskvaliteter i mange etasjer. Glasstaket 
er utfordrende og skaper potensielle 
problemer knyttet til kaldras om vinteren 
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OCA – O f f i ce  fo r  Con tempora ry  A r t  No rway b le  s t i f te t  høs ten  200 1  av  Ku l t u rdepa r temen te t  og  U ten r i ksdepa r temen te t .  
Hovedhens i k ten  e r  å  s ty rke  no rsk  samt i dskuns t s  s t i l l i ng  i  u t lande t  og  s t imu le re  t i l  u tveks l i ng  me l lom no rske  og  i n te r nas j ona le 
kuns tnere  og  kuns t i ns t i t u s j oner .  Fo to :  VK

S igna l  Med iahus .  I nngangspa r t i e t ,  Ver t ka l  kommun ikas j on  fo regå r  r und t  de t  sen t ra le ,  f e l les  a t r i e t  som ha r  en  ’ levende ’  vegg .  Fo to :  I B

Space Group Arkitekter
Space Group er et internasjonalt arkitektkontor med erfaring fra prosjekter over hele verden, 
med kontorer i Oslo og Sao Paulo. Kontoret ledes av partnere Gro Bonesmo (NO), Adam 
Kurdahl (DK) og Gary Bates (US).  
Våre favorittoppdrag er komplekse og utfordrende prosjekter der vi kan bruke våre analy-
tiske ferdigheter og kollektive  intelligens for å løse ’det umulige’.  
Vi tegner ikke bare bygninger, vi designer kultur. Vårt mål er alltid å styrke våre kunders 
ambisjoner og forsterke deres businessidé gjennom oppgavene vi løser for dem.
 www.spacegroup.no
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3S igna l  Med iahus .  Ti l bygge t  e r  t yde l i g  a t sk i l t  f ra  den  h i s to r i ske  bygn ingen .  De  nye  dekkene  avs lu t tes  med god  avs tand  t i l  v i nduene ,  

s l i k  a t  lyse t  s l i ppes  lang t  i nn  bygn ingen .  Fo to :  I B

en slags luftgardin og stopper nedkjøling 
av luften langs glasstaket som ellers 
ville gitt kaldras. Om sommeren er det 
nødvendig å ta i bruk den innvendige 
solavskjermingen. Denne reflekterer 
solvarme ut igjen, men mye av dette 

vil havne i hulrommet mellom glasset 
og sol avskjermingsduken. Det samme 
systemet som brukes til kaldrassikring 
om vinteren snus, og den varme luften 
trekkes av direkte fra hulrommet for å 
unngå overopphetingsproblemer. 

og overoppheting om sommeren. For å 
minimalisere disse problemene tilføres 
ventilasjonsluft gjennom takets primær-
bærekonstruksjon. Om vinteren tilføres 
luft med høy hastighet som stryker langs 
innvendig glassflate. Dette fungerer som 


