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Telegrafen  utgjør som eneste bygning et 
helt kvartal i Kvadraturen i Oslo sentrum. 
Den opprinnelige bygningen ble tegnet av 
rådhusarkitektene Arneberg og Poulsson, 
og oppført 1924 i nordisk nybarokk stil. I 
1966 kompletterte Niels Holters tilbygg, en 
automatsentral, kvartalet. Til tross for en 
rekke ominnredninger og påbygg fra ulike 
perioder og av varierende  kvalitet, frem
står bygningen som enestående og helhet
lig med unike arkitektoniske kvaliteter. 

Telegrafbygningen er regulert til bevaring 
og anses av Byantikvaren som fredet i 
kraft av sin tidligere funksjon som offentlig 

Transformasjon:

TELEGRAFEN
Kongens gate 21, Oslo

KIMA ARKITEKTUR

bygning. Av vernede elementer er fasader 
og tak, samt en del utvalgte interiører 
som trapperom, Ekspedisjonshallen, direk
tørkontorene mv.  

Telegrafen var da den ble bygget i 1924 
et ambisiøst prosjekt for den nye staten 
Norge og et svært moderne anlegg med 
pek mot fremtidens kommunikasjons
former. Det var opprinnelig opptil tusen 
arbeidsplasser i bygningen, fordelt på fem 
etasjer over bakken. Senere påbygg resul
terte i syv etasjer, hvor den øverste inne
holdt Televerkets kantine. Etter at norsk 

statlig televirksomhet ble privatisert rundt 
millenniumskiftet, flyttet mesteparten av 
Telenors virksomhet ut, og bygningen har 
mer eller mindre stått tom frem til nå. 

KIMA Arkitektur vant høsten 2016 den 
inviterte konkurransen om ombygging av 
Telegrafen. Etter planlegging og søknads
arbeid, i tett dialog med Byantikvaren, 
ble bygging igangsatt i 2018. Sommeren 
2020 kunne kontorleietakerne fra plan 2 
t.o.m. 8 flytte inn. På plan 1 legges det til 
rette for bar og restaurantkonsept, med 
forventet ferdigstillelse primo 2021.

Set t  f ra syd :  Telegra fbygn ingen opptar  he le kvar ta le t  mel lom Kongens gate ,  Nedre S lo t tsgate ,  Tol lbugata og Pr insens gate .  Fo to :  FH

Teks t :
Ragnh i l d  Snus tad

Fo to :
N i ls  Pe t te r  Da le ,  n i spe@mac .com

og F rank  Ho l t sch lag
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Ide – bruk – organisering
Telegrafen var opprinnelig organisert rundt 
to lysgårder, hvor det ene lå over det som 
var Ekspedisjonshallen  der publikum 
skulle henvende seg ved f.eks sending 
av telegram eller for å ta en rikstelefon. 
Den andre var opprinnelig bakgården til 
forretnings og boligbyggene som ble 
innlemmet i bygningen i 1966, derav 
navnet Gårdsrommet. Mellom lysgårdene 
lå toaletter og andre tilleggs funksjoner til 
kontorene, på avvikende nivå og mellom
etasjer i forhold til hovedplanene. 

For at Telegrafen skulle kunne fungere 
som en moderne kontorbygning, oppfylle 
tilgjengelighetskrav og beholde de ver
nede trappene, ble det viktig å reetablere 
et mellombygg på nivå med etasjene 
for øvrig, og skape kontakt og trinnfri 
adkomst gjennom dette hjertet i bygnin
gen. Derfor ble det eksisterende mellom
bygget revet i sin helhet og reetablert 
med noenlunde samme fotavtrykk, men 
hvor det strekker seg armer i form av 
bro og passasjer ut til de ulike fløyene 

av hver etasje. For å gjennomføre dette 
ble det også nødvendig å heve taket over 
Ekspedisjonshallen til over plan 6, så 
dette opprinnelige uterommet ble en indre 
lysgård over Ekspedisjonshallen, som 
fortsatt er tenkt som et offentlig tilgjen
gelig rom. 

Taket i gårdsrommet er også nytt, men 
har beholdt sine karakteristiske overlys, 
hvor de originale og integrert lysekronene 
er rehabilitert og gjenbrukt, men hvor 
taket er reetablert én etasje høyere enn 
opprinnelig, for å skape et mer generøst 
samlingsrom på plan 1U. Nytt tak er et 
plasstøpt, plateforskalt betongdekke, hvor 
stålrørene som utgjorde utsparingene for 
overlysene står igjen og danner oppleg
get for overlys kuplene. Gårdsrommet er 
en direkte forlengelse av bedrifts kantinen, 
som er plassert på gatenivå ut mot 
 Kongens gate. 

Da mellombyggets fasader ble revet, 
ble original teglsten, en lys glasert tegl, 
bevart og renset. Denne er gjenbrukt for å 
reparere fasadene over Ekspedisjonshallen, 
som heldigvis var bevart bak en påfôret 
fasade av bølgeblikkplater, antakelig fra 
1970tallet. Alle fasader i lysgården og 
mot gatene har fått nye vinduer, som 
er replika av originalene. Klimaskallet 
er oppgradert som en følge av at alle 
kontoretasjer med tilhørende funksjoner er 

Adresse:  Kongens gate 21, Oslo

Byggherre:  KG21 Holding AS 

Arkitekt:  KIMA Arkitektur

RIB:  Dr. Techn. Olav Olsen

Entreprenør:  Vedal Entreprenør AS 
betongarbeider: Øst-Riv / Murmester Ivar Johansen 
leca-, flis- og natursteinsarbeider: Brafas 
pussarbeider: Pussmester 
flis- og natursteinsarbeider i vernet areal: Ellingard

Leverandører:  blokk og murmørtel: HMH/BMC Scanblokk 
puss: Sto Norge 
flis: FagFlis

Ferdigstilt:  kontor: sommer 2020 – bevertning: under bygging, ferdigstilles vår 2021 

Areal:  ca. 25.000 m2 BTA 

Bæresystem:  Eksisterende: betongsøyler og dragere, plasstøpte dekker. 
Forsterkninger og nye konstruksjoner i stål og betong. 

Hovedtrappen anses som fredet .  Den ca 25 meter høye lysekronen er restaurer t s l ik at den ig jen lyser opp marmor og pussarbeider .  Foto :  FH
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Eksped is jonsha l len mot ny t t  mel lombygg ,  og Al f  Ro l fsens f reske er  syn l ig  under  ga l ler ie t  på p lan 2 .  Fo to :  NPD

Broer med inns tøpt ,  dyps l ip t  betonggulv 
forb inder  de u l ike f løyene med nyt t 

mel lombygg .  Her  f ra p lan 4 . 
Foto :  NPD

Ny takter rasse 
på p lan 8 med 

uts ik t  over 
Os lo sent rum. 

Foto NPD
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hengende takterrasse rundt bygningen, til 
glede for etasjens leietaker. 

Nye desentraliserte tekniske anlegg er 
etablert pr. kontoretasje, mens ett sentralt 
anlegg betjener bar og restaurant
områdene i underetasjene. Teknikk som 
nødvendigvis må være ute, er lagt på 
taket over plan 8, godt skjult av det nye 
skråtaket, som har en forhøyet mønekam 
mot alle gater. 

Materialvalg og utførelse – 
mur/betong/flis
Telegrafen er et av de første betong
byggene i Norge, men all opprinnelig 
betong var av svært varierende kvalitet 
og støpt med forskjellige metoder. Synlige 
flater innvendig er derfor utbedret, pusset 
og malt på nytt i tråd med det opprin
nelige uttrykket. Det nye mellom bygget 
står i kontrast til dette og har konstruk
sjoner i plasstøpt eksponert betong, med 
dypslipte betonggulv. Den nye heissjakten 
i denne delen av bygningen, den eneste 
som  server alle etasjer, er murt i betong
blokker pusset og malt i samme farge 
som pussede partier i Ekspedisjonshallen. 

prosjektert og utført i tråd med BREEAM
NOR, med sertifisering Very good.  

Det er ryddet opp i taklandskapet, hvor 
det var lagt til mye skjemmende teknikk 
i årenes løp, og etablert en kontoretasje 
der det tidligere kun var teknikk. Plan 
8 er i sin helhet nye konstruksjoner av 

plasstøpte dekker og bærende stål, med 
langsgående glassfasader i full høyde. 
Skråtaket er båndtekket med kobber og 
viderefører linjeføringen og formen til 
opprinnelig tak. Fasaden på plan 8 er godt 
trukket tilbake fra mønekammen over 
plan 7 og gir derved rom for en sammen

Plan 3
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Nye åpn inger i  Ho l ters add is jon er  skånsomt t i lpasset 
eks is terende s t ruk tur ,  ry tme og l in je før ing .  Fo to :  NPD

Gårdsrommet .  Det  nye taket  med ombruk av  
eks is terende lysekroner under over lyskuplene .  Foto :  NPD

Kontore tas je med den tydel ig  søy leb je lke konst ruks jonen som danner byggets ry tme ,  og e tas jens svært  generøse romhøyde .  Foto :  NPD
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Gatefasadene fra 1924 er kledd med 
massive blokker av norsk Labrador, mens 
tilbygget har et moderne, stramt uttrykk: 
mørke betongelementer med grovt tilslag. 
Fasadene er stort sett bevart uendret, i 
tråd med byggets vernestatus. Dog er det 
etablert noen nye innganger og åpninger, 
for å i større grad åpne bygningen for 
publikum og legge til rette for utadrettet 
virksomhet og trinnfri adkomst. Åpningene 
er skånsomt tilpasset den  opprinnelige 
bygningens rytme og strukturerende 
elementer, hvor tilførte bygningsdeler 
hovedsakelig er i glass og stål.

Ved etablering av broene over Ekspedi
sjonshallen er tegl fra det revne mellom
bygget gjenbrukt for å plastre på skader 
og sår som oppsto i forbindelse med 
forankring av broene til fasadene. Original 
tegl ble også gjenbrukt til reparasjon av 
gamle skader. Gjenstående partier av 
fasadene ble pusset og malt i farge ton
iton med den glaserte teglstenen. 

Etter en omfattende og svært kompleks 
byggeperiode er Telegrafen nå overlevert 
til leietakerne, som igjen vil fylle dette 
utrolige huset med ca. tusen arbeids
takere og forhåpentligvis enda flere 
besøkende, når arealene på gatenivå blir 
åpnet for publikum.  

KIMA arkitektur 
KIMA arkitektur har siden starten i 2008 tilegnet seg solid erfaring med ulike typer 
oppgaver i både funksjon og størrelse. De senere år har vi realisert flere prosjekter med 
høy kompleksitet både arkitektonisk, bygningsteknisk og med hensyn til antikvariske 
forhold. Dedikert og grundig arbeid med oppgavene, god kommunikasjon med myndigheter 
og verneinteresser og løsningsorientert oppfølging på byggeplassen er vårt varemerke.

http://kimaarkitektur.no

Nyt t  mel lombygg fo rb inder  de u l ike f løyene og ver t i ka lkommunikas jonen og er  en sos ia l 
sone i  de f les te kontorarea lene .  Fo to :  FH

Ti lpass ing av nye e lementer  t i l  eks is terende åpn inger .  Fo to :  NPD


