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Innledning 

Det vi i dag kaller Kabelgata var tidligere Standard Telefon og Kabelfabrikk på 

Økern. I dag er fabrikken nedlagt og som så mange industriområder står landskap 

og bygninger foran store endringsprosesser. I deler av området foreligger det 

allerede vedtatte planer, mens det i andre deler er pågående planprosesser. 

 

I et industrihistorisk perspektiv er STK en viktig norsk bedrift. Det var en av Oslos 

store arbeidsplasser med 4000 ansatte på det meste. Bedriften kan dessuten 

karakteriseres som teknologisk nyskapende i internasjonal sammenheng. Anlegget 

representerer og formilder i dag en rekke kulturhistoriske verdier. Her finner vi 

arbeiderhistorie, teknologi- og industrihistorie og spennende norsk 

industriarkitektur fra flere epoker. Bedriften fungerte på mange måter som et 

minisamfunn, med egne bussruter, bedriftsavis, idrettslag, fritidsutvalg, orkester, 

kleskoder og egen valuta. Her var det tannlege, bedriftslege og egen ambulanse i 

beredskap. Mange av de ansatte bodde i Groruddalen, spesielt i nærområdet på 

Økern og Risløkka. Groruddalens historielags årbøker har flere artikler som 

omtaler miljøet og livet på fabrikken.  

 

For å finne bakgrunnen for etableringen av Kabelfabrikken må vi gå om lag 100 år 

bakover i tid.  Etter århundreskiftet skapte elektriske transformatere og høyspente 

vekselstrømsoverføringer grunnlag for en mer omfattende bruk av vannkraft til 

industriformål. Oppfinnelser og innovasjon i elektrokjemien og 

elektrometallurgien medførte etablering av en rekke industribedrifter. Dette åpnet 

igjen for en ny industrigren som rettet seg mot leveranse av elektrisk utstyr og 

omfattet blant annet kabelfabrikker. Skandinaviske Kabel- og Gummifabriker ble 

konstituert den 19. november i 1915. Stifterne var det tyske firmaet Hackethal 

Draht und Kabelwerke AG samt en rekke fremtredene norske industrifolk. 

Selskapet gikk samme år til innkjøp av Mellom Hovin gård med 142 mål tomt. 

Gårdstunet lå lenge ved inngangen til fabrikkområdet. Driftsbygningen ble revet 

allerede på 1940-tallet, hovedbygningen på 1980-tallet, mens den gamle 

drengestua forsvant i 2007. 

 

Dette dokumentet viser hvordan fabrikkanlegget tok form, vokste og endret seg 

opp gjennom årene. Det favner de fleste endringer, men det utelukkes ikke at noe 

er utelatt. Det finnes et stort og omfattende kildemateriale, og det har ikke vært 

ressurser til å gå inngående inn i alle små tillegg og forandringer. De viktigste 

kildene som er benyttet er bøkene ”STK 50 år”, ”Alcatel STK 75” og 

byggesaksarkivet til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.  

 

Framstilling er kronologisk ordnet. Hovedvekten er lagt på utviklingen av 

områdets struktur og bygningsmasse. Bilder, skisser og tegninger som illustrer 

utviklingen utgjør en vesentlig del av materialet. Teknologiske innovasjoner ligger 

ofte bak bygningsmessige endringer og utvidelser. Det har derfor vært betraktet 

som viktig å skissere hovedtrekkene i industrihistorien. 

Målet med dette dokumentet er todelt: å dokumentere utviklingen samt å vurdere 

de kulturhistoriske verdiene knyttet til anlegget slik det står i dag. Historisk 

kunnskap og forståelse er en forutsetning for å kunne ivareta de kulturhistoriske 

verdiene på en god måte. 

Det som i dag kalles Kabelgata var tidligere selve kommunikasjonsnerven i fabrikkanlegget på Økern. Bilde fra 1960. 

Fotograf: Ørnelund. Arkiv: Oslo Bymuseum. 

 



 3 

  Kablegata i dag - Bygningene er navnsatt og angitt med byggeår. 
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Industrihistorien Bygningene Illustrasjoner og bilder 

1920-tallet 
Fabrikken begynte produksjonen av 

kabler og gummiledninger i 1919. I 

starten ble det hovedsakelig 

produsert impregnerte papirisolerte 

ledninger. I 1920 startet produksjon 

av gummiisolerte ledninger. To 

hollandske gummispesialister ble 

engasjert for å tilføre bedriften 

kompetanse. Det ble også startet 

produksjon av andre produkter som 

gummipakninger og belegg til 

valser i papirindustrien. Fra 

Tyskland kom det arbeidere som 

skulle drive opplæring av de norske 

arbeiderne. 

 

Sommeren 1923 rammet en 

langvarig konflikt/streik bedriften. 

Konflikten varte helt til 8. august 

1924. Det var vanskelige 

økonomiske forhold på 1920-tallet. 

I 1930 ble selskapet kjøpt opp av 

Standard Electric som var et ITT-

selskap. ITT (International 

Telephone and Telegraph 

Corporation) introduserte 

telekommunikasjonsvirksomheten. 

Dette medførte at bedriften fikk et 

ekstra ben å stå på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første anlegget 

Anleggsarbeidene startet sommeren 1916 og byggingen foregikk i tre år. 

Anlegget bestod av administrasjonsbygning i tre etasjer, portbygning og 

fabrikkbygning. Tegningene er datert 1915 og det var arkitekt Erling 

Nielsen som stod bak utformingen. Alle bygningene ble oppført i teglstein. 

De langsgående fasadene og takene i fabrikkbygningen var utformet slik at 

det gav inntrykket av en rekke mindre bygninger. Anlegget illuderer dermed 

på mange måter et småskala samfunn, og kan være inspirert av tysk folkelig 

byggeskikk. Takene er spisse med lyskasser langs mønene. Dette var en 

tradisjonell måte å få lys inn i fabrikklokalene på.  

 

Portbygningen markerte inngangen til fabrikkområdet og dermed 

overgangen mellom omkringliggende jordbrukslandskap og 

fabrikklandskap. Tilgangen til fabrikkområdet gikk gjennom en portal i 

bygningen både for gående og kjørende. På tegningen nederst til høyre ser 

vi hvordan jernbanesporet går parallelt med fabrikkbygningen. På vestsiden 

av jernbanesporet lå en trafo, kabellager og snekkerverksted. 

Administrasjonsbygningen var plassert i front av fabrikkbygningen. Her 

fantes foruten kontorer; spisesal og direktørbolig i tredje etasje. Foran 

bygningen var det opparbeidet en park.  

 

Bygningstekniske problemer 

Det viste seg raskt at fabrikkbygningen ikke var tilpasset det norske 

klimaet. Lokalene ble varmet opp av kjeler med dampribberør oppunder 

takene. Mellom de spisse takene samlet det seg snø, dette smeltet og ble til 

is som brøt i stykker taket. Biter fra taket falt ned i maskinene og gummien, 

og forringet kvaliteten på produktene. Fabrikklokalene var dessuten bygget 

på et skrånende terreng. For å slippe utgravninger var gulvet lagt med 

samme helling som terrenget, og dette skapte problemer ved senere 

utvidelser.  

 

Arkitekt Erling Nielsen 

Nielsen var ferdig utdannet i 1900 og arbeidet en periode for Strømmen 

trævarefabrikk. Han var ansatt ved forskjellige arkitektkontorer, deriblant 

hos Harald Aars og Kristian Biong. I forbindelse med utparselleringen av 

Østre Skøyen nordre tegnet han en rekke eneboliger i området Skøyenåsen 

– Godlia. I begynnelsen av 1920-årene ble han ansatt som Stadsarkitekt i 

Stavanger.   
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1930-tallet 
Utbygging av et moderne 

telenettverk lå som en viktig 

forutsetning for utvidelsen av 

fabrikken på 1930-tallet. Både 

telefonkabel, kabler til langlinje-

telefonnett, jordkabler til 

elektrisitetsverkene og etter hvert 

sterkstrøms sjøkabler var produkter 

som ble produsert ved fabrikken. 

Økning i telefonslaget på 1930-

tallet medførte økt lønnsomhet for 

bedriftens nå viktigste produkt, 

telefonkabler. Anlegget ble utvidet 

og modernisert, og produksjonen 

økte kraftig. Arealet økte fra 7200 

kvm til 14200 kvm. 

 

Den første telekabel for det norske 

langlinjenettet ble lagt mellom Voss 

og Eide i 1934. I 1936 leveres de 

første mobile 

radiotelefonanleggene. I 1939 

legges den første oljefylte 

sterkstrømskabel for Oslo 

Lysverker.  

 

Bedret økonomi blant annet på 

grunn av nye eiere satte selskapet i 

stand til å gjennomføre en 

modernisering og utvidelse av 

bygningsmasse og 

produksjonsutstyr. Man startet 

arbeidet med å utvikle en 

fabrikkplan. Målet var å skaffe 

plass og utstyr til kommende 

produksjon. Rasjonell planlegging 

og effektiv produksjon var 

nøkkelord. Det måtte skaffes plass 

for framstilling av telefon- og 

langlinjekabel, nytt tørke- og 

impregneringsanlegg, ny blypresse 

og utstyr for kontroll og prøving av 

sterkstrøm- og telefonkabel. På 

slutten av 1930-tallet engasjerte 

bedriften seg også i kjøleutstyr og 

importerte kompressorer fra USA, 

også radioer ble tidlig et av deres 

produkter. 

 

 

Ombygging av tak samt lite tilbygg på fabrikkbygningen i 1930 

Høsten 1930 ble det satt i gang ombygging av takene i fabrikkbygningen 

samtidig som den ble utvidet noe mot nordøst. De spisse og relativt bratte 

takene som var orientert nordøst – sydvest ble fjernet med tre unntak, og 

erstattet med tak som var dreid 90 grader i forhold til opprinnelig 

orientering. I Plan- og bygningsetatens arkiv finnes tegninger av anlegget 

slik det framstår etter endringene.   

 

 

 

Tegning øverst til høyre: 

Arkitekt M. Poulsson tegnet disse tegningene i 1930. Sammenlignet med 

skissen fra 1920-tallet på foregående side framgår det hvordan takene er 

ombygget. 

 

 

 

 

 

Tegning i midten til høyre: 

Fra venstre ser vi gløderi, fyrhus, prøverom, blypresse og deler av 

impregneringsrommet.  Mens fyrhuset og gløderiet framstår som uendrete, 

er prøverommet og impregneringsrommet ombygget.  I 1939 ble også 

fasadene i gløden og fyrhuset bygget om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M. Poulssons tegninger av anlegget datert 1930. Arkiv: Plan- og bygningsetaten 

. 

 
 

 

 

 

 

 
Gummifabrikken – Ove Bang. Arkiv: Plan- og bygningsetaten 

 

 

 

Gummifabrikk 1935 

En frittstående toetasjers bygning med blanderom for gummi stod ferdig i 

1935. Bygningen hadde delvis kjeller for lagring av rågummi. Lagring av 

kjemikalier og fyllstoffer ble lokalisert i 2. etasje, i tillegg fikk man plass til 

et kjemisk laboratorium. Arkitekten bak bygningen var Ove Bang. Allerede 

i 1936 ble gummifabrikken utvidet med en sidebygning på 240 kvm, og i 

1940 ble den utvidet med ytterligere 200 kvm av arkitektene Eliassen og 

Bjercke. 
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I 1933 ble det startet opp med 

sammenstilling og montering av 

automatisk telefonutstyr i 

eksisterende lokaler. I 1935 ble 

produksjonen flyttet inn i det som 

omtales som et beskjedent bygg. 

Arbeidsstokken knyttet til telefoner 

økte fra 16 i 1934 til 45 i 1937. 

 

 

Telefonfabrikk 1935 – 1937 

I 1935 stod telefonfabrikken tegnet av Ove Bang ferdig. Allerede etter et år 

måtte bygningen utvides. Utvidelsen ble tegnet av Ove Bang og ferdigstilt i 

1937. Bygningen hadde nå blitt over dobbelt så stor, men var fortsatt i to 

etasjer. På slutten av 1930-tallet ble det tegnet en helt ny telefonfabrikk. Ut 

fra materialet i arkivet hos Plan- og bygningsetaten er det grunn til å anta at 

bygningen var tenkt plassert sør for gummifabrikken.  Alle planer var klare 

og byggingen skulle starte i april 1940. Krigen stoppet imidlertid prosjektet, 

og bygningen ble aldri oppført. 

 

 

Flyfoto til høyre: 

De to bildene er tatt med to års mellomrom, henholdsvis i 1935 og 1937. I 

løpet av disse to årene ble gummifabrikken oppført og utvidelsen av 

telefonfabrikken startet opp. Det er også tydelig hvordan parken foran 

administrasjonsbygningen har blitt opparbeidet. På den andre siden av det 

som senere ble Østre Aker vei ligger småhusbebyggelsen på Risløkka hvor 

mange av arbeiderne bodde.  

 

 

  
Oversiktskart tegnet av Ove Bang i 1935 i forbindelse med byggesaken på 

gummifabrikken.Vi ser Mellom Hovin gård, navngitt som Hovind, øverst til 

venstre. Portbygningen med vei ligger rett nedenfor tunet. 

Administrasjonsbygningen og fabrikkbygningen framstår som et volum. 

Trafo og snekkerverksted er skravert som eksisterende bygninger. 

Telefonfabrikken står oppgitt som ny fabrikk, og gummifabrikken er markert 

med rutemønster nederst i kartet. 

 

 

 
Telefonfabrikken fotografert i 1935 – Ove Bang. Arkiv: STK 50 år. 

  
Udatert bilde, trolig 1935. Arkiv: Byantikvaren 

 
Flyfoto 1937. Arkiv:Byantikvaren/Byarkivet. 
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Påbygg hovedfabrikkbygning og administrasjonsbygning i 1937 

Økende behov for kontorer førte til en utvidelse av 

administrasjonsbygningen. Utvidelsen ble tegnet av Ove Bang. Bygningen 

fikk en ny fløy, lik den allerede eksisterende, på andre siden av den nå 

midtstilte arken. Ut fra bygningens form før utvidelsen er det grunn til å tro 

at en slik utvidelse hadde være påtenkt i utgangspunktet. Også 

fabrikkbygningen ble betydelig utvidet. Tilbygget ble tegnet av Ove Bang. 

Arkitekturen er tilpasset den eksisterende bygningen og skiller seg fra 

Bangs mer moderne frittstående bygninger i anlegget. 

 

Bilde til høyre er tatt omkring 1939 etter at endringene og utvidelsene som 

ble gjennomført på 1930-tallet var ferdigstilt. På venstre side av 

jernbanesporet (nåværende Kabelgaten) ser vi telefonfabrikken, 

lagerbygning, snekkerverksted og trafo. På høyre side 

administrasjonsbygning og fabrikkbygning. I bakkant gummifabrikken. 

Bildet er hentet fra boken STK 50 år.  
 

Arkitekten Ove Bang 

Alle bygninger og endringer foretatt på 1930-tallet ble tegnet og planlagt av 

Ove Bang. Han karakteriseres som en av de mest nyskapende og produktive 

norske arkitektene i mellomkrigstiden. Han var ferdig utdannet i 1917 og 

arbeidet deretter hos arkitekt Magnus Poulsson. Her ble han skolert i den 

nasjonalromantiske arkitekturen. I 1919 flyttet Bang til Rjukan sammen 

med Poulsson for å delta i utbyggingen av boligområder. Han startet etter 

hvert egen praksis, og i 1930 flyttet han denne til Oslo. På slutten av 1920-

tallet og utover på 1930-tallet gjennomførte han flere studiereiser til 

utlandet. Willem Marnius Dudok, Le Corbusier og ikke minst den 

tsjekkiske arkitekten Jan Reiner påvirket ham i funksjonalistisk retning. 

Bang hadde et fornyende grep på norsk modernisme og særlig hans evne til 

å oversette internasjonale modeller til et regionalt formspråk er blitt påpekt. 

Norske tradisjoner ble smeltet sammen med et mer modernistisk formspråk. 

Mange bygg er dermed både preget av norsk tradisjon og modernitet. Ove 

Bang tegnet en rekke villaer, men utførte også flere store arbeider på 1930-

tallet. Bibelskolen i Oslo, Samfundshuset (nåværende Sentrum Scene), Oslo 

Tinghus og boligprosjekt for OBOS i Iladalen er gode eksempler. Han døde 

allerede i 1942, 47 år gammel. Han etterlot seg flere prosjekter som ikke var 

realisert, blant annet Bakkehaugen kirke som senere ble gjennomført av 

hans medarbeider Erling Viksjø. 

 

Bangs arbeider i Kabelgata viser både hans modernistiske og tradisjonelle 

uttrykk. Gummifabrikken og telefonfabrikken fra midten av 1930-tallet er 

begge representanter for en modernistisk arkitektur. Mens påbygget til 

hovedfabrikken og administrasjonsbygningen viser en mer tradisjonell 

romantisk byggestil. 

  

Bildet i midten til høyre viser Ove Bangs tilbygg til hovedfabrikken fra 

1937. Bygget er relativt uendret bortsett fra nye vinduer og porter. Det 

framstår i en tradisjonell stil tilpasset den eksisterende fabrikkbygningen. 

Bildet nederst til høyere viser snekkerverksted/mekanisk verdsted som ble 

påbegynt på 1930-tallet og senere utvidet flere ganger, også dette ble tegnet 

av Ove Bang.  

 
Flyfoto – 1939. Arkiv: STK 50 år. 

 
Påbygg av Ove Bang – fotografert i 2008. Arkiv: Byantikvaren 

 
Snekkerverksted av Ove Bang – fotografert i 2008. Arkiv: Byantikvaren 
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1940-tallet 
Kabelindustrien er en 

råvareavhengig bransje, og mye av 

leveransene til STK kom fra 

utlandet. Utover på 1940-tallet gikk 

produksjonen ved fabrikken kraftig 

ned blant annet på grunn av 

råvaremangel. 

 

Alle utvidelsene som var 

gjennomført på 30-tallet gjorde at 

bedriften stod godt rustet da krigen 

var slutt. På et par punkter var det 

imidlertid behov for forbedringer; 

trådtrekkeriet som var plassert i 

hovedfabrikkbygningen hadde 

behov for modernisering og 

utvidelse, og det trengtes mer plass 

til lagring av råstoff.  I trekkeriet 

ble det fabrikkert kobbertråd i 

finere dimensjoner og foretatt 

trekking og snoing av 

aluminiumliner og 

aluminiumkjerner for 

sterkstrømskabler. 

 

 

Elektrisitetsutbyggingen etter 

krigen førte med seg et økende 

behov for kabler med meget høye 

spenninger. Det gamle 

prøverommet som var plassert i 

hovedfabrikkbygningen egnet seg 

ikke til testing av slike kabler, og 

det ble besluttet å bygge et nytt 

moderne 

høyspenningslaboratorium.  

 

 

 

 

Utvidelser av hovedfabrikk, gummifabrikk og telefonfabrikk 

I 1941 fikk hovedfabrikken nok et tilbygg, tegnet av arkitektene Georg 

Christian Eliassen og Andreas Bjercke under firmanavnet Bjercke og 

Eliassen. Tilbygget vender ikke ut mot Kabelgata, men ligger i bakkant på 

samme side som gummifabrikken. Også gummifabrikken ble utvidet i 1941 

av de samme arkitektene, og nok en utvidelse ble lagt til i 1948. Samtidig 

ble det planlagt for en ny utvidelse av telefonfabrikken. Arkitektfirmaet 

Bjercke og Eliassen ble nok en gang benyttet. De enkelte bygningene er 

omtalt nedenfor. 

 

 

 

Skissen til høyere viser situasjon og nye planer i 1947. Den nye 

lagerbygningen har en litt annen markering og ble ikke realisert før i 1953. 

Tabellen angir bygningene med betegnelse og størrelse.  

 

 

 

 

 

 

Bildet i midten til høyre er tatt i 1950. Telefonfabrikken er utvidet. Det er 

opprettet en forbindelse mellom telefonfabrikken og 

administrasjonsbygningen. Vi kan gjenkjenne bygningene fra skissen over, 

og ser at en av de planlagte lagerbygningene fortsatt ikke er oppført.    

Bygningen med saltak er den nye trekkeribygning bak denne er 

høyspenningslaboratoriumet er under bygging. Alle bygningene ble tegnet 

av arkitektkontoret Bjercke og Eliassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny lagerbygning  

I 1948 stod en ny toetasjes bygning for lagring av råstoff og driftsmateriell 

ferdig. Arkitekt: Bjercke og Eliassen. Bygningen kan sees på flyfoto over. 

Bildet til høyre er tatt i 2008. Bygningen skal rives i forbindelse med 

oppføring av ny videregående skole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arkiv: Plan- og bygningsetaten 

 
Flyfoto – 1950. Arkiv: Byantikvaren, Byarkivet. 

 
Lagerbygning – Bjercke og Eliassen, fotografert i 2008. 
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Høyspenningslaboratorium, kontorer og fysiske laboratorier 

I 1947 ble det satt i gang planlegging av en bygning som skulle romme et 

nytt høyspenningslaboratorium. I tilknytning til dette bygget ble det tegnet 

et sidebygg som skulle inneholde kontorer og fysiske laboratorier. Også her 

stod arkitektfirmaet Bjercke og Eliassen for utformingen. Sidebygget har 

blitt endret og påbygget flere ganger, mens selve høyspenningslaboratoriet 

formmessig framstår som relativt uendret.  

 

 

 

 

 

Bilde øverst til høyre: Høyspenningslaboratoriet med sidebygg. Bildet 

under til venstre viser det gamle laboratoriet som lå i hovedfabrikken. 

Kontrasten til det nye høyspenningslaboratoriet på bildet lengst til høyre er 

stor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kobberlager med beiseri og ny trekkeribygning 

Straks krigen var slutt ble det satt i gang planlegging av utvidelse av 

råstofflager og trådtrekkeri. Arkitektene var Bjercke og Eliassen. Det nye 

trekkeriet stod klart allerede i 1948, mens tilhørende lagerbygning med 

beiseri først ble bygget i 1953. 

 

 

 

Bilde til høyere: Trekkeriet med tilhørende lager. Den nærmeste bygningen 

er trekkeriet. Bygningene har beholdt sin opprinnelige pusset/malt fasade. 

Begge skal rives i forbindelse med bygging av ny videregående skole. 

 

 

 

 

 
Høyspenningslaboratorium – Bjercke og Eliassen, fotografert i 1955. Fotograf: Ørnelund. Arkiv: Oslo Bymuseum. 

 
Arkiv: Alcatel STK 75 

 
Trekkeribygning og lagerbygning – Bjercke og Eliassen. Fotografert i 2008. 
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1950-tallet 
Innføring av nye råstoffer og nye 

prosesser på gummi- og 

plastområdet ført til høyere krav til 

laboratoriumene. I 1955 ble det 

oppført en ny bygning til dette 

formål. 

 

I dette tiåret forgikk det en 

omlegging fra gummi til plast når 

det gjelder de fleste ledningstyper. 

At plast ble et stadig viktigere 

isolasjonsmateriale medført en 

gjennomgripende teknologisk 

utvikling. Det ble startet opp med 

planlegging av ny ledningsfabrikk 

og prosjektet ble realisert tidlig på 

1960-tallet. 

 

Ringkjele for produksjon av store 

fabrikasjonslengder av 220 kV 

kabler ble konstruert. Anlegget på 

Økern fikk etter hvert to slike 

kjeler. 

 

I 1958 produserte fabrikken sin 

første kabel med aluminiumskappe. 

Aluminium var bedre både i et 

teknisk og økonomisk perspektiv 

framfor blykapper som til da hadde 

vært benyttet.   

 

 

Ny kontor- og fabrikkbygning 
I 1957 ble det bygget en ny kontorbygning/fabrikkbygning. Bygningen 

skulle romme for avdeling for teknisk elektronikk, TV/radiofabrikk og en 

deler av kjølefabrikken. Fra bedriftens side ble det lagt vekt på at bygningen 

skulle være lett å dele opp innvendig, samt at den kunne tilfredsstille 

forskjellige type produksjonsbehov. Bygningen var tegnet av Andr. H 

Bjercke, Georg og Trond Eliassen, Birger Lambertz-Nilssen og Einar 

Arnborg. Bygningen ble omtalt i Byggekunst i 1962. Her heter det 

”Bygningen er første trinn av en større utbygning. Fabrikkområdet omfatter 

fra før en rekke bygninger av høyst forskjellig alder og utseende. De fleste 

er imidlertid oppført i tegl. Ved å basere den videre utbyggingen på tegl 

som fasademateriale mener vi det skulle være mulig å nærme seg en helhet i 

fabrikkområdet, selv om utbyggingen vil skje over lang tid og bestå av 

bygninger for høyst ulik funksjon”. 

 

I dag har bygningen blitt påbygget med en ekstra etasje samtidig som 

fasadematerialene er noe endret. På tross av dette framstår bygningen som 

relativt godt bevart. 

 

Bilder til høyre: Bygningen fotografert i 1962, trappehallen og kantine. 

Arkitektene var blant annet kjent for planlegging av gode interiører.  

     

 

Arkitektene Georg Christian Eliassen, Andreas Bjercke, Trond 

Eliassen og Birger Lambertz-Nilssen 

I 1914 gikk arkitektene Georg Eliassen og Andreas Bjercke i kompaniskap 

under navnet Bjercke og Eliassen. De omtales som toneangivende og meget 

produktive arkitekter som var opptatt av å skape en ny norsk arkitektur. 

Mange av deres bygninger har trekk både fra funksjonalismen og 

nasjonalromantikken. De var opptatt av materialvalg, og et kjennetegn ved 

deres arkitektur er bruken av teglstein som fasadekledning. De involverte 

seg ofte i detaljutformingen av byggene og tegnet flere ganger komplette 

interiører. De hadde en stor og variert produksjon som omfatter alt fra 

forretningsgårder, fabrikkbygninger, restauranter, leiegårder, villaer, hytter, 

skoler og sykehus. De mottok en rekke priser for sine arbeider, blant annet 

mottok de Houens fonds diplom for sjømannskolen på Ekeberg, 

sjømannskolen i Tønsberg, Oslo Lysverkers administrasjonsbygning og 

Vestkantbadet.  

 

I 1960 overtok Georg Eliassens sønn Trond Eliassen sammen med Birger 

Lambertz-Nilssen firmaet under navnet Eliassen & Lambertz-Nilssen. De 

videreførte tegltradisjonen og har blant annet tegnet Norsk sjøfartsmuseum. 

 

I Kabelgata har begge firmaene vært involvert og tegnet en rekke bygninger 

i perioden 1941 til 1966. Noen av bygningene er signert alle de fire 

arkitektene.  
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Nytt laboratorium 

Bygningen ble oppført i tilknytning til høyspenningslaboratoriet fordi man 

ønsket å samle det tekniske utviklings- og kontrollarbeidet. Tegningene til 

bebyggelsen er datert 1954. 

 

Telefonfabrikken 

Telefonfabrikken fikk nok en utvidelse på 1950-tallet. Tegningene ble 

utformet på slutten av 1940-tallet og bestod i en påbygging av en fjerde 

etasje på den nordvestre delen av bygningen. 

 

Øverst til høyre: fabrikkanlegget i 1952 før en ytterligere utvidelse ble 

igangsatt, bildet under er fra 1960. Telefonfabrikken har fått en ny etasje. 

Trekkeriet er utvidet med en lagerbygning. Ny laboratoriebygning står 

ferdig. Det samme gjelder den nye kontorbygningen som er plassert ved 

siden av høyspenningslaboratoriet. 

 

 
Over: Bygging av telefonfabrikken – kranselag i 1959. Fotograf: Ørnelund. Arkiv 

Oslo Bymuseum. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Flyfoto – 1952. Arkiv: Byantikvaren/Byarkivet 

 

 

 

 
Flyfoto – 1960. Arkiv: Byantikvaren/Byarkivet 
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1960 - 1990 
Som nevnt over ble det på 1960-

tallet bygget en ny stor 

ledningsfabrikk. Bedriften utviklet 

seg til å bli en pioner på kabler med 

høye spenninger. Den nye 

ringkjelen for oljeimpregnering av 

meget lange lengder bidro til at man 

kunne levere 7 stk 300 kV sjøkabler 

i lenger på 2000 meter for kryssing 

av Oslofjorden i 1962. Bedriften 

hadde eget kabelskip som var 

tilpasset som utlegningsfartøy.  

 

Ellers var 1960-tallet preget av nye 

etableringer utenfor hovedbedriften 

på Økern. I Gjøvik, Halden, 

Karmøy, Kongsvinger og Namsos 

ble det etablert virksomheter.  

I 1965 feiret selskapet 50 års 

jubileum og fikk besøk av Kong 

Olav. 

 

På begynnelsen av 1970-tallet 

hadde bedriften ca. 4000 ansatte og 

var en av de største arbeidsgiverne i 

Oslo. 

 

På 1980-tallet lansert ITT en digital 

hel-elektronisk sentral – system 12. 

I 1983 fikk STK kontrakt med 

Telegrafstyret på å levere sentraler 

som skulle dekke 700 000 linjer 

over hele landet. 

 

1. januar 1987 – Alcatel NV gikk 

inn som eier ved å overta ITT’s 

aksjepost i selskapet. 

 

I begynnelsen av 1990-årene førte 

en strukturendring innenfor 

konsernet til at nesten alle 

produksjonsavdelingene på Økern 

ble lagt ned. Dermed forsvant en av 

de siste store 

industriarbeidsplassene i Oslo.  

 

På 1960-tallet fortsatt de store utvidelsene av fabrikkanlegget. Både ny stor 

ledningsfabrikk og ny administrasjonsbygning ble oppført i dette tiåret.  

 

På situasjonskartet til høyre fra 1961 framgår det hvordan bedriften så for 

seg den kommende utviklingen av fabrikkanlegget. Bygningene markert 

med svart er prosjekter som allerede er godkjent. Bygninger markert med 

rødt er på forprosjektnivå, og bygninger som ikke er markert er allerede 

bygget. I ettertid kan det konstateres at utvidelsen av kontorbygningen 

(markert med svart) aldri ble realisert slik den er skissert her. Tegningen 

viser at bygging av en ny administrasjonsbygning lå i planene allerede i 

1961, mens Pex tårnet som ble oppført i 1966 ikke var tiltenkt på dette 

stadiet. 

 

Ledningsfabrikk med lager  

Ledningsfabrikken er skissert med rødt på tegningen til høyre og innebar en 

stor utvidelse av bebyggelsen i Kabelgaten. Planleggingen startet som nevnt 

over på 1950-tallet, og nok engang var det arkitektene Andr. H Bjercke, 

Georg og Trond Eliassen, Birger Lambertz-Nilssen engasjert. Det ble 

planlagt en toetasjes bygning med grunnflate 6 600 m2 nord for den gamle 

fabrikkbygningen og forbundet med denne ved et overbygget kabellager på 

6 500 m2. Mellom selve fabrikken og lageret ble kantine, garderober og 

noen kontorer plassert.  

 

Fabrikken fikk nytt moderne utstyr. Fabrikasjonen foregikk kontinuerlig og 

automatiske maskiner med høy hastighet sørget for effektiv produksjon. I 

forbindelse med det nye store kabellageret ble det foretatt en omlegging av 

den eksterne transporten på området. Nye transportveier og nytt 

jernbanespor samt opplastingsplasser ble lagt på østsiden av fabrikken. 

 

 
Tegninger av ledningsfabrikken med lager, datert 1962. Arkiv: Plan og 

bygningsetaten. 
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Arkitektonisk er anlegget preget av et enkelt og stramt uttykk, hvor de 

langstrakte horisontale vindusbåndene står for den eneste detaljeringen. 

Arkitektene var også kjente for å legge stor vekt på utforming av interiører, 

til venstre bilde av kantina fra 1962.  
 

 
Den nye ledningsfabrikken ble inspisert av Kong Olav i 1965 i forbindelse 

med at fabrikken feiret 50 års jubileum. 

 

 

Bilde til høyre: En modell over fabrikkområdet ble utformet i 1965 da 

fabrikken fylte 50. 

 

 

 

 

 

 

Bildene til høyre viser anlegget i 2008. Ledningsfabrikken framstår som 

inntakt med unntak av de røde ventilasjonssjaktene som er lagt på fasaden. 

Kantine- og kontorbygningen er svært godt bevart. Deler av lageret er 

bevart, og det er satt inn tre store porter. Den nederste delen av lageret som 

var en delvis åpen konstruksjon ble revet og erstattet med en ny bygning 

(Bilia) på 1990-tallet. Biliabygget føyer seg godt inn i fasaderekke både 

med tanke på form og materialitet. 

 

 

 

 

  
Kontorer, kantine og garderober ble plasset i dette bygget som lå mellom lageret og fabrikken. Bildet til 

venstre viser brannøvelse i 1964, bilde til høyre kantine. 

 

 
Fotografi av modell fra 1965. Arkiv: STK 50 år 

 

  
Ledningsfabrikken og deler av kantine- og kontorbygg. Til høyre lagerbygg og det nye biliabygget. 
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Arbeidere ved dagens slutt i 1959. Det ble satt opp egne busser for å frakte 

arbeidere til og fra fabrikken. I bakgrunnen telefonfabrikken. Pipa tilhører 

Akers teglverk. 

 

Ny administrasjonsbygning 

Bedriften ønsket en sentral plassering av det nye administrasjonsbygget. 

Bygget ble oppført i 1967, men allerede i 1961 er plasseringen av bygget 

tegnet inn på planskissen. Tomten som ble utpekt ble av arkitektene ansett 

som i minste laget og bak byggets utforming ligger det tanker om hvordan 

man best mulig kunne skape rom rundt bygget. ”For i noen grad å råde bot 

på ulempene og øke plassen foran hovedinngangen, er en stor del av første 

etasje gjort som åpen søylekonstruksjon. Hovedinngangspartiet blir på 

denne måten overdekket og man får en godt skjermet inngang. 

Terrengforholdene på tomten gir en naturlig høydeforskjell på ca. 3,5 meter 

mellom inngangsside og fabrikkside, og dette muliggjør at byggets 

underetasje blir liggende helt over terreng mot fabrikken.  

 

Høyblokken er i henholdsvis syv og åtte etasjer over første etasje, den har 

en fasadekonstruksjon i jernbetong, søyler o avstand c/c 125 cm med 

skråstilt brystning. Gavlveggene er tette betongskiver. Alle synlige 

utvendige flater, samt partier i vestibyle og kantine, kjernens hele ytterflate 

og vegger i hovedtrapp er utført i naturbetong. 

 

Den kunstneriske utsmykningen av bygget er konsentrert om 

inngangspartiet og vestibylen, og er utført av maleren Odd Tandberg. En ca. 

3 meter høy ”Conglo” mur i den åpnesøylegangen har den dobbelte 

funksjon å stenge innblikket mot fabrikkområdet og å lede den besøkendes 

blikk inn mot hovedinngangen. 

 

Bygningen er i dag regulert til bevaring etter Plan- og bygningsloven og 

fungerer som hotell. 

 

 

 
Flyfoto fra 1964 som bekrefter modellen på forrige side. Arkiv: Byantikvaren/Byarkivet 
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Arkitekten Erling Viksjø 

Viksjø vant tidlig flere arkitektkonkurranser og vakte blant annet oppsikt 

med sine Corbusierinspirerte skiveblokker. Hans gjennombrudd kom i 

konkurransen om ny regjeringsbygning der han vant en av fire like premier. 

Hans utkast viser et skivehøyhus løftet opp på søyler med klar fremhevelse 

av bygningens funksjoner og konstruksjon. Også her viser han en klar 

tilknytning til Corbusier og Ove Bangs arkitektur. I 1946 ble han ansatt som 

arkitekt for regjeringsbygningen og utviklet i samarbeid med Sverre Jystad 

en ny type betong kalt naturbetong. Naturbetong fremstilles ved at det 

legges singel i støpeformene for fasadeelementene. Når sementmørtelen er 

halvtørr, sandblåses overflaten, slik at singelen trer fram. Metoden gir en 

rekke dekorative muligheter for betongoverflater, og ble brukt for første 

gang i regjeringsbygningen som er landets første skivehøyhus.  Naturbetong 

som fasadematerialet ble et av Viksjøs kjennetegn.  

 

PEX tårnet 

Tåret ble tatt i bruk i 1969. Det er et ekstrudertårn for plastisolerte 

høyspentkabler. I faglitteraturen beskrives det som en velvoksen 

isoleringsmaskin på høykant. Tåret ble bygd for produksjon av PEX, 

tverrbundet polyetylen kabel, et nytt produkt som STK var blant de første til 

å introdusere i Europa. Ved en vanlig horisontal produksjonslinje ville den 

tykke plastfolien sige og det ble derfor valgt en vertikal løsning for å sikre 

symmetrisk pålegging av isolasjon. I 1978 ble tårnet utvidet både i 

grunnflate og høyde. En helt ny isoleringslinje for PEX kabel ble installert i 

den nye delen av tårnet, mens den gamle linjen ble bygd om til en 

gummiisoleringslinje.  

 

Tårnet under ombygging i 1979. Bilde fra boka Acatel STK 75. Lengst til 

høyre  tårnet slik det framstår i dag. Skråfoto nederst til høyre er fra 2000. 

 

Det var arkitektene Eliassen og Lambertz-Nilssen som startet 

prosjekteringen av tårnet i 1964. Prosjektet som innholdt to alternative 

løsninger ble sendt ut på anbud og kontraktsforhandlinger ble innledet. 

Planen var også godkjent av Oslo bygningskontroll. Under utarbeidelse av 

kontraktsdokumentene våren 1966 oppstod det en konflikt mellom STK og 

arkitektene. Ut fra et brev undertegnet av Birger Lambertz-Nilssen og 

ingeniøren Goffeng sendt til administrerende direktør, går det fram at STK 

har vært i kontakt med en annen arkitekt uten deres viten. De prosjekterende 

arkitektene fikk dermed midt i prosessen beskjed om at arkitekt Håkon 

Kragerud var engasjert av STK til å prosjektere det nye tårnet. Noe av 

konflikten bunnet i kostnader knyttet til bygging av tårnet hvor arkitekt 

Kragerud ifølge Lambertz-Nilssen hadde forspeilet STK at det var mulig å 

oppnå besparelser i prosjektet ved å velge andre løsninger. Resultatet ble at 

samarbeidet mellom Bjercke og Eliassen som startet rundt 1940 og som 

deretter ble overtatt av Eliassen og Lambetz-Nilssen, tok slutt i 1966. PEX 

tårnet ble oppført etter Håkon Kragerud sine tegninger og det var 

arkitektene Ullring og Hernichous som stod for ombyggingen i 1979. 
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1970-tallet og framover 

Kontor- og fabrikkbygningen fra 1957 ble utvidet med en lav bygning langs 

Kabelgaten. Bygningen er synlig på flyfoto fra 1971. Etter dette ble det ikke 

bygget nye bygninger i STKs regi.  På 1990-tallet ble deler av 

lagerbygningen på sørsiden av Kabelgaten revet og erstattet med 

”Biliabygget”. I 1997 ble den siste bygningen på sørsiden av Kabelgaten 

bygget. Den ligger tilbaketrukket fra gata og oppleves ikke som en del av 

den ellers lineære bebyggelsen. Det er benyttet tegl som fasademateriale og 

arkitektene er Eriksen og Marlow a/s. 

 

I 2000 ble gummifabrikken revet.  

 

 
Tilbygg til kontor- og fabrikkbygningen fotografert i 2008. Arkiv: Bynatikvaren. 

 

 
Skråfoto fra 2000. 
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Kulturminneverdier 

Industrieventyret STK startet med bygging av portbygning, administrasjonsbygning og fabrikkbygning i 1916. På slutten av 1960-tallet markerte oppføring av ny administrasjonsbygning og pex tårn de siste store 

utvidelser av anlegget i STKs regi. Mange tiår med nybygging og påbygging var over. I dag gjenspeiler mangfoldet av bygninger tilpasset forskjellige funksjoner sammen med områdets strukturer og uteområder, 

bedriftens historie og produksjon.  

 

Kabelgaten – struktur og uteområder 

Portbygningen, parken og administrasjonsbygningen markerer inngangen til fabrikkområdet. Alle elementene er del av det første anlegget og 

tillegges høy kulturhistorisk verdi. Portbygningen er regulert til bevaring, mens administrasjonsbygningen og parken er ført opp på Gul liste. 

Mellom administrasjonsbygningen og telefonfabrikken ble det på 1950-tallet etablert en gangforbindelse. Denne fungerer i dag som slags 

inngangsportal til selve fabrikkområdet.  

 

Det som i dag kalles Kabelgaten var ikke en gate i tradisjonell forstand, men inngikk som en viktig del av fabrikkområdet. Arealet fungerte som 

et kommunikasjonsledd mellom de forskjellige bygningene, og her lå i mange år jernbanesporet som koblet fabrikken til Alnabanen. 

Produksjonen var organisert med en langsgående produksjonslinje på sydsiden av Kabelgata, og med en rekke støttefunksjoner på nordsiden. Det 

var dermed en utstrakt tverrgående kommunikasjon på tvers av gata, og arealet var utformet som en flate.  

 

Gata er et viktig historiefortellende element og må betraktes som en del av fabrikkområdet. Ved opparbeidelse av gata er det viktig å ivareta den 

historiske lesbarheten. Det kan gjøres ved å unngå høye oppkanter ved etablering av fortau og isteden markere skille mellom gang- og kjøresone 

med varierende materialbruk eller nedsenkede områder. Det bør heller ikke etableres vegetasjon i gata. Gata og områdets røffe og strigente preg 

som transport- og produksjonsgate vil forringes, og trerekker vil skjule den bevaringsverdige bebyggelsen. 

 

Bygninger 

Anlegget representerer industriarkitektur av høy kvalitet fra flere epoker. Bygningene er tegnet av et knippe ledende arkitekter fra sin samtid. 

Erling Nielsen, Magnus Poulsson, Ove Bang, Birger Lambertz Nilssen, Trond Eliassen, Georg Eliassen, Andr. H Bjercke og Erling Viksjø representert innenfor et fabrikkområde, må sies å representere en unik 

sammensetning. Byggesaksarkivene viser hvordan arkitektene la vekt på å tilpasse nye bygninger til eksisterende arkitektur, noe som blant annet 

har resultert i at de fleste bygningene har teglstein som fasademateriale.  

 

Sørsiden av kabelgata 

På sørsiden av Kabelgata gir dagens bygningsmasse et sammenhengende fotavtrykk med en lengde på ca. 215 meter. Alle bygningene har tegl 

som fasademateriale. Riving av deler av denne bygningsrekka vil forringe det strengt lineære uttrykket som er karakteristisk for området, og vil 

bryte med et av de viktigste prinsippene. I kommunedelplan for Økern er fasadene mot Kabelgaten – fra administrasjonsbygningen til og med Ove 

Bangs bygning fra 1937 - oppgitt som bevaringsverdige. Byantikvaren mener at hele bygningsrekka (ikke bare fasadene), inkludert bebyggelsen 

fra 1960-tallet, er bevaringsverdig. Det nye Biliabygget fra 1990-tallet inngår som en godt integrert del av bygningsrekka. Selv om bygningen ikke 

er ansett som bevaringsverdig i seg selv, er den viktig for å opprettholde helheten i gata.  

 

Pex tårnet er ikke ført opp på Gul liste på grunn av noe lav egenverdi. Tårnet er med sin høyde og beliggenhet et viktig landemerke i Groruddalen, 

og bør ivaretas som det. 

 
Over: Sørsiden av Kabelgata med sitt strigente og vertikale uttrykk utgjør 

 et særpreget bygningsmiljø.  Under:vernestatus. 

 
 

Nordsiden av kabelgata 

Mens sørsiden av Kabelgata framstår som en sammenhengende fasade, er nordsiden preget av enkeltbygninger. På nordsiden av Kablegata lå  

bygninger som rommet støttefunksjoner til produksjonen. Lager, snekkerverksted, trafo, laboratorium og lignende ble plassert her i tillegg til noen 

produksjonsbygninger. Fire av bygningene er vedtatt revet og vil bli erstattet av en ny videregående skole. I tillegg er telefonfabrikken betydelig 

endret og påbygget flere ganger og er vurdert til å ha lav bevaringsverdi. Administrasjonsbygningen fra 1967 er regulert til bevaring.  

Kontorbygningen fra 1957 og høyspenningslaboratoriet er ført opp på Gul liste som bevaringsverdig. 

 

 

 

     


