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Cityprisen 2020 - Telegrafen

På vegne av Tristan Capital Partners, Malling & Co og Vedal AS har vi den glede av å foreslå prosjektet «Telegrafen» i Oslo til 
Cityprisen 2020.

Telegrafen, også kjent som Telegrafbygningen har adresse Kongens gate 21 og utgjør et kvartal i Kvadraturen i Oslo, mot 
gatene Kongens gate, Prinsens gate, Nedre Slottsgate og Tollbugata. Den eldste, og største delen av bygningen sto ferdig 
i 1924 og er tegnet av «rådhusarkitektene» Magnus Poulsson og Arnstein Arneberg. Kvartalet ble fullført i 1966 med et 
karakteristisk hjørnebygg tegnet av datidens toneangivende arkitekt i Norge, Nils Holter. Bygningen er regulert til bevaring 

og av Byantikvaren i Oslo definert som fredningsverdig i kraft av å være en statlig monumentalbygning.
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Cityprisen 2020 - Telegrafen

På vegne av Tristan Capital Partners, Malling & Co og Vedal AS har vi den glede av å foreslå prosjektet «Telegrafen» i Oslo til 
Cityprisen 2020.

Telegrafen, også kjent som Telegrafbygningen har adresse Kongens gate 21 og utgjør et kvartal i Kvadraturen i Oslo, mot 
gatene Kongens gate, Prinsens gate, Nedre Slottsgate og Tollbugata. Den eldste, og største delen av bygningen sto ferdig 
i 1924 og er tegnet av «rådhusarkitektene» Magnus Poulsson og Arnstein Arneberg. Kvartalet ble fullført i 1966 med et 
karakteristisk hjørnebygg tegnet av datidens toneangivende arkitekt i Norge, Nils Holter. Bygningen er regulert til bevaring 

og av Byantikvaren i Oslo definert som fredningsverdig i kraft av å være en statlig monumentalbygning.

Da bygningen ble avhendet av Telenor i 2016 hadde bygningen vært i begrenset bruk, helt siden Telenor etablerte sitt nye 
hovedkontor på Fornebu i Bærum på 1990-tallet. Fordi bygningen har vært i begrenset bruk og fordi den framstår som 
relativt lukket mot sine omgivelser, har den bidratt til å bremse utviklingen av økt byliv i denne delen av Kvadraturen.
Kvartalet fylles nå på nytt med mennesker, lys og liv på dagtid og på kveldstid og skal i tiden som kommer være en vesentlig 
bidragsyter til en videre positiv utvikling av Kvadraturen.

Telegrafen - Etter en omfattende ombygging og restaurering tas bygningen nå i bruk og åpnes for byen.
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Telegrafen - 1932

Venstre:
Hjørnebygning fra 1966 
Tegnet av Nils Holter - 
”Automatsentralen.”

Høyre:
Publikumsinngangen 
mot Prinsensgate.
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Bakgrunnen for at Telegrafen foreslås som kandidat til Cityprisen 
2020:

• Telegrafen gir et vesentlig bidrag til variert byliv i Kvadraturen 
ved å tilføre et stort antall arbeidsplasser og et rikt tilbud på 
gateplan i et kvartal som i mange år har vært tomt og lukket 
mot omgivelsene.

• Økt tilgjengelighet og universell utforming gjør bygningen 
inkluderende for publikum og arbeidstakere.

• Prosjektet er gjennomført med stort fokus på miljø og 
utnytter bygningens sentrale beliggenhet og eksepsjonelle 
kollektivdekning i svært stor grad. Bygningen blir sertifisert 
BREEAM-NOR ”very good”. Parkeringsplasser er redusert 
til et minimum og tilrettelegging for gående og syklende er 
optimalisert.

• Den ombyggede bygningen tilbyr store, sammenhengende og 
fleksible etasjeplan. Kvadraturen forøvrig har underskudd på 
denne kategorien arealer. Telegrafen bidrar med dette til en 
viktig differensiering av næringsarealer i Kvadraturen.

• En monumentalbygning tegnet av Norges fremste arkitekter 
i sin tid har blitt respektfullt rustet for framtiden og på nytt 
gjort tilgjengelig for byen.

Tidlig 3d-illustrasjon. Eksisterende hovedinngang mot Kongensgate og nye innganger på gateplan. Balanse mellom bevaring og ny 
åpenhet mot byen

Detalj fra publikumsinngangen mot Prinsens gate.
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Utforming og innhold

Telegrafen har, opp gjennom 1900-tallet, vært en stor arbeidsplass i Oslo sentrum. Ikke minst var det en stor 
kvinnearbeidsplass. Telegrafen har vært et viktig offentlig rom i byen som flere generasjoner har hatt et nært forhold til og 
som mange oppsøkte jevnlig når man skulle sende telegrammer, ringe rikstelefon eller søke om tilkobling. 
Arkitekt for ombyggingen av Telegrafen har vært KIMA arkitektur som har bred erfaring med gjennomføring av prosjekter 
med høy arkitektonisk kvalitet og med spesiell kompetanse på ombygging av verneverdig bebyggelse. KIMA har de siste år 
gjennomført flere ombygginger i nettopp Kvadraturen, mest kjent av disse er sannsynligvis Sentralen som ble gjennomført i 
samarbeid med Atelier Oslo og som har mottatt en rekke priser og oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Arkitektene 
for Telegrafen ble valgt på bakgrunn av et parallelloppdrag hvor flere renommerte arkitektfirmaer deltok.

Det har vært en viktig målsetting, helt fra oppstarten og ervervelsen av eiendommen at Telegrafen på ny skal fylles 
med mennesker og arbeidsplasser. Det har også vært en målsetting at utviklingen av eiendommen skal utføres i 
tråd med bygningens unike kvaliteter og med respekt for bygningens historie. Telegrafen inneholder 9 etasjer med 
kontorarbeidsplasser og til sammen vil ca.900 personer ha sin arbeidsplass her. Ekspedisjonshallen som før var et viktig 
offentlig rom, gjenåpnes for byen og på gateplan åpner et variert tilbud av opplevelser, arrangementer og bevertning. 
Utformingen er gjort med løpende og konstruktiv dialog med Byantikvaren. Nye tiltak er utformet med tanke på å videreføre 
og foredle bygningens utforming og kulturhistoriske verdi, samtidig er bygningen som helhet tilrettelagt for moderne 
arbeidsplasser og bruk. Under bakkeplan inneholder bygningen møteromsenter med auditorium samt sykkelparkering med 
tilhørende garderobeanlegg. På bakkeplan er det etablert 7 nye innganger og bevertningslokaler mot fortauet i alle fire gater. 
På gateplan i Telegrafen vil Skagstindgruppen skape en ny sosial møteplass i Oslo. Det skal åpnes en folkelig destinasjon 
som skal fungere bra fra morgen til kveld som et morderne og urbant samfunnshus med alt fra spill, god mat og drikke til 
møtevirksomhet. 
Gateplansarealene på 3 200 kvadratmeter som også inkluderer den historiske ekspedisjonshallen skal transformeres til et 
folkelig konsept som vil tilby en urban og energisk atmosfære. 

Bilde tatt fra bygulvet i Ekspedisjonshallen. Freske av Alf Rolfsen. Eksisterende, restaurert stukkatur. Tilbakeførte fasader og nye broforbindelser.
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Hjørnebygget fra 1966 mot Tollbugata/Nedre Slottsgate med nye, generøse 
åpninger i den karakteristiske betongfasaden.

Nye spisester og nye utelvskonsepter er under utvikling på 
gateplan.

Referansefoto. Nytt, variert tilbud er under utvikling på gateplan.

Bygget skal åpnes opp for publikum og skal inneholde cocktailbar, restaurant, møtelokaler, chambre separee, samt sport og 
spill som shuffleboard, dart og biljard. Det vil også legges til rette for at byggets leietakere og andre skal få mulighet til å 
arrangere egne selskaper, konferanser og eventer. Konseptet på gateplan skal tilføre Oslo en destinasjon som ikke finnes i 
dag. På Telegrafen blir det aktivitet fra morgen til kveld som skal være med på å skape et positivt bidrag til hele området.
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Miljø- og klimaeffektivt bygg.

Telegrafen er lokalisert med nærhet til både T-bane, tog, trikk, buss og båter. I tillegg ligger bygningen i direkte tilknytning til 
nye sykkeltraseer gjennom Kvadraturen. Utviklingen av denne eiendommen med et stort antall arbeidsplasser og besøkende 
utnytter bygningens lokalisering i svært stor grad. Det er lagt stor vekt på at brukere av bygget skal kunne benytte offentlig 
kommunikasjon, gange og sykkel. Blant annet ved at det opprinnelige antall parkeringsplasser er vesentlig redusert til fordel 
for et godt tilrettelagt tilbud for syklende med stor parkering og tilhørende garderobeanlegg. I størst mulig grad har man 
søkt å gjenbruke og restaurere bygningsdeler framfor å rive og bygge nytt. Telegrafen har mottatt sertifisering very good for 
design stage i BREEAM-NOR. Det forventes at bygningen er ferdig sertifisert i januar 2021. Bygningen oppnår energikarakter 
C.

Fra sykkelparkeringen.

Opprinnelig konstruksjon har vært styrende for organisering
 av kontorarealene.

Opprinnelige bygningsdeler har blitt avdekket, reparert og preger 
bygningens interiør.
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Økonomi

Kjøpet av Kongensgate 21 fra Telenor i 2016, var beheftet med mye usikkerhet og risiko på både kostnads- og inntektssiden. 
Eiendommen var utviklet gjennom nesten 100 år, og var blitt til et «lappeteppe» med mange nivå- og kvalitetsforskjeller 
gjennomgående i eiendommen. Dessuten var det stor usikkerhet om gjeldene regulering kunne benyttes, eller om hele 
eiendommen måtte reguleres på nytt med tilhørende tidskonsekvens. 
 
Gjennom fire år, har eierne tatt mange bevisste valg med konsekvenser for økonomien i prosjektet. Tilpasninger har blitt 
gjort for å både levere et bedre sluttprodukt og for å øke inntektssiden, noe som også medført høyere kostnader enn først 
antatt. I sum er økonomien i prosjektet sunn og robust. 

Fra ny 8. etasje. Den nye etasjen nyter godt avTelegrafbygningens enestående beliggenhet. Etasjen var tidligere en ren teknisk etasje.
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Arkitektoniske grep og detaljer.

Telegrafbygningen ble bygget som et offentlig monumentalbygg som i sin tid skulle manifestere nasjonens nye og 
viktige infrastruktur. Telegrafen og telefonen. Bygningen har en verdighet og soliditet som har vært bestemmende for de 
arkitektoniske grep som har blitt tilført. En viktig del av ombyggingen har derfor vært å avdekke opprinnelige kvaliteter 
samtidig med at bygningen som helhet har fått en helhetlig utforming og materialbruk og har blitt tilpasset for nye tekniske 
krav samt fleksibilitet for nye brukere nå og i framtiden. Bygningens opprinnelige kvaliteter skal fortsatt spille hovedrollen. 
Utviklingen av eiendommen innebærer en omfattende ombygging med svært høy kompleksitet hvor bevaring, riving, 
ombygging og restaurering har foregått parallelt. 

Inngang mot Kongensgate. Ombygging er gjort med respekt for bygningens rikhet og opprinnelige kvaliteter framheves og skal fortsatt spille 
hovedrollen.

Ombygging parrallelt med bevaring og restaurering har bidratt til stor kompleksitet i prosjektet. T.h: Midfløyen rives. T.v: Fra direktørværelsene.
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En av de mest omfattende endringene er å erstatte den opprinnelige midtfløyen med en ny midtfløy som sikrer god 
kommunikasjon og tilgjengelighet horisontalt i etasjene og vertikalt mellom etasjene. Midtfløyen ligger ut mot den staselige 
ekspedisjonshallen som har fått et nytt overlystak over 6. etasje. Det er bygget broer som forbinder fløyene på hver side med 
den nye midtfløyen. Broene skaper kontakt mellom kontorarbeidsplassene og den offentlig tilgjengelige ekspedisjonshallen 
på gateplan.

Den nye midtfløyen med broer sett fra Ekspedisjonshallen. Nederst i bildet. Alf Rolfsens freske.

Venstre:
Detalj fra opprinnelig 
trapperom. Sort 
marmor, nye dører og 
nye skilt.

Høyre:
Hovedtrappen av 
Gjellebekkmarmor. 
Restaurert lysarmatur 
strekker seg over 6 
etasjer.
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Nytt overlystak med restauererte, spesialbyggede lysarmaturer over trappen som forbinder møteromssenter med arealene på gateplan.

Midtfløyen ligger mellom to gårdsrom. Ekspedisjonshallen med nytt overlystak på den ene siden og et åpent gårdsrom på 
den andre. Et karakteristisk overlystak i bunnen av det andre gårdsrommet har blitt gjenskap og flyttet en etasje opp for 
å danne et nytt rom som forbinder bedriftsrestauranten på gateplan med møteromssenter som ligger under bakkeplan. På 
denne måten har parkeringskjeller fått en ny, oppgradert bruk og har blitt romlig sammenknyttet med gateplanet.
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Brukertilfredshet

Utleier har vært svært opptatt av at Telegrafen igjen skal være et godt sted å jobbe, og ikke minst være tilgjengelig og yndet 
sted for publikum. Telegrafen utgjør et helt kvartal i Kvadraturen, og er således en helt sentral eiendom som må fungere godt 
for å skape trivsel, miljø, liv og røre, eller kort sagt, brukertilfredshet i og rundt eiendommen. 
Telegrafen har av mange vært oppfattet som en «borg» og utilgjengelig med sin monumentale og lukkete fasade.  Et viktig 
grep for å lykkes med å endre inntrykket, har vært som tidligere beskrevet, å få åpnet eiendommen med nye innganger 
og vindusflater. Så og si hele gateplanet i eiendommen vil være tilgjengelig for publikum gjennom servering, arena for 
konferanser og møterom, og aktiviteter – til glede for alle som ferdes i denne delen av byen.
For de som har arbeidsplass i eiendommen vil man oppleve at et eldre monumentalt bygg med kvaliteter som marmortrapper, 
fresker, granittfasade, enorme lysekroner og uvanlig generøse bygningsvolumer og mye annet som ikke bygges i dag, 
eksisterer i god harmoni med moderne teknikk, kvaliteter og arkitektur. For at kontorleietakere skal trives i eiendommen, 
har utleier lagt mye vekt på at logistikken i bygget skal fungere godt med å reetablere midtbygget og gangbroer for god 
kommunikasjon mellom kolleger, samtidig som det visuelt fremstår spennende. Det er en kjensgjerning, og særlig aktuelt 
i lys av Corona-situasjonen, at kontoret må tilby noe mer enn en arbeidsstasjon for å konkurrere med hjemmekontoret.  
Telegrafen har tilrettelagt for dette ved etablere en personalrestaurant som har kvaliteter i lokalet og på menyen man ellers 
kun vil finne i byens bedre restauranter. Tilknyttet spisearealene finnes det konferansemuligheter i et auditoriet tilpasset 100 
personer, og møterom i ulike størrelser. Med sin ekstremt sentrale beliggenhet, vil mange sykle til jobb – og det er selvsagt 
etablert en velutrustet sykkelparkering og delikate garderober, som også benyttes i tilknytning til treningssenteret.

Kontorarealer i 4. etasje.
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Telegrafen er et av Norges største rehabiliteringsprosjekter og det er flere grunner til at bygget har tiltrukket seg flere solide 
og spennende leietakere. En av hovedgrunnene til at leietakerne har valgt nettopp dette bygget er at Telegrafen tilrettelegger 
for fremtidens kreative arbeidsplass. Telegrafens lokasjon, samt de praktfulle arkitektoniske kvalitetene har vært viktig for 
leietakerne i valg av bygget. 
«For oss var det viktig at lokalene ligger sentralt, og tilfredsstiller våre tekniske og estetiske krav. Telegrafen er et helt 
spesielt bygg som møtte alle disse kriteriene, og vi er sikre på at dette blir et godt sted å jobbe for våre medarbeidere», sier 
kommunikasjonssjef Drift og Teknologi i Bane NOR, Kristina Bolstad Picard.
«Som arkitekter er vi særlig opptatt at hvordan våre omgivelser påvirker oss, og vi vil i Telegrafen skape fremtidens kreative 
arbeidsplass. I Kongens gate 21 har vi fått fantastiske lokaler i en ærverdig innramming. Våre nye lokaler i Telegrafen, som 
vi også har fått forme slik vi har ønsket, gir oss gode rammer for å skape spennende, god og samfunnsbyggende arkitektur i 
mange år fremover», sier daglig leder i Nordic – Office of Architecture, Eskild Andersen

Kontorarealer i den nye midtfløyen.

Møteromssenteret. Auditorium. Bedriftsrestauranten på gateplan.

Kontorarealer i ny 8. etasje.
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Universell utforming

Et viktig premiss for de tiltak som er gjennomført i bygningen har vært å tilpasse bygningen slik at universell utforming 
blir ivaretatt på en naturlig måte. Bygningens komplekse karakter og vernestatus har medført at det har vært nødvendig 
å reagere detaljert og situasjonsbestemt for å implementere gode prinsipper for universell utforming på et overordnet og 
detaljert nivå. Et av de mest synlige tiltakene for å tilrettelegge for universell utforming er de nye broene som forbinder de 
ulike fløyene av bygningene sammen og bedrer flyt og nærhet. Nye innganger på gateplan er også en godt synlig tilpasning 
som bedrer tilgjengelighet for alle brukere til arealene på gateplan.

Fra 2. etasje som består av flere ulike nivåer. Ombyggingen sammenknytter nivåer og arealer som tidligere ikke var tilgjengelige.



Cityprisen 2020

Nye broer skaper kontakt mellom kontorfløyer og bygulvet i Ekspedisjonshallen. Samtidig fungerer broene som akkustiske absorbenter i den store 
hallen.


