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TIDSLINJE

Vika var Oslos verste slum med ekstrem fattigdom. 

1800

Byfornyelse og sanering av Vikaområdet.  

Storebrand (tidligere Norske Folk) etablerer et 
stort forretningskontor mellom Munkedamsveien, 

Ruseløkkveien, Dronning Mauds og Cort Adelers gate. 

1900

Et tidligere anonymt kjøpesenter
 i de publikumrettede arealene omgjøres til 

design og interiørkjøpesenteret House of Oslo. 

Utvikling av eiendommen med nytt og mer 
utadvendt, bymessig kvartal og høyere utnyttelse. 

Et samarbeid utført av Storebrand og Aspelin Ramm.

2000



Kjøpesenteret Vika Torvet ble til 
House of Oslo, et senter med 20 

butikker innen interiør og design på 
14.000 kvm.

2006

En søknad om rehabilitering av 
bygget innvilget og medførte 

en større fasadeendring, 
bruksending og oppføring av nye 

tekniske installasjoner.

2013

Utvikling og nybygging på 
eiendommen ble initiert, 

g jennom et parallelloppdrag hvor 
seks arkitektkontorer deltok. 
Arkitektkontoret Schmidt/
Hammer/Lassen ble invitert 
til å bistå i videre prosess om 

detaljering av bygget. 

2014

Storebrand fikk godkjent en 
ny reguleringsplan som åpnet 
opp for riving av eksisterende 
bygningsmasse og oppføring 
av et nytt miljøvennlig bygg 
på opptil 13 etasjer med ca. 

40.000 kvm kontorarealer og 
ca. 14.000 kvm. handelsarealer. 

2016

Sommeren 2017 gikk Aspelin 
Ramm og Storebrand sammen 
om utviklingen, og i starten av 

2018  startet rivingen av bygget.

2017 / 2018





VÅRE AMBISJONER:

ÅPNE BYROMMETMILJØ & BÆREKRAFT EFFEKTIVE KONTORLOKALER HØY KVALITET

Energieffektivt med bærekraftige løsninger 
i valg av materialer, teknikk og utforming. 

Diagonale passasjer danner en åpen 
struktur og gir nye attraktive byrom  

Moderne kontorer, kontorhotell, servering, 
handel og helsetilbud.

I alle ledd. 



Ferdigstillelse                                                     2021 
Areal                                                        62.500 m2 
Kontor                                                      41.500 m2
Kommersielle arealer                               9.500 m2
Entreprenør                                                Veidekke
Arkitekt               Schmidt/Hammer/Lassen (DK)
Eiere                         Aspelin Ramm & Storebrand
Miljøprofil                                BREEAM Excellent

KORT OM V I A



HVA ER VIA? 

• MILJØVENNLIG 
 Energieffektivt med bærekraftige løsninger i   
 valg av materialer, teknikk og utforming  
 

• ÅPNE BYROM  
 Diagonale passasjer danner en åpen struktur   
 og gir nye attraktive byrom   
 

• HØY KVALITET  
 I alle ledd.  
 

• EFFEKTIV KONTORBYGNING  
 Moderne kontorer, kontorhotell, 
  servering,  handel og helsetilbud.



ET GRØNT BYGG

• BREEAM NOR Excellent  

• Energiklasse A  

• Materialvalg  

• Tekniske løsnigner 

• Grønne tak  

• Solceller



ÅPNE BYROMMET

• Bindeledd mellom ulike deler av byen  

• Fjernet barrierer, opprettet forbindelser  

• Knytter sammen Vikaområdet  

• Navnet speiler de nye gateforbindelsene 

• Åpent torg i midten av VIA 

• Åpne publikumsarealer 



VÅRE LEIETAKERE



ARKITEKTUR

• Et åpent inviterende bygg  

• Diagonale gateløpet på tvers av bygget  

• Variert volumoppbygging tilpasset nabobebyggelsen  

• Fokus på brukerne, nærmiljøet og byens befolkning 
 
 



FASILITETER 

• Sykkelparkering 

• Treningsrom  

• Garderober  

• Kantine  

• Møteromssenter og kontorhotell 



KONTORER



VIA VILLAGE



RETAIL



SI HEI
post@viavika.no

FØLG MED PÅ
@viaoslo / viavika.no

@viavillage / viavillage.no

Takk for oppmerksomheten!

BESØK OSS
Ruseløkkveien 26, 

0251 Oslo
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