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Urbant gatemiljø

Hasle Handelshus - Vinslottet fra innsiden

Vinslottet åpner oktober 2019



Noe helt spesielt!

Et kontorbygg integrert i et hotell, med alle hotellets fasiliteter til-

gjengelig; restaurant, bar, uteservering, treningssenter, møteroms-

senter, business lounge og lobby.

HasleLinje er navnet på et helt nytt nabolag for et helt nytt arbeidsliv. 

Sentralt plassert kun 4 T-banestopp fra Jernbanetorget vokser det frem 

et moderne kontormiljø som tar hensyn til at arbeidslivet ikke er hva det 

var - det er langt mer spennende og utfordrende enn som så.

Med vennlig hilsen

Christian Geelmuyden
Utleiesjef HasleLinje



Fakta om bygget:

• Kontordelen av bygget består av syv etasjer + parkeringskjeller med rundt 40 p-plasser og 
sykkelparkering.

• Hver kontoretasje (2.-6. etg.) er omtrent 1.200 kvm BTA. En kontoretasje kan leies hel eller 
delt i to, tre eller fire deler med felles toaletter og sosial sone. Vår interiørarkitekt har teg-
net ut en løsning med 96 arbeidsplasser på én kontoretasje. Det vil si drøyt 12 kvm BTA/ar-
beidsplass, hvilket er meget effektivt.

• Underetasjen i kontordelen består av inngangsparti fra Karvesvingen og et utleieobjekt på 
360 kvm BTA, egnet for kontor eller utadrettet virksomhet. Lokalet har direkte adkomst fra 
gateplan (Karvesvingen).

• Første etasje i kontordelen består av inngangsparti fra Bøkkerveien, felles lobby med ho-
tellet, hotellets møteromsenter, samt inngangsparti og «business lounge» for kontordelen.

• Kjeller består av parkering for sykkel og bil, samt tekniske rom. Dusj- og garderobefasilite-
ter for kontordelen er planlagt i sambruk med byggets treningssenter, STERK Helse.

• Byggets kontorleietakere vil ha tilgang til alle hotellets fasiliteter; lobby, bar, restaurant 
etc., og selvsagt alle serveringssteder på HasleLinje-området for øvrig. Vi har derfor ikke 
lagt opp til tradisjonell personalkantine i bygget.

• Business loung'en ved inngangspartiet vil tjene som felles lounge for kontorleietakerne. 
Denne ligger «vegg i vegg» med hotellets kjøkken, og det vil her tilrettelegges for enkel 
matservering (frokost, lunsj, middag). Business loung'en kan også benyttes av byggets kon-
torleietakere til events eller kunde-/bransjesammenkomster på utenom normal kontortid.

Inngang fra Karvesvingen



K7&You

Bygget ferdigstilles Q1/Q2 2021

Bygget består av en hotelldel, med 217 rom og kurs-/konferanse-

fasiliteter for inntil 500 deltakere i storsalen, og en kontordel.

Hotelldelen leies av Choice Hotel Nordic og vil blir branded og driftet 

som Quality Choice Hotel. Hotellets navn avgjøres i løpet av 2019.

Kontordelen av bygget utgjør ca. 6.500 kvm BTA. En hel kontoretasje 

utgjør ca. 1.200 kvm BTA.

Ønsker å inngå en leieavtale i K7&You, men har behov for tidligere inn-

flytting, kan vi tilby et nærmere avtalt antall arbeids-

plasser i coworking-space i nabobygget. Dette står klart i februar 2020.



Alternativ 1  - fullt plan

Leietaker 1:   96 arbeidsplasser



Alternativ 2  - delt plan (eksempel)

Leietaker 1:   33 arbeidsplasser
Leietaker 2:  38 arbeidsplasser



Inngang fra Karvesvingen

Inngang fra Bøkkerveien

Inngang via hotellet

K7 - Business lounge

Hotellets møteromsenter

Konferansesal for inntil 
500 personer

Felles lobby

Restaurant / bar



K7 - Kontor / 
handel - servering

Dusj- og garderobefasiliteter 
for kontordelen

Inngang fra Karvesvingen

STERK helse - nytt trenings-
senter på nær 2.000 kvm.

• Gruppetimer
• Fritrening 
• Personlig trener
• Yoga 
• Fysioterapeuter og kiropraktikere 
• Ernæringsveiledning.



FELLESAREALER
• røffe veggoverflater
• dekorativ belysning

• mørke soner
• tregulv

Interiørkonsept



MØTEROM / 
FOKUS
• sorte profiler
• innslag av treverk
• grønne planter
• “rått” uttrykk

Interiørkonsept



ARBEIDSPLASS
• åpen himling

• sort generell belysning
• betongoverflater møter sorte, stramme overflater

• varierte arbeidsplasser
• grønne planter

Interiørkonsept



LEKNE
DETALJER
• messing innslag
• grafiske elementer  
• morsom belysning
• fargesterke toaletter

Interiørkonsept



VELKOMST
• lek med mørkt og lyst
• fargeinnslag som popper
• frodige planter
• food truk

HOTELL // KONTOR

Interiørkonsept



Felles lounge område for kontorleietakerne



Inngang fra Bøkkerveien



Sosial sone i kontoretasje

Inngang fra Bøkkerveien

Hotellet hovedinngang fra Bøkkerveien/Pipeplassen





«Vi ønsket å skape en unik og annerledes arbeidsplass 
for den rette målgruppen - med en litt røffere base 

som identitet.»

Marie C. Hunstad

Interior Architect BA, 

Scenario interiørarkitekter MNIL

Innredningsforslag kontoretasje



Inngang fra Bøkkerveien.
Business lounge nede til venstre.



Nydalen 6,2 km

Helsfyr 4,8 km

4,2 km

Sentrum

Majorstua 4,2 km

163
E6

4

Ring 2

Ring 3

Kort vei fra sentrum
HasleLinje, med gateadressene Karvesvingen og Bøkkerveien, 
ligger ca. 4 km fra Oslo S. Det er samme avstand som fra Oslo S 
til Majorstua-krysset



Hasle Torg

Hasle

Løren 450 m

Økern 450 m
Flybussen 
fra Økern

Flybussen 
fra Hasle

ØKERNVEIEN

GRENSEVEIEN

HASLEVANGEN >

Løren Torg

Ring 3

163

Norges største 
bildelingsordning

Krydderhagen garasje
500 p-plasser  P

P

T

T

T

Knutepunkt



Forholdene er lagt til rette på HasleLinje

HasleLinje ligger midt mellom tre 
t-banestasjoner: Hasle, Økern og 

Løren

Busser i alle retninger, både regio-
nalt og lokalt. Flybussen har lokalt 

stopp på Økern og Hasle

Tre bysykkelstativer innenfor kort 
gangavstand. Sykkelavstand til 

Oslo Sentrum

Tilgang på Norges største 
bildelingsordning



Hasle T-bane 450 m

Wang Ung

Porten Kafé

550 plasser

Løren T-bane 450 m

Krydderhagen bolig

Krydderhagen Garasje

Hasle Handelshus- bolig, 

handel, servering og kultur

Securitas

OnePark

Cowi

Evolve

Barnehage

Hotell

Aller

Dagbladet

Redink

Bymiljøetaten

Ring 3

Atea

Økern T-bane 450 m

Pipa Kafé og Vinbar

I dag jobber det 1.750 personer på HasleLinje, i løpet 
av få år vil 5.000 til 6.000 ha sitt daglige virke her. 
Det vil bo rundt 1.600 mennesker i Krydderhagen og 
i Bygg01, og nærmere 20.000 i umiddelbar nærhet.

K7&You



Handelshus
Åpner 24.oktober 2019

Smartbygg
Atea flytter inn januar 2020

Ungdomskole
Wang Ung er på plass

Unikt treningssenter
STERK helse åpner i 2020

Grøntområder
Flere parker på området

Hasle får sitt første hotell
Ferdigstilles første halvår 2021

Pipa kafé og vinbar
Åpnet i april 2019

Krydderhagen
510 leiligheter




