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Reiseliv1 het tidligere HRR- Hotell, Restaurant & Reiseliv, og har 
vært bransjens fagblad i over 100 år. Som annonsør hos oss 
treffer du 7000 beslutningstakere innenfor hoteller, restauranter 
og serveringssteder. Reiseliv1 er et abonnementsblad som 
sendes adressert ut til eiere, drivere, innkjøpere og fagpersoner i 
bransjen. Ved å annonsere i Reiseliv1 påvirker dere beslutnings-
takere innen hoteller, restauranter, serveringssteder og reiselivet i 
Norge til å kjøpe produkter og tjenester av nettopp dere!

EN JUVEL  
AV ET HOTELL  

PÅ SOLLI PLASS
I fem år har renoveringen av art deco-bygget Oslo Lysverker og  

Sommerro-kvartalet på Solli plass pågått. Det har vært en del skjær  
i sjøen, men 1.september kunne de første gjestene ønskes velkommen.

HANS KRISTIANSEN

I tilbygget på toppen er det barer, restau-
ranter, svømmebasseng og uteservering 
over to etasjer. Herfra er det en fantastisk 
utsikt over store deler av Oslo.
Foto: Lars Petter Pettersen
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Etter fem år med renovering og bygging, er Oslo 
Lysverkers gamle hovedkvarter blitt til et førsteklas-
ses hotell- og restauranthus. Foto: Lars Petter Pettersen

Solli plass har fått en juvel av et hotell, her er det 
ikke spart på noe. Innenfor den fredede fasaden 
åpner bygget seg med den store hovedrestauran-

ten, Ekspedisjonshallen, som tidligere var Oslo Lysver-
kers ekspedisjonslokaler. Det mest unike er tilbygget på 
toppen, med barer, restauranter, svømmebasseng og 
uteservering over to etasjer. Herfra er det en fantastisk 
utsikt over store deler av Oslo.

Hotellet er den viktigste delen i et stort revitalise-
ringsprosjekt, som Aspelin Ramm og Strawberry Brot-
hers står bak. Totalinvesteringen er på vel NOK 2,5 mil-
liarder, det inkluderer også 56 leiligheter, som er solgt 
på privatmarkedet for nærmere NOK 800 millioner.

Det er stort trykk i Oslos hotellmarked for tiden, det 
gjelder både på rom og kurs/konferanse. Det er særlig 
sterk økning i high-end-delen av det internasjonale mar-
kedet, som skulle passe Sommerro godt. Allerede før 
dørene åpnet, hadde hotellet nådd årets salgsmål på 100 
millioner kroner, med stor pågang til husets unike møte- 
og selskapslokaler, i tillegg til overnattingsrommene.

– Alle piler peker oppover
– Hotellmarkedet i Oslo er fantastisk for tiden, nå er 
det «all time high» og alle piler peker oppover. Innboo-
kingen vår fremover ser også veldig bra ut, så dette lo-
ver godt, sier Jarle Moen, administrerende direktør på 
Sommerro.

Dere kom i mål og kunne åpne etter planen 1.sep-
tember, hva gjenstår nå?

– Vi greide å åpne etter planen, selv om enkelte ting 
var veldig forsinket, men vi valgte å kjøre på og åpne. 
Nesten 1800 gjester hadde booket de første dagene. Et 
hus er jo aldri 100% ferdig til åpning, så nå er det endel 

mindre ting som gjestene ikke legger så godt merke til, 
som skal på plass. Personalet må også bli trygge på det-
te store huset vårt. Det ærverdige Vestkantbadet åpner 
1.november, med basseng og ytterligere ti behandlings-
rom. Villaen, med 11 suiter, restaurant og møtelokaler, 
åpner 1.april neste år.  

Sommerro har vært et veldig spennende og lærerikt 
prosjekt. Vi har hatt et godt samarbeid med Byantikva-
ren, selv om vi er blitt utfordret på mange måter, men 
vi er svært godt fornøyd med hvordan sluttproduktet er 
blitt. 

Hvilke gjester satser dere på?
– Dette huset skal være for alle. Et hotell for tilrei-

sende og for folk som ønsker en liten ferie i egen by. Vi 
satser på alle segmenter; forretningsreisende, ferie og 
fritid, internasjonal trafikk og nabolaget som ønsker å 
bruke oss. Vi er et hus med et høyt og godt kvalitetsnivå, 
men vi henvender oss til alle og er for alle. Vi er absolutt 
et av Oslos beste hoteller og internasjonalt vil vi være 
rangert som 5-stjerners. 

Vi har et svært stort tilbud av mat og drikke og stor 
event- og møtekapasitet, så vi er mye mer enn bare et 
hotell. Jeg tror det blir en god balanse mellom omset-
ningen på F&B og andre hotelltjenester. 

Er det lett å rekruttere medarbeidere til et prestisje-
prosjekt som Sommerro?

– Vi har nok en fordel, men å jobbe med rekruttering 
i vår bransje i dag er ikke lett. Det er vanskelig å få tak i 
gode folk, slik var det før pandemien, og det er ikke let-
tere etter pandemien. Vi har fått et fantastisk lederteam 
og utrolig mange dyktige medarbeidere med på laget, 
men vi trenger enda flere, sier adm. dir. på Sommerro, 
Jarle Moen.  

- Vi er absolutt et av Oslos beste hoteller og in-
ternasjonalt vil vi være rangert som 5-stjerners, 
sier Sommerros adm. dir. Jarle Moen.
Foto: Francisco Nogueira
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Medieplan 2023 / print

Utg. Utgivelse Matr. frist

1 10. feb 27. jan

2 24. mars 10. mars

3 5. mai 21. april

4 16. juni 2. juni

5 25. aug 11. aug

6 29. sept 15. sept

7 3. nov 20. okt

8 8. des 24.nov

Annonseplassering og priser:
Størrelse er oppgitt som bredde x høyde 
i millimeter. Alle priser er eks. mva.

Oppføring i leverandørguiden med logo og kontaktinfo (1år)
kr 4900,-

Forside
210x38mm
kr 9600,-

Halvside liggende
160x124+3mm
kr 11 600,-

Kvartside liggende
160x62mm
kr 6400,-

Halvside stående
80x246+3mm
kr 11 600,-

Halvside stående
80x124+3mm
kr 6400,-

Oppslag/ 
dobbeltside
420x297+3mm
kr 30 000,-

Helside
210x297+3mm
kr 17 900,-

Bakside
210x225+3mm
kr 18 900,-


