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et annerledes kulturhus 

SENTRALEN 

Oslo

KIMA a rk i tek tu r  og  A te l i e r  Os lo

Teks t :  Jonas  No rs ted ,  A te l i e r  Os lo
Fo to :  n i spe@mac .com

Figu r teks t  ??
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Bakhagen
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Fasade  øs t

Det nye kulturhuset består av et helt 
kvartal – Christiania Sparebanks gamle 
bankbygg i Øvre Slottsgate fra 1899 
(arkitekt Henrik Nissen) og et tilstøtende 
kontorbygg i Tollbugata fra 1900 (arkitekt 
Ivar Cock) som ble kjøpt opp av Spare-
bankstiftelsen i 2007. 

I 2012 vant Atelier Oslo og KIMA arki-
tektur en åpen arkitektkonkurranse, der 
utlysningen etterspurte en beskrivelse av 
en arbeidsprosess helt uten tegninger: 
Hvordan arkitektene så for seg utformin-
gen av et nytt kulturhus med tilhørende 
arbeidsplasser, og gjennomføring av en 
mulig ombygning. Byggets utforming og 
innhold var på dette tidspunktet åpent.

Umiddelbart etter konkurransen startet 
jobben med kartlegging av både brukere  
og bygninger, og hvilke funksjoner som 

Gamle Chr ist iania Sparebank i kvadraturen midt i Oslo , er trans formert t i l  et hus for 
kulturproduksjon og samfunnsinnovasjon . Sentralen er en møte- og arbeidsplass, samt et sted 
for produksjon og formidl ing av ul ike kunstner iske uttrykk . 

Adresse: Øvre Slottsgate 3 og Tollbugata 30, 0157 OSLO

Byggherre:  Sparebankstiftelsen DNB

Arkitekt:  KIMA arkitektur og Atelier Oslo – PL ved Martin Dietrichson og Jonas Norsted

Kunst: håndløper: Jan Christensen. Øvrig kunst: Hanna Friis, Marius Dahl, Camilla Løw, 
Are Mokkelbost og Vanessa Baird

RIB:  Norconsult AS

Entreprenør:  AF Byggfornyelse (overordnet ansvar for utførelse. Murarbeider) 
betongarbeider: Submet

Leverandører: betong: NorBetong 
murmaterialer: Einar Stange

Ferdigstilt: 2016

Areal: 12.800 m2 – med bl.a. 5 scener, restaurant, kafé, bar og 300 kontorplasser

Byggekostnad: 300 mill. kr

Konstruksjon: Eksisterende bygg: Betong, tegl og stål. 

Overflater:  Eksponert opprinnelig tegl, betong, puss og stålkonstruksjoner.  
Nye konstruksjoner av plasstøpt betong, owatrolbehandlet stål, betong, glass, 
sortbeiset furufiner/spiler og oljet ask. 

Fasade  syd

KIMA arkitektur AS har bred erfaring 
fra kultursektoren og har realisert 
prosjekter med høy kompleksitet både 
arkitektonisk, bygningsteknisk antikva-
risk og reguleringsmessig. Gjennom 
ferdigstilte prosjekter har vi dokumentert 
gjennom føringsevne og høy kvalitet. 
Godt sam arbeidsklima, grundig arbeid, 
god kommunikasjon med myndigheter 
og verne interesser og løsningsorientert 
oppfølging på byggeplass er vårt 
varemerke.

www.kimaarkitektur.no

Atelier Oslo søker å identifisere nøkkel-
utfordringene i ethvert prosjekt. Dette 
danner plattform for senere evaluering 
av ideer og løsninger. I utviklingen av 
et prosjekt legger vi spesiell vekt på 
arkitektonisk kvalitet idet basiselementer 
som konstruksjon, materialitet, lys 
og rom tolkes på nytt for å finne nye 
løsninger. Vår portefølje omfatter alt fra 
store boliganlegg til eneboliger og små 
installasjoner.

www.atelieroslo.no
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P lan  1 .  e tas je

Spa rebanken  sku l le  bekjempe fa t t i gdom .  I  marmorsa len  på  300 m2 va r  også  småspa re re  ve lkomne

S i t uas j on
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P lan  4 .  e tas jeP lan  3 .  e tas je

Ba khagen
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’ Hve lve t ’  på  135  m2 ha r  p lass  t i l  1 50  personer
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rustikke og det forfinede gir bygget en 
egenartet atmosfære.

I prosessen har det vært viktig å tilføre 
færrest mulig nye elementer. Kun brann- 
og lydskiller, tilrettelegging for universell 
utforming, akustiske absorbenter og 
 teknisk infrastruktur er lagt til.  
Alle  tekniske føringer ligger åpent for 
maksimal utnyttelse av fleksibilitet og 
romhøyder. 

kunne innpasses hvor. En viktig premiss 
var at bygningene skulle kunne tas i bruk 
uten å endre hovedstrukturen nevne verdig. 
Begge bygninger var fylt med flerfoldige 
interiørlag fra diverse ominnredninger de 
siste 30-40 årene, og et tidlig valg var å 
renske vekk alle nyere ombygginger, slik 
at de originale strukturene kunne tre frem.

En av de viktigste nye bidragene er 
også å forbedre sirkulasjonen gjennom de 

to bygningene. For å få til dette, knyt-
tes de nå sammen via en ny trappe-
forbindelse, samt ny heis og et nytt 
innvendig atrium der det tidligere var 
bakgård. 

Mange av de gamle overflatene som 
har blitt løftet frem har fått beholde et 
rustikt preg, mens enkelte spesialrom er 
restaurert og tilbakeført i sin originale 
stand. Denne kontrasten mellom det 

F ra  i nngangen .  I  1 .  e tas je  e r  de t  både res tau ran t  og  ka fe te r ia


