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Vaterland
-~i~

I over 20 år har området ligget der som et ingenmannsland og vært en torn i øyet for byens befolkning.
I dag kan vi være glade for den lange ventetiden. De
siste ti-årene har gitt oss et helt nytt syn på hva en
by skal være for at folk skal trives, også etter
forretningenes stengetid.
Innen 1990 vil det nye Vaterland være
komplett en ny bydel. og et nytt bindeledd mellom øst og vest 11982 arrangerte Oslo Kommune en arkitektkcnKtetene
ranse som ble vnne:
Lars Haukeland. ?å nenC Engn og Ca
Aasness. Deres prosjekt ligger til grunn
fGr- tbyggngen som nå exJ_ga-ng.
«NyOslo» vil bestå av manøe funksioner.
Her vil byens
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En gangbro vil forbinde Vaterland med
Oslo S et steinkast unna. Midt i området
ligger byhallen som vil romme 9000
mennesker. Her blir det sport, konserter.
massemøter, sirkus og mye mer. Et
slankt tårn av speilblankt glass. det nye
Hotel Inter Continental vil reise seg mot
himmelen og skape en kontrast mot
postgirobygget like ved.
Langs Schweigaards gate vil lange kontor- og forretningsbygg skjerme mot trakKen. Under Nylandsveien som skjærer
gjennom området. kommer det nye
Grønlands torg. Det er allerede under
bygging, ogønpermanentbcd for salg
av blomster og grønnsaker ble tatt i
bruk ved juletider.
Mellom byhallen og Jernbanetorget kommer Selmer-Sandes bygg «triangel-prosjektet». og Olav Thon har planer om
nye bygg i Stenersgaten vis a vis byhallen. Nord og øst for Grønland bygges
nye boliger og rehabiliteres gamle
eiegårder, og på det gamle Grønland
Torg vil det bli bygget 300 boliger med
s:oe og luftige gårdsrom.

Den første utbyggeren
i området er allerede
i gang med sin
forretning.
Grønnsakshandleren Truels Moberg er
faktisk den første utbyggeren i gigantprosjektet og flyttet inn i nye lokaler 5.
desember i fjor. Moberg må kunne sies å
være en lokal kjendis med sin forretning
som heter «Grøntland». Han har selv
stått for bygging av det lille huset sitt.
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Nå kan du gå ned i
området - se selv.
Brosteinsarbeideren Kai Dall fra Park og
Idrett har sammen med sine kolleger i
løpet av våren gjort ferdig torget som
skal ligge ved østbredden av Akerselven.
Hvis du er spent på hva som skal skje
her nede skal du ta en tur ned og kikke.
Ta med deg avisen «NyOSLO» og sammenlign.

Byhallen, Oslos nye kulturhus
,,,,saLiTangementer.
for store publi*ku m

MCIIOM-europciskbymfljø
- med sommer hele året.
Triangeiprosjektet, med sine 75,000 m 2
fordelt på 40.000 m 2 kontorer og
18.000 m 2 forretningsareal, begynner å
finne sin form - foreløpig på tegnebrettet til arkitektene Eliassen og Lambertz
Nilsen. Parallelt forbereder entreprenøren Selmer-Furuholmen Oslo seg til å ta
fatt på byggingen av et prosjekt som de
involverte parter satser på skal bli et
attraktivt og spennende innendørs forretningsmiljø med et utall av store og
mindre butikker, caféer og restauranter
- og samtidig Oslos mest dynamiske
kontorbygg med opptil 1500 kontorarbeidsplasser. Bak prosjektet står SelmerSande a.s som ikke legger skjul på at
man har hentet impulser til nybygget fra
bymiljøer en bl.a finner i mellom-Europa.
Går alt etter planen, kan bygget åpne
sine dører høsten 1988.

men først får Vaterland
Norges største hull!

•

Det er omfattende byggearbeider som
skal gjennomføres på «trekanttomten»
mellom Biskop Gunnerusgate, Stenersgaten og Lybekkergaten før Triangelprosjektet står ferdig.
I løpet av sommeren starter gravearbeidene. Hele 7 etasjer ned skal entreprenøren, for kjeller-etasjene med plass
til 520 biler i 6 parkeringsetasjer.
Sommeren 1987 «dukker» bygget opp
fra bakken igjen. Og fra da av vil Triangelprosjektet presentere seg i bymiljøet
som et nytt «landemerke».

Midt i smørøyet
- Vi mener selv at Trangeiprosjektet har
en meget gunstig beliggenhet i et av
byens mest interessante utviklingsområder, sier salgssjef Jørn P. Wollebekk i
Selmer-Sande Eiendom.

Med alle de planer som nå er i ferd med
å realiseres på Vaterland får vi før 1990
en helt ny bydel i Oslo. Derfor har vi som
målsetting å utvikle Triangel prosjektet til
noe helt spesielt og nytt
Og slik prosjektet har utviklet seg på
tegnebrettet, ser det ut :il at Wollebekk
og Selmer-Sande har sine ord i behold.

Et atrium med glasstak gir
sommer året rundt!
Forretningsmiljøet i Triangelprosjektet
skal få nok lys, luft og behagelige temperaturer. Forretningene bygges faktisk
rundt et enormt innebygget atrium med
et glassoverbygg hele 9 etasjer over
«gatenivået». Dermed kan Osloborgere
glemme den kalde vintersnoen, slaps og
søle - og ta handlerunden i skjorteermene, eller rett og slett bare flanere
«gatelangs». og i all travelheten gi seg tid
til en kopp kaffe, en øl eller mat på ett

av de mange serveringsstedene som vil
dukke opp rundt i prosjektet.
- Vi kan love at i atriet skal det virkelig
pulsere, sier Wollebekk og viser frem
arkitektens perspektivskisser, som er
fulle av «bymiljø» nennsomt pakket inn
med tropiske planter og trær som danner små «lunger» i forretningsgatene.
Og apropos grønne lunger: I SelmerSande Eiendom er man ikke fremmede
for å bygge inn en innendørs foss midt i
atriet, ideen ligger der - sammen med
mange andre.

Kommunikasjonsknutepunkt
Utbyggerne på Vaterland satser på at
den nye bydelen blir et nytt bindemiddel for øst- og vestkanten. Kommunikasjonsmessig bør i alle fall forholdene
ligge vel til rette for dette.
Og Triangelprosjektet blir selve inngangsporten til bydelen: øst for bygget

Tenk deg tre—fire år fram i tiden. Med billetten i lomma
stiger du av bussen, trikken, banen eller toget og går
noen få meter. Kanskje sammen med 9.400 andre
spente mennesker finner du ditt sete på de høye tribunene. Forventningen er til å ta og føle på. Lysene slukkes. Mens støyen fra de fullsatte benkeradene legger
seg, lyder en stemme over høyttaleren: Mine damer
og herrer...
—

Snart vil ikke lenger de store verdensstjernene legge turneen utenom Oslo.
Byhallen blir mulighetenes marked med
store publikumsarrangementer som
ishockey, isdans, curling, ridning, friidrett, dans, håndball, tennis og turn får
plass.
Og konserter: Rock, jazz og symfonier.
De største operaer, teater, show, sirkus
og motorsport, eller store oppsetninger
spesielt for denne hallen.

Oslofolk skal komme
sammen.

Ç)ç

Et femstjerners
Inter Continental Hotel.
Det nye hotellet setter Oslo på verdenskartet for
kongresser.
Eiendomsselskapet Realia
bygger.
Realia har inngått en prinsippavtale med
hotellkjeden Inter Continental Hotels
som skal drive konferansehotellet med
440 værelser. Det 34 etasjer høye
hotellet skal ha et betydelig konferanseområde som vil kunne ta opp til
1.000 deltakere. Oslo er med andre ord
nå med i et spennende marked for
store konferanser som betyr nye inntekter og arbeidsplasser for byen. Den nye
byhallen ved siden av vil også kunne
brukes til kongresser slik at man i praksis kan arrangere de virkelig store
møter og sammenkomster.

Du vil se et annerledes byggverk. Tenk
deg en slank speilsøyle mot himmelen.
Skandinavias høyeste bygg vil reflektere
himmelen i sine fasader. Glassbygget gir
n speilvirkning mot lys og skyer fra
alle sider du måtte betrakte det fra.

Et fenomenalt utkikkspunkt.
På utsiden av hotellvegen vil en glassheis løfte 20 personer opp til publiKumsplattformen på toppen av hotellet.
Her oppe vil man finne restaurant og
arealer for folk som bare vil nyte utsik:en og betrakte Oslos omgivelser.

Byhallen skal være samlingsstedet for
den nye bykulturens massemønstringer,
en motsetning til video-kulturen som
binder mennesker i sine stuer.
Folk selv skal kunne ta byhallen i bruk.
Her vil de største møter finne sted. Politiske og religiøse, her kan organisasjoner samles. Det blir plass til folkefester
og karneval. Både i hallen og i de store
foajeene kan det holdes kongresser og
utstillinger. Og enda blir det rom for
kinoer, restaurant, café, bar og mye
mer.
Det hele blir bygget omkring en arena
med ishockey-mål, 60 x 30 meter,
rundt denne kommer faste tribuner som
en hestesko, med scene i «åpningen».
Den permanente isflaten dekkes til når
behovet tilsier det. F.eks. ved friidrett
eller konserter.
I byhallen vil vi få del i begivenheter
som til nå har g~att Oslo hus forbLog
med alle de nye mulighetene kan helt
nye og uventede arrangementer oppstå.
Gled deg.
-

Et nytt torg ved Akerselvas bredder.
'v

kommer den nye bussterminalen Oslo
M. Vis a vis hovedinngangen ligger Oslo
sentralbanestasjon og direkte fra
byggets underetasje kommer inngangen
fra Jernbanetorgets T-banestasjon. For
bilister blir det egen adkomst til parkeringsetasjene fra Stenersgaten som blir
blindgate.
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Merkbar interesse
fra leietagere
I Selmer-Sande Eiendom har man allerede notert seg en stigende interesse
fra leietagere til forretningsarealene. Vinmonopolet har allerede sikret seg arealer og planlegger Norges største utsalg
av sine edle varer i senteret. Utover
høsten regner utbyggerne med å undertegne avtaler med en rekke større og
mindre leietagere.
For oss er det viktig at vi får et så
bredt utvalg av forretninger som mulig,
slik at vi får et «speilbilde» av Oslos
handlemiljø. Vi er ikke interessert i å
skape et tradisjonelt forretningssenter
med bare en forretning innen hver
bransje. En spasertur gjennom forretningsgatene i Triangelprosjektet skal
være mer spennende enn som så, sier
Wol I ebekk.
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Informasjon fra Selmer-Sande, Realia, Oslo Næringsselskap, Oslo Kommune,
Prosjektkontorat Vaterland Grønland, Oslo Byhall, Olav Thon-gruppen, NSB
og Oslo Byfornyelse.
Bilaget er produsert av Okkenhaug Publishing
Geitmyrsveien 50, 0455 Oslo 4
Tlf: 46 27 60.
Arkitekter.
Hotellet: White AB, Stockholm.
Triangelprosjetet: Eliassen og Lambertz-Nilssen.
Regulering, torg, Byhall, Oslo M, Vaterlandspassasjen og grønnsaksboder:
LPO ArkitektkcntorA/S.
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N å blir det gøy
å vente p a* bussen
i Oslo.
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OSLO M skal være møteplassen for
samferdsel, mennesker og næringsliv, et
hyggelig ankomststed og utgangspunkt
for reiser til og fra hovedstaden. På
gateplan under selve bygget kommer
nemlig hovedbussterminalen for fjernbusser til og fra Oslo. Her vil det bli en
rekke publikumsfunksjoner som billettkontor, ventearealer, informasjonstjeneste, kiosk og restaurant.

Sport og squashsenter.

Rybusstermi nal.

I kontordelen av Oslo M er det avsatt
plass for et konferansesenter beregnet
for mindre møter og konferanser med
deltakere fra 6 til 150 personer. Det vil
også bli mulig for næringsdrivende med
kortvarig kontorbehov å leie kontorplass
og andre hjelpefunksjoner.

Den nye flybussterminalen blir anlagt
direkte i tilknytning til hovedterminalen
Her vil du få sjekket inn bagasjen
direkte og slappe av i tiltalende ventearealer.
Oslo M vil ligge i nær tilknytning til trikker, T-bane og busser innen Oslo.
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Oslos lengste
innendørs gågate.
Tenk deg en 390 meter lang handlegate
beplantet med trær og med små oaser.
Et spennende utvalg av forretninger,
restauranter og caféer slik du kanskje
har opplevd det i store byer i utlandet.
Handlegaten er komporert med sikte på
et variert forretningstilbud og med spesiell vekt på reiser, fritid og underholdning.

Rullende fortau.
OSLO M skal bestå av to deler som vil
ligge oppover langs Scbweigaards gate.
Disse byggene vil bli forbundet med
hverandre med et rullerde fortau.

ga, veffinga...
Du har sikkert hørt regla: Ellinga, vellinga vat'landsgutten, slo til kjerringa
midt på truten . . . Vaterland har hatt et
spesielt rykte til alle tider. Slum og fattige kår, men bydelen har vært full av liv
og aktivitet, utenfor det opprinnelige
Oslo og utenfor det senere Christiania.
Egentlig skulle Vaterland skrives med W,
for det var hollendere som ga området
navnet allerede i middelalderen. Av

i
Akerselva var østkantens
småbåthavn.

gamle kart ser vi hvorfor de kalte det
Vann-land. Så sent som på Wergelands
tid gikk sjøen helt inn til dagens Jernbanetorg, tidligere gikk den enda lenger.
Det var trelasthandelen som lokket hollendere og andre sjøfarere hit opp. Handelen vokste, og etter hvert som de
gamle bordtomtene ble for små, løste
man problemene ved å forsterke Akerselvas mudderbanker og fylle ut på
begge sider. Nylandsnavnet øst for utløpet er et minne om dette, og utfyllingen
er forklaringen på at området er det flateste i byen.
Her lå også byens kjøttmarked og slaktehus og ved elva holdt garverne til.
Elva var øskantens småbåthavn.
11930 begynte man å sanere området
som ble kalt Oslos kreftbyll og skamplett. Siden 1970 har det ligget der
ubrukt. I våre dager skal vi igjen
oppleve at dette strøket blir fylt med liv
og blir en aktiv del av hovedstaden, sen
tralt som det ligger mellom øst og vest

I

I østfløyen av bygget vil det bli etablert
et sports- og aktivitetssenter med for skjellige sportsforretninger og treningsarealer, noe som både vil bli brukt av folk
fra kontorene i bygget og som et tilbud
til beboere i strøket.

Konferansesenter og
kontorhotell.

Postverket og Televerket
lanserer sine
informasjonssentre.
Både Post- og Televerket vil etablere
sine nye informasjonssentre i OSLO M.
Institusjonene skal legge vekt på å gi
informasjon om nåverende og nye tjenester og presentere og demonstrere det
nyeste av teknisk utstyr. Televerket vil
også operere med eget TV-studio.

Norges lengste kunstgalleri.
På broen mellom Oslo M og sentralbanestasjonen planlegges en utstillingsgate
for billedkunstnere. I samråd med Kunstnerforbundet og Unge Kunstneres Forbund vil man forsøke å skape en gratis
utstillingsplass etter mønster av Stockholms «Planket».

'

Grønland Torg blir boliger.

Nr 2
Sept. 87

Informasjon fra utbyggerne på
Vaterland og Grønland.

Byen meddet nye hjertet
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Gode, gamle Vaterland
får ny form. Ut av de
enorme gravehullene vil
det vokse fram en
moderne bydel som er
skreddersydd fremtidens
krav. En gigantisk innendørshall, spennende forretningsstrok, Oslo's nye
storhotell samt byens nye
kommunikasjonssenter
vil skape en energisk puls
gjennom byens nye
hjerte.
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Kort reise for
en million.

Verdensbyens
fornemmelser.

Internasjonal
underholdning.

1991 skal området stå ferdig. Det nye
Vaterland får en helstøpt form, og blir
den første delen av Oslo sentrum med
en gjennomført plan for kommunikasjon
og aktiviteter. God kollektiv tilgjengelighet vil gjøre det mulig for en million
mennesker å nå bydelen med mindre
enn en times reise.

Et bredt spekter av aktiviteter vil gjøre
området attraktivt både for hovedsta
dens borgere og for turister. Et yrende
folkeliv omgitt av moderne arkitektur vil
gi verdensbyens fornemmelser også i
Oslo sentrum. På dagtid vil vi oppleve
alt fra et komplett forretningstilbud til
varierte aktiviteter i Byhallens store
kulturbygg.
Forretningsstrøkene er bygget opp med
stor omtanke for de handlende som
innen kort gåavstand vil finne alle varesorter, innkludert ferske grønnsaker på
et intimt torg ut mot Akerselva.
Over den nye bussterminalen i Oslo M
vil du kunne gjøre spennende handlerunder i et miljø som blir noe helt nytt i
Norge.
-

På kveldstid lokker Byhallen med underholdningstilbud som Oslo tidligere har
måttet klare seg uten. Den store,
fleksible innendørshallen har over 9000
sitteplasser, og vil gi byens borgere
muligheten til å se verdensstjerner
innen sport og musikk. Oslo's nye storhotell reiser seg tett ved, og blir det
selvsagte tilholdssted for gjester som vil
besøke den nye <verdensbyen».

Bydelen som setter C
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1. Byhallen

2. Oslo M

3. Stor-hotellet.

Byhallen blir landets nye hovedarena for innendørs aktiviteter. Med over 9000 sitteplasser vil
hallen bli et senter for innendørs sport og kulturarrangementer. Fra 1991 kan også Oslo søke
som arrangør på verdens største sportsbegivenheter,og Byhallen blir en aktuell kandidat når de
store stjernene innen pop og rock skal planlegge
sine turneer.
Endelig kan også Oslo arrangere store og små
internasjonale kongresser, opptil 5000 deltakere
sitter komfortabelt ved slike anledninger.
Byhallen rommer dessuten et stort kulturbygg
som vil gjøre stedet til et aktivitetssenter også
utenom arrangementene. Pompidou-senteret i
Paris og Stockholms kulturhus er gode referanser fra andre
moderne storbyer.

Det er først og fremst Oslo M som rettferdiggjør
begrepet «byens nye hjerte». Den nye innendørs
handlegaten og bussterminalen blir virkelig
møtestedet med stor «M» for kommunikasjon,
mennesker og næringsliv.
Oslo M skal romme Oslo's nye bussterminaler
for fjernbusser og flybusser og parkeringsanlegg,
kontorer og forretninger. Byggets 400 meter
lange gågate vil bli Europas lengste i sitt slag, og
gir publikum anledning til å gjøre sine innkjøp
godt beskyttet mot det strenge klima vi tross alt
har mesteparten av året.

Vis å vis Byhallen ligger byens nye storhotell.
Hotellet blir byens høyeste bygg og vil reise seg
som en elegant søyle 134 etasjer. Hotellet får
712 rom av førsteklasses standard, og vil sammen med byhallen utgjøre Oslo's nye kongresssenter. Hotellet blir det naturlige oppholdsstedet
for deltakere i internasjonale kongresser og
messer, eller når verdens oppmerksomhet retter
seg mot arrangementer i Byhallen. I toppetasjen
får publikum byens beste utsikt, en ny turistattraksjon som vi kommer til å sette pris på.

slo p a verdenskartet:
0

Slik vil det se ut på det nye Vaterland,
bydelen som med sin moderne arkitektur,
mange aktiviteter og åpne atmosfære vil
sette Oslo på verdenskartet. NyOSLO blir
en bydel som kler en moderne storby.
i

-

Arkitekturen er åpen, elegant og vennlig,
og det er en nøye sammenheng mellom
aktiviteter og kommunikasjon. flere internasjonale storbyer har etterhvert løst den
krevende oppgaven å skape vennlighet
innen moderne rammer. Nå er det Oslo
som åpner seg mot fremtiden, og på Vaterland kan byens borgere og turister sette
verdencbyens krav ti! handel, underholdningstilbud og aktiviteter.
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4. OsloCity.
Som navnet sier vil Oslo City bli en helt liten by
for seg selv. Oslo City blir Norges største og
mest sentrale forretningsbygg. Fordelt på hele
80.000 m 2 vil man finne alle byens funksjoner
representert: Forretninger, kontorer, bank, restauranter, dagligvare, parkering, vinmonopol, osv.
Oslo City blir et virkelig multisenter hvor en
kunde kan få utført alle storbyens tjenester
under ett og samme tak. Oslo City vil dra nytte
av den nye bydelens gode kollektive tilgjengelighet, og man regner med et besøk av 10 tusener
av mennesker hver eneste dag.

5. Vaterlandpassasjen.
En underjordisk passasje skal løse konfliktene
mellom fotgjengere og bilister i den nye bydelen.
En gangpassasje vil lede mellom NSB's sentralbanestasjon og den nye bydelens kommunikasjoner, forretninger og aktiviteter. Passasjen har
oppganger ved Byhallen og Oslo City, og gir
atkomst til T-banen. Langs passasjen vil det bli
anlagt forretninger for å tilføre passasjen miljøkvaliteter og skape trygghet.

6. Nye boliger.
Grønlands torg skal forvandles til et moderne
boligsenter. På gateplanet skal det være næringsarealer, mens det blir parkeringsplasser i underetasjen. Tilsammen blir det bygget 400 boliger,
hvorav 100 eldreboliger, og dessuten en
barnehage.

Informasjon fra: Oslo Næringsselskap AIS, Realia A/S, Selmer Sande
Eiendom A/S, OSLO BYHALL A/S og Prosjektkontoret Vaterland Grønland.
Kontaktpersoner:
Oslo Næringsselskap A/S tlf: 46 35 12 Kathrine Jacobsen
Realia A/S tlf: 78 53 01 John Sviland
Selmer Sande Eiendom A/S tlf: 55 73 50 Roy Kristiansen
OSLO BYHALL A/S tlf: 69 90 90 Astrid Winterstad
Prosjektkontoret Vaterland/Grønland tlf. 69 58 50 Solveig Jorde Brekke
NyOSLO er proiusert av:
Okkenhaug Publishing
Geitmyrsveien 50, 0455 Oslo 4.
Tlf: 46 27 60,
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Oslo's nye bydel flytter grenser både når
det gjelder dimensjoner og tilbud. Nye
perspektiver åpner seg for handelsstanden, reiselivsbransjen, og arrangører innen
kultur og underholdning. For publikum og
kunder åpner den nye bydelen en verden
av mangfold som de tidligere måtte uten!'rk
r å oppleve.

I

r
jP

Oslo City, et multisenter for alle storbyens tjenester.
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Oslo M, en 400 meter lang innebygget gågate og byens nye buss-stasjon.

Multisenter.
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Storhotellet. vil sammen med Byhallen utgjøre Oslo's nye kongressenter.

1rn1flrTr1rrrrlirjLJ
Byhallen, med over 9000 sitteplasser.

Med Oslo City får Norge sitt
største innendørs forretningssenter, et multisenter med alle produkter og tjenester samlet under
ett og samme tak.
Byhallen blir Norges største
innendørshall og åpner helt nye
muligheter for arrangerer innen
idrett, kultur og underholdning.
Nå er det slutt på de tider da ver
den snudde i Sverige, og nordmenn måtte kjøre buss for å se
fin idrett eller høre god musikk.
Det nye hotellet blir landets
høyeste bygning og bydelens
andemerke. Aldri har så mange
gjester bodd så sentralt, med gåavstand til spennende forretningsstrøk, severdigheter og
kulturinstitusjoner

Oslo M blir Norges nye møtested.
Ingen andre steder i Norge kan
nåes av så mange nordmenn på
så kort tid. Og mens de venter på
bussen, kan de handle i Europas
lengste innendørs gågate.

Nye ideer.
disse nybyggene vil det også
lanseres ideer for arrangementer
og aktiviteter som er nye for
Oslo's befolkning. Bl.a. planlegges
det en utstillingsgate på broen
mellom Oslo M og sentralbanestasjonen, og i Byhallens kulturbygg vil det være stadig nye
utstillinger og opptredener.
De store innendørs forretningsarealene i Oslo M og Oslo City
blir «unorske» i sitt mangfold, og
gir ny vitalitet til Oslo's natteliv.

L.

Informasjon fra utbyggerne
på Vaterland og Grønland.
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DEN
NYE BYEN
REISER
SEG..

OSLOS
NYE HJERTE
Oslo City
En unik bygning Norges største butikk- og forretningssenter åp
ner allerede i nudten av november. -Na- kan du
oppleve pulserende storhyliv under ett
og samme tak.

Fremtiden er rett rundt hjørnet i
Oslo by. Allerede denne høsten vil
de forte bygningene stå ferdige på
det nye Vaterland. Oslos mest moderne bydel.
Rekordene faller mens Vaterland tar
form. Først åpner Os! (itv .N'riie
mest varierte I rretningshvgg med all-'
hven hiiiksjuner under ett sainm-'
tak. Til våren åpner Galleri OsL i. Elin,pas lengste innendørs gågate
understreker at Oslo endelig har fått cii
bvdel i moderne verdensklasse. Senere
er-{)lu Spektr om. i\orges tor-t-e
iiiiieiidr-hall f r kuliur g idrett. ()4'
cktru vil g-å lanii Iaiu1t- -lot --te k ngr--iir-r i -arnarlei.i med sin
huvreiste tidl).,. 04 Plaza I I tel .N
ges storte hotell. Bvl-'lrn
betegnelsen byens nye hjerte I ,ni
Oslo Sentralstasjon og den nye li vedbussterminalen. Oslo Ni. gjor området
til landets største knutepunkt for komniwukasjnn
Dcii live hvdelen vil gi tilbud om nye
aktiviteter for Ol til glede for både
beboere og næringsliv. Oslo Plaza Hotel og Hotel Christiania vil ta hånd Oa
l
øket turisme når (le nye attraksjonene
står ferdige. Denne bydelen vil også
danne kjernen for Oslo som en moderne
kongressby.

Oslo Spektrum
\Ier enn 9.500 mennesker kan applaudere verdens største stjerner innen
kultur- og idrett. Oslo Spektruin blir
dessuten en permanent institusjon ala
Kulturhuset i Sti o'kholni og Ponipidou-senteret i Paris.

Oslo Plaza Hotel
storte li tell blir uså landets
desidert huyesre bygning. Et vakkert
himtnelspeil vil bli hovedstadens nye
lande-merkm. og-iot-lTcts tak blir en severdighet i seg selv med byens beste
utsikt.
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Galleri Oslo
Europas lengste iminendurs gågate gir
shopping-mnuligheter i behagelig inneklima året rundt. Galleri Oslo vil også
få kultur-bidrag ,()lit gjør handleturen
til en ekstra opplevelse.

Buss terminalen
Det gamle. forblåste leskuret blir ei'startet av en stor ventehall med hlykomfort. Passasjerene får en hvgglig og
behagelig ventetid i landets nye kommunikasjonssentruni for I1 o rutebusser,

P1

Under en time for en million
Først og frenist vil den nye bydele n
bringe fremtiden til Oslos egen befol k ning. I Galleri Oslo og Oslo City vil inati
kunne gjøre alle sine innkjøp i behagelig inneklima året rundt.
Kommunikasjonen behover man ikke å
bekymre seg for. Som landets nye kommunikasj mssenter ligger (>titraniråder
innen en times reise for en million mennesker. Dessuten vil Oslo Spektrum
bringe nye aktiviteter til byen innen
kultur- og idrett. Hallen vil bli skueplass for store verdensstjerner som
tidligere har gjort vendereis i Gøteborg.
Den nye 1)N- delen vil også romine et attraktivt boligområde i åpent grønt
miljø.

L-

Hotel Christiania

GLASSHEISEN TAR DEG TIL
TOPPEN AV NORDENS
HØYESTE BYGNING.
Oslo er i ferd med å bygge seg opp et ry som en internasjonal kongressby.
Byens nye storhotell. Oslo Plaza Hotel. vil sammen med Oslo Spektrum
danne kjernen for kongressenteret.
Når hotellet åpner. i mars 1990. fal -Norge og Oslo sitt internasjonale storhotell med 712 rom og suiter av internasjonal luksus-standard. dvs, fem
stjerners. Hotellet har en ideell beliggenhet, tett inntil byens nye kommunikasjonssenter. Oslo M. og med byens
spennende shoppingstrøk i sine
nærmeste omgivelser. Dessuten blir
hotellet byens nye landemerke. et vakkert glasspell som rager 35 etasjer til

værs.
Hotellets kongressarealer vil sammen

med Oslo Spektritni danne et stort.
fleksibelt kongressenter. Kongresser
med 52. 000 deltakere er allerede booket. 1000 delegater får Plass i PLAZA
FORUM. hotellets egen konferansehall
i 2.etasje. Ellers blir (let 20 konferanseront fra 12 til 130 kvadratmeter, samt
pressesenter og translatorrom.
Kongressarrangorer har alle moderne
hjelpemidler til sin rådighet. deriblant
direkte satelitt-kontakt med hele verden. og store videoskjermer vil kunne
overføre taler og presentasjoner for opp
til 9000 delegater på samme tid.

Til side 4.

Hotel Christiania blir Norges mest luksuriøse hotell. Moderne hiotelldrift blir
drevet hånd i hånd med minnene fra
den byen som engang var

Vaterlandspassasjen
Passasjen løpet- under Lvbekkergata og
Biskop Gunnerus gate nielloin Oslo 5
NSB . Oslo Spektrum og Oslo City.
Her finnes forretninger for deg som
handler i forbifarten.

Boliger
600 boliger vil danne et hyggelig nærmiljø i et grønt byområde. I 1. etasje
blir det butikker og servicetjenester.
Det nye Grønlands Torg vil bli et sentralt og attraktivt sted å bo.

Byporten og Oslo S
Mellom Oslo Sentralstasjon og det nye
Vaterland bygges Byporten som blir et
sentralt forretningsbygg med bed &
breakfast» - hotell, forretninger, kontorer og parkeringshus.

-

Jlullendefortau under Nylandsveien.

Flybussen

SARA HOTEL
CHRISTIANIA
TAR VARE PÅ
TRADISJONER
Sara Hotel Oslo har påbegynt byggingen av sitt nye prestisjehotell
hvor det investeres mellom 400 og
500 mill. kroner. Når det nye hotellet står ferdig i februar 1990 vil Oslo
få et nytt femstjerners storhotell
som har som målsetting å presentere historisk spennende materiale
for sine gjester. hotel Christianias
atmosfære blir forlokkende for både Oslo-folk og tilreisende.
Christianias 300-årige historie vil bli
brukt som kilde til utvikling av interiør.
spisesteder og andre ideer i li tPllel
Perioden fra 1(24 il 1)24 i,\i p
lige hendelser. stilarter og andre kulturhistoriske elementer.
Kunst og historiske gjenstander vil få
nytt liv innenfor rammene av moderne
hotelldrift. IIotellkomnplekset omfatter
539 gjesteværelser hvorav 90 stutet'.
Hotellet vil få et variert utvalgav spisesteder og barer som vil tilfredsstille
både hotellets gjester og byens helolkfl ing.

1

Sikkerhetssuite
Landets mest eksklusive suite er ogsä
landets sikreste. Kongesuiten i Hotel
Christiania vil være på hele 180 mn fordelt på to etasjer. Skuddsikre glass.
avlvttingssikre omgivelser og annet
sikkerhetsutstvr vil tilfredsstille de
strengeste krav.

Satser over hele verden
Den svenske hotellkjeden SÅRA HOTELS er i ferd med å etablere se
internasjonalt. Kjeden har til nå 29 hoteller i Skandinavia. et hotell i Kina o
fem hoteller i USA. Ytterligere et hotell
er under bygging i Kina og til høsten
åpner SÅRA sitt mest eksklusive hotell.
54 etasjes Royal Concordia. på Manhattan. Kjeden ønsker også å utvide sitt
engasjement i \orge. Byggingen av
Hotel Christiania er SARAs hittil største satsing her i landet. SÅRA HOTEL 5
beregner en omsetning i inneværende
år på 1.7 milliarder SEK. Selskapet har
ca. 5000 ansatte.

Hotellets atrium blir hjertet i Hotel
Christiania med restaurant, tale. har.
gl assheiser og fossefall. Interioret vil
spille pa- mnarmnor. mttessuig. glass og
grønne vekster.

Oslo Spektrum åpner seg
Fra en av rundgangsfoaj éene komnmner
du inn i det veldige amnfiet. Romnvirkningen er slående. Tribunene er litformet for å gi deg mnaksimale
siktforhold. og sikrer også nødvendig
plass for alle de forskjellige aktivitetene
som kommer. Du slipper all ubehagelig
trengsel ved inngangene. for Oslo
Spektrum vil ha nummererte sitteplasser på alle arrangementer.

GLED DEG TIL

EUROPAS LENGSTE ET BESØK I
INNENDØRS
OSLO SPEKTRUM
GÅGATE
Det nye Vaterland vil bli et eget sentrum i Oslo by. En rapport fra
Transportøkonomisk Institutt viser
at det hver dag vil befinne seg ca.
200. 000 mennesker i området. Her
ligger byens nye trafikk-knutepunkt. OSLO M. og Europas lengste
overbygde handlegate. GALLERI
OSLO.

Norges galleri
Endelig får også Norge sitt GALLERI.
en berømt handlegate. I Milano gjør
man sine innkjøp i den historiske Galleria \ittorio Emnanuele. Tilsvarende
Galleria finner vi også i Hamburg og
Toronto. Paris har stormagasinet Gallene Lafayette. Begrepet galleri har
etterhvert blitt navn på et langstrakt
roni sorn egner seg for utstilling. enten
av kunst eller butikkvarer.

1ekitin VII i
I Ol
imiuikk.
torso- je1!1r1 ii1iiiL iti
Oslo får sitt erterlengiede kongressenter og byens nye arena for massemonstringer.

Slik vil du opplee
Oslo Spektrum
Tenk deg (litt første besøk i 19)1. Osh
Spektrum har en unik beliggenhet in
underholdningssenter midt i kjernen av
det mive Oslo. Mer cmiii en mnilli mi av oss
kan lia hallen med mindre enn en times
reise. Reiser du med mog g buss lede
du direkte til arrangementene. Til Vaterlandsplassen foran Oslo spektrum
kommer du gjennom Vaterlandpassasjen under Lhekkergata og Biskop
Gunnerus gate med forbindelse fra Oslo 5 NSB og miv østre nedgang/oppgang for Jernbanetorget T-banestasjon
eller fra den nye buss terminalen.

Konserten har begynt
Oslo Spekrrumn blir er av verdens mest
avanserte konsertlokaler for elektromil-;k forsterket musikk. I Oslo Spektrum vil du ikke oppleve at lyden blir
forringet av store publikumsrnasser og
høy stemning. Du setter deg tilbake i
ditt komfortable sete uten å føle at din
yndlingsartist gjør seg bedre på CDspilleren hjemme i stua. Oslo Spektrum
vil bli et trekkplaster ikke bare for deg.
men musikkens mest kresne scenekunstnere.
Dagen etter er du på ishockevkanip
med 7500 andre tilskuere: for inn-ising
og smelting av gulvet tar kun 12 tuner.
Med Oslo Spektrum kan Norge i fremtiden bli en verdig arranor av VM i
ishockey. Er du Oslo
Spektrum , gulv kan utvides til en flate
på 50x39 meter. Dette ivaretar internasjonale krav til sprannidning. ballspill.
turn. friidrett etc. I Oslo Spektrum kai)
legges 20111 meters løpebane med doserte svinger. Ved maksimal gulvflate vil
du fø ppleve de helt store arramigemen-

Snart begynner konserten
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Glassheiser og fossefall

sjonalt billettsystem. Atkomnstfoajèen
er tilgjengelig for alle uavhengig av arrangementer i hallen. og her kommer
mindre utstillinger og andre presentasjoner. Foajéen blir et hyggelig sted å
vente før showet begynner. Hele 70
meter serveringsdisker serverer deg
raskt selv ved store besøksmengder.

Senterforeningen har ambisjoner om å
gjøre gaten berømt for sitt spesielle butikk-miks i et basarlignenede miljø.
Bruken av design.lvs og farger forsterker inntrykket.
Det blir positivt annerledes å gjøre sine
innkjøp i GALLERI OSLO. Et av Europas kaldeste land fr endelig en lang
innebgget handlegate. Her kan du
gjøre dine innkjøp selv midtvinters i
behagelig klima. Gatemis særpreg tal også hensyn til det kulturelle og sosiale
element. at det skal være hyggelige og
inspirerende omgivelser på handleturen.

GALLERI OSLO vil presentere begge
deler. Den nye handlegaten vil bli regissert med kunst og forretninger i
harmonisk samspill.

Du vil ved det første besøket i Oslo
Spektrum bli overrasket over hvilke
enorme dimensjoner alt har. Fra atkomstfoajéeri kommer du opp i Oslo
Spektrums rundgangsfoajé og tribuner.
Her er oppgang til kinosenterer med
3-5 småkimioer og andre kulturaktiviteter. Her finner du billettsalg og informasjon. Billetter til arrangementer i
Oslo Spektrum har du kunnet kjøpe
over hele \orge. og ogsa på et interna-

Kongress og konferansesenter
Hotel Christiania vil legge vekt på en
funksjonell konferanseavdeling som et
naturlig supplement til de ovm'ige tilbud
som kommer med Vaterlandutbvggingen: Avdelingen vil inneholde en
kongressal på 30 kvadratmeter. auditorium på 120 kvadratmeter og diverse
møtelokaler.

Heiser. trapper og rullendefortauforer deg fra bu
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.V1andsveien

Bussterminalenfôr 25.000 reisende hver dag.
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ter med alt fra banketter på parkertgul' til innendørs motorsport på et
spesielt jordgulv.

Høydepunkter i reprise
I tillegg til vanlige resultat-tavle r. vil
du få se repriser og spesielt severdige
episoder på to videoskjermer som er 12
kvadratmeter store. Dette gir idretten
en ny puls. og større opplevelse for deg
som publikummer. Disse skjermene vil
også gi deg arrangementer fra hele verden f.eks. via satelittoverforing.Har de
store idrettstjernene inspirert deg til å
triniine kan du besøke det store treningssenteret som blir liggende i Oslo
Spektrum.

2
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Vaterlandspassasjemi får direkte inngang i Oslo City med hei». trapper og
rulletrapper til bakkeplan. Den får også direkte forbindelse til Oslo Sentralstasjon. I denne Vaterlands nye nerve
vil ligge kiosk. storkiosk og cafe som
skal betjene folk i forbifarten.

Oslo by får nye arrangementer
Med Oslo Spektrum får Oslo lokaler
som gjør det mulig å tilby arrangementer som i dag ikke kan realiseres
på grunn av størrelse eller krav til utstyr. Det gjelder både konserter, idrett.
kultur og kongresser.

TIL BARCELONA,
LOMMEDALEN
ELLER VALDRES

Oslo by får et styrket

næringsliv
Næringslivet i Oslo nyter godt av øket
aktivitet i bykjernen. Tusener av turister og besøkende vil til enhver tid
summe rundt Oslo Spektrum i forbindelse med arrangementer. Oslo som
kongressbv får en betvdeli tilvekst og
et nytt ry med foler for fremtiden.
Oslo Spektrum blir med sin beliggenhet
ærlig viktig zoin stimnulans for en oppgradering av østre del av seniruni.

Oslos nye bussterminal åpner i
mars 1989. og vil bli et møtested for
reisende til alle himmelstrok. Med
internasjonale flyplasser som forbilde vil den nye rute- og fly bussterminalen mote sitt publikum med
komfort. service og informasjon.
25.000 passasjerer vil daglig reise
via det nye store kommunikasjonssenteret i Oslo.

Oslo by får en «kulturmaskin»
Hallen vil mnvldre av aktivitet også
utenom arrangementene. 9600 kvadratmnenter utleiearealer vil fylle Oslo
Spektrum mccl varierte funkj Her omit
vil fylle et sårt udekket beh v hr Ol
befolkning, og bli en spennende til ekst
i bvmiljoet.

Det skandinaviske triangel
Når Oslo Spektrum står ferdig vil du få
anledning til ä se show og konserter
som tidligere ikke har vært realiserbare
i Skandinavia. Mccl Stockholm Globe
Arena. Scandinavium i Gøteborg o
Oslo Spektrum vil man kunne samarbeide om de helt store oppsetningene.

Ringvirkninger for byen
Oslo og Norge trenger Oslo Spektrum.
Hallens unike kapasitet skaper aktiviteter om vi tidligere ikke kunne
arrangere her til lands. Som arena for
kultur- og idrett vil vi oppleve verdensstjerner på nært hold som tidligere gikk
av toget i Gøteborg. Som kongressarena gir Oslo Spektrum hele byen en
ny puls og næringslivet høyere inntekter. Beregninger viser at 3.000 kongressdeltakere pa fire dager vil bety
økonomiske ringvirkninger for Oslo på
ca. 50 millioner kroner. Sont en del av
byens nye energiske kjerne vil Oslo
Spektrum bidra til millionomsetning.
og til å opprettholde mange arbeidsplasser i hovedstaden.

Sont busspassasjer vil du nå oppleve at
det gamle leskuret er byttet ut med en
flvterminal. Allerede utenfor terminalen blir du møtt av store informasjonstavler med oppdatert informasjon om
avangstid. bestemmelsessted. nummer på utgang. tidspunkt for ombordstigning og alle andre nødvendige
opplysninger. Inne på terminalområdet
vil du overalt ha utsikt til en av (le mange monitorene )m også ir de all
nødvendig inh rmasjon.

Dessuten vil Oslo Spektrum bety en
endelig sentrallSering av alle de ranisasjoner som markedsfører Oslo
turisme i Norge. Oh Prom ti mi med
KoIigresk nt ret og Turi-tk ntoret vil
ha sine lokaler her. Dette gjelder og-å
Norges Hotell )ti Restaurantforbund.

Komfortabel ventehall
Selve ventingen blir behagelig i innendørs. luftige og klimatiserte ventelokaler. Kontrasten er stor til det forblåste
gatehjørnet med istvkkerrevne rutetabeller. I ventehallen finnes det dessuten
en rekke servicetilbud som billettsalg.
kiosk. cafe. informasjonsskranke. telefoner. toaletter og stelleromn. Alt er lagt
opp til at det store antall reisende skal
oppleve flvkoinfort - selv om de bare
venter pa bussen.

VATERLAND S
NYE NERVE
\'aterlandspassasjen står ferdig allerede i oktober 1988. Vaterland får en
underjordisk gangforbindelse under
Lbekkergata og Biskop Gunnerus gate med ny adkomst til Jernbanetorget
T-banestasjon. Her vil titusener av
mennesker passere hver (lag til og fra
de mange arbeidsplasser eller underholdningssteder i det nye Oslo. Den
flislagte passasjen får oppgang foran
Oslo Spektrum med heis. rampe og
trapper og ender ogsâ opp langs Biskop
Gunnerus gate.

Et raskt måltid
Mens du venter . kan du spise et raskt
måltid. lese en avis. sitte behagelig
mens du studerer andre mennesker eller gjøre et besøk i handlegaten Galleri
Oslo. Når din buss er klar til avgang.
skjer avgangen gjennom nummererte
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Schweigaards gate

«gates» i ventehallen. Etter utkalling
over høttaleranlegget. vil automatiske
porter åpne seg til den bussen du skal
ta.
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Selve flvbussterminalen utgjør en egen
del av bygget. 5.500 reisende vil daglig
starte første etappe av sin flytur her enten flyplassen heterEurum eller Fornebu. I fivhusstermninalen kan dim ligge
i forkant om flypassasjer. Du kan sjekke inn ba, a»jemi din, kjøpe billetter hos
Braathens Safe eller SAS. eller skaffe
leiebil. Disse stål' klare til din di»po»i
sjon. parkert i termninalens kjeller.
Reisende til og fra kommuner i Akershus vil benytte den nye bussterminalen.
I tillegg vil reisende fra Hurum. Røyken
og Ringerike også ankomnme og reise fra
bussterminalen.

BYPORTEN
OG OSLO 5
Norge har et uvanlig sentralisert jernbanenett med en stor forgrening ut fra
hovedstaden. Dette gir Oslo Sentralstasjon en unik posisjon i norsk kommunikasjon. Over 500 tog kommer og går.
og frakter mer enn 70 000 mennesker
- hvert døgn
Mellom Oslo Sentralstasjon og Biskop
Gunnerus gate planlegges Byporten. et
meget sentralt bygg i den nye bydelen.
I tillegg til et bed & breakfast - hotell vil Byporten inneholde forretninger
og offentlige kontorer. Kjelleretasjene
vil rommne ca 250 biler i et parkeringshus.
Fra Sentralhallen Oslo 5 kommier man
direkte til forretningene i I etasje. Bporten får gangforbindelse over Fred
Olsens gate og direkte adkomst til
gangbroen over Biskop Gunnerus gate
til Vaterland. Det blir også oppgang fra
Jernbanetorget T-banestasjon.

rmina1en opp til handlegaten GALLERI OSLO.

--

-

Utbyggingen av Oslo 5 går nå inn i sine
siste trinn, og i løpet av 1991 vil den
nye storstasjonen og Byporten stå ferdig.
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Okkenhaug Publishing
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0322 Oslo 3
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Fra side 1.

GLASSHEISEN...
For Oslos borgere betyr Oslo Plaza
Hotel en ny attraksjon som (le viser sine
gjester på veien til Holmenkollen eller
Vigelandsparken. Ett glassileis j) hotellets utside vil bringe deg opp til
byens beste utsiktspunkt. en publikurnsplattform pa- hotellet,, tak. i tl etenn 100 meter over bakken.
PANORAMA BAR vil med sin storslåtte
utsikt og luksuricise interior bli en særegen severdighet j) toppen av hotellet.

Utbvggere og kontaktpersoner:
Oslo Næringsselskap A/S tlf: 46 35 12 Kathrine Ugiand Jacobsen
Galleri Oslo tlf: 17 02 10 Katrine Iangstroni Rutiedal
Oslo Spektrum tlf: 69 90 00 Astrid \\interstad
Seimer ande Eiendom A/S tif: 55 73 50 Hennnig Soriie. Ro Kristiansen
Seirner-Furuholmnen Oslo A/S tlf: 46 25 50 Jan Ruud
Oslo Bvfornveise A/S tlf: 37 21 15 Erik \lagnæ
Sara Ilotei Oslo til: 42 94 10 Berit Finne Stephansemi
Oslo Plaza Hotel. A/S Investa tlf: 42 36 60 Per LoGtedt
NSB B\-porten tlf: 52 32 10 Egil Vedal
Prosjektkomi:oret \atemIamid/Cnoilaiid til:
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58 5 0 'oiveii Jorde Brekk( ,

OSLO CITY ÅPNER FØRST
Allerede i november åpner Oslo City, en hel liten by i samme bygning. Oslo City blir en gedigen smeltedigel av kontorer, forretninger og spisesteder hvor en kunde kan få utført alle
storbyens tjenester under ett og samme tak. Oslo City blir Norges største og mest varierte forretningsbygg.

;
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Direkte adgang til Oslo
Spektrum
Oslo Plaza flo tel og Oslo Spektrumn skal
også fysisk sta i nær samnmnenhen. En
gangbro vil fore hotellets gjester og
andre konttressdeltakere rett over til
aktivitetene i Oslo Spektrum

Drives av RESO HOTELS

-

II!

Oslo Plaza Hotel skal drives av (len
svenske hotellkjeden RES() IIOTËLS.
Som en del av denne kjeden vil Oslo
Plaza Hotel inngå i ett av verdens mest
avanserte booking-svstemner, og Og
bli et foretrukket overnattingssted for
kjedens mange staingjester. Rest) I Intels er hrovrig cmi av eierne til ierling
Airwavs. et av verden storste (harterflvselsaper.

600 BOLIGER
I SMØRØYET
Den nye reguleringsplanen for Vaterland vil også gi et bolig-paradis
på Grønlands Torg. 600 boliger skal
bygges og beboernes trivsel er satt i
første rekke. Utbvggerne har gjort
et pionerarbeid med sitt sterke innslag av grønt i et bystrok.
Boligstrøket vil bety ett kraftig mniljoopprustning for hele (lei nye sentrale
Oslo. Man forventer stor mift om
når (le forste er innflyttingsklare
ile nalsommeren 1 1)(-)0. Attraktive naboer i
vest soni Oslo Spektruni. (le store hotellene og Oslo City og Galleri Oslo vil
friste leilighietskjoperne. Busstermmiinalen og (le andre kommunikasjoner
omnrâdet gjor leilghietene til Oslos flli
sentrale. På bakkeplan vil (b1 bli i moringslokaler slik at oniralri ogsa lar et
komplett service- r hianllrriimrr mur
koselig miljø og s ni ~ ,forrctniii g erslik i
allerede tar på (,rimtlamil

:
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Ca 100 butikker og serveringssteder av
alle kategorier fordeler seg over (le tre
nederste etasjene av Oslo City. Fra 4.
til 9. etasje er det fleksible konto r lokaler. Størrelsen på komit rarealemie gir
større bedrifter en imnik mulighet til å
samles under samnmne tak. men også eltmannsforetak kan få dekket sine
kontorbehov. Dessuten vil det værtkontorer i et tårn som strekker seg fra
10. til 12. etasje.
Det er lagt stor vekt på miljøet rundt
butikkdelen i Oslo City. Dcii stort- bvgnimigen blir åpnet av et ti) nid l stort
atrium. Lyset slipper inn gjennom et
glasstak 9. etasjer oppe. og gir utemidors stemn ni mig tross et bel lage1! g
inneklima.
-

Videovegg

dessuten spisesteder for alle behov og
sniaksonsker. Det er ogsd verdt merke
seg at de kjente butikkjedene Marks &
Speneers og Kapp-AbI endelig etablerer seg i Norge - i Oslo City.

Ti-tusenvis av mennesker vil daglig
legge handleturen til Oslo City. Iler kan
mami i praksis få kjopt alt under ett tak.
Norges mtiest mi dermie vimirni nu p d vil
forovm'ig (let første
også bli lagt bit
utsalget med selvbetjemiing. Fra en scene vil det året rundt bli spill og tinderholdning. og Europas største
permanente videovegg vil informere
om de mange aktivitetene i Oslo (.itv.
En egen severdighiet blir Z00 - fot
med det store akvariet
på hele 5000 liter og et spesielt fuglebur.
-

Oslo City vil gjøre byturen kort for de
fleste. Solli forretnin g s senter er bvet
det mest sentralt plasserte i Norge Med
den nye bovedhussterminalemi. Oslo M.
og sentralstasjonen. Oslo S. i uniiddelhar nærhet. er Oslo City iminemi rimelig
rekkevidde for en million nordmenn.
Selve byturen blir ikke lang nr muami
velger Oslo City - her finnes alt under
ett tak.

I tillegg til butikker blir servicemlærimiger bredt representert i Oslo City. og

HER ER
PREMIERENE:
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OSLO CITY
November 1988
VATERLANDSPASSAS.JEN
November 1988
BUSSTERMINALEN
Mars 1989

i

I.

...

•

,

GALLERI OSLO

'

'
[)e t)t)tl l)lii..-m1e er fordelt pa 420 hit'bankfi nali,iertr leiligheter som alle eitilpa ss et rullestolbrukere. 100 eldreb o liger og 180 privatfinansierte med ho
standard. Området får eldresenter og
barnehage.
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Mars 1989
I

HOTEL CHRISTIANIA
Februar 1990
OSLO PLAZA IIOTEL
Mars 1990

BOLIGER
Somnmneren 1 990

OSLO SPEKTRUM
Mai 1991

BYPORTEN og OSLO 5
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