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Visste du dette om historien til Nydalen

• Industrien ble ikke borte som følge av gentrifisering. 
Markedet knuste Nydalen Compagnie, politikken 
knekket Spigerverket.

• Avantor kjøpte området i syd av Elkem. Salget sikret

Elkems videre eksistens

• Stat og kommune nedsatte et nyskapingsutvalg
som foreslo MNOK 20 til Nydalen. Forslaget ble
aldri behandlet av Stortinget.

• K–delsplan for Nydalen ble vedtatt som et 
næringsområde med noen få stemmers overvekt. 
Mindretallet ville kun regulere til industri.

Konsentrasjon av arbeidsplasser til knutepunkter

• Nydalen ble planlagt uten T- bane

• Alle bygninger i Nydalen skulle bygges i rød tegl

• Avantor måtte i en senere konsekvensutredning 
redegjøre for ” om tiltaket kunne ligget et annet 
sted”!

Kompetansebedrifter
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Hva gjorde Avantor først i Nydalen

• Sikret gjenværende kontantstrøm ved å lage 
leiekontrakter med eksisterende industri,

• Fundia Bygg (Celsa),

• Norgesredskap (Fiskars),

• Forest Machine (konkurs),

• CS elektro (kjøpt opp),

• Christiania Spigerverk (kjøpt opp og nedlagt)

• Startet utleie av ledige bygg og nybygg,

Konsentrasjon av arbeidsplasser til knutepunkter• NRK – U / Drama (skulle ha det billigste),

• Bokklubbene (sjefen fikk kortere vei til jobben),

• Nydalen Studios (ikke fordi det var AVA eller 
Nydalen, men fordi NRK var der).

• Tettet takene på de gamle byggene (mer fornøyde 
kunder).

• Kjøpte Nydalen Compagnies eiendommer i Nydalen 
(markedskontroll)

Kompetansebedrifter
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Merkevaren Nydalen

• I 1992 planla vi en næringspark

• I 1994 vokste visjonen om en bydel frem

• Vår visjon ble en ”by i byen”

• Sentrum i bydelen Nordre Aker fra 2004
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• Tanken om en by i byen tiltaler kundene

• Hold fast ved og fortsett utviklingen av visjonen

• Næringsutvikling dreier seg om å legge til rette for at 

bedriftene kan lykkes overfor kunder, egne ansatte og eiere

• Vi er tilretteleggere og konkurrerer om bedriftslokalisering 

innenfor de rammer offentlig sektor gir
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Transport - kollektivtrafikk

• T-baneringen – et viktig byutviklingsgrep som stoppet byspredning

• Store kollektivtransporttiltak gir betydelig overføring fra bilbruk

• 61% av arbeidsreiser til Nydalen er med kollektivtransport, før 36%

• Nydalen stasjon er T-banenettets 6. største, ca 3,8 mill passasjerer

• Lokale matebusser gir god forbindelse til bydelssenteret Nydalen 

for alle i Nordre Aker (49 000 innbyggere)
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Miljø – gjenåpning av elven

• Viktig miljøelement i bydelsutvikling, nye parkarealer og torg 

ligger på elvekanten

• Restaurert gamle murer i granitt og betong, historiske spor vises

• Restaurert gammel dam, er blitt til ny badeplass

Åpning av elv – Nydalen syd

• Akerselva – byens viktigste rekreasjonsåre og en frådende elv

• Naturstier, gangveier, badeplass og friområder er viktige for trivsel
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Offentlige og private servicetilbud i Nydalen
Privat service:
• Hotell

• Apotek

• Bakeri

• Kiosk

• Bokhandel

• Sport

• Frisør

• Hudpleie

• Kolonial

• Bank

• Treningssenter
•

•

•

•

•

Delikatesse 

Café/restaurant 

Kopiering 

Blomster 

Parfyme

• Tannlege/lege
• Vaktselskap

Offentlig service
• Bydelsadm.

• NAV

• Politiets Sikkerhets 

Tjeneste

• Bibliotek

Flerbrukshall
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• Tilbudet dekker alle nærbehov

• Storsenter innen 10 minutters gangavstand



Kulturarrangementer i Nydalen

• Teaterforestillinger - Riksteatret viser sine 

forestillinger før turné.

• TV-forestillinger– Nydalen Studios lager TV-program 

med publikum (Torsdag kveld i Nydalen, Senkveld)

• Events

– Elvelangs – lysvandring langs Akerselva hver september

• Det gjelder å få folk til å bruke bydelen…..

• Service, kultur og handel skaper de fleste 

møteplassene

• Elven – i kombinasjon med farger/grønt er den en 

magnet på folk
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Bedrifter i Nydalen
Viktigste bedrifter innen:
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TDC Song
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Kultur/media 
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Rikskonsertene 

Egmont

De norske Bokklubbene 

Nydalen Studios

TV Norge

Utdanning
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Handelshøyskolen BI 

Heltberg videregående

Nydalen videregående 

Offentlig service 

Bydelsadm. Nordre Aker
NAV

Politiets Sikkerhetstjeneste 

Bibliotek

Flerbrukshall
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• Forretningsideen: Kultur –

Kompetanse – Kunnskap – Kommunikasjon

• Et variert bedriftsliv, 200 bedrifter -

utnytter clustereffekter



Energisentral(er)

Vannbåren varme/ kjøling
• varmepumpe/varmelager/ pellets

• Pellets/el spisslast og reserve

• Kjølevann fra elv

• Leverer energi til alle bygg i Nydalen 

syd for Store Ringvei

• Felles energisentral gir lavere investeringer 

enn tiltak i hvert bygg

• Overskuddsenergi fra et bygg utnyttes i 

andre bygg

• Mer enn 50% besparelse i total ekstern 

energitilførsel til dekningsområdet

Utvikling ikke vært mulig uten offentlig tilskudd til

investering og bortfall av el avgift for strøm til 

varmepumpene
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Nye prosjekter

Nydalsveien 16-26 

Egmont-gruppen

Nydalshøyden Bygg C 

Statnett

• Mediebygg 12 500 kvm

• Innflytting 2012

• Hovedkontor 20 000 kvm

• Innflytting 2012

• Energimerke B+ • Energimerke A, 

passivhus
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TORGBYGGET
2003- 2014



TORGBYGGET
2016



Nydalen 2030

14

Ca. 750 000 kvm

dvs +300 000 siden 1994 planen

Nydalen 2030?



Nydalen - utbyggingstakt

Kvm

• Markedet bestemmer innenfor vedtatte offentlige rammer
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Politisk risiko – avtaler offentlig/privat

Avtale med Oslo Sporveier vedrørende utbygging av T-baneringen

• Stat/kommune finansierer bygging / drift

• Gratis grunn og privat bekostning av riving/utløsning leiekontrakter

• Felles entreprise grunnarbeider T-banestasjon / Torgbygg

Avtale med Oslo Kommune vedrørende utbygging av hovedveisystemet

• Offentlig / privat (67 / 33%) samarbeid om finansiering
• Gratis grunn og privat bekostning av

opprydding i forurensede masser

Avtale med Oslo kommune vedrørende drift av offentlige

• veier gangveier, med mer
• Nydalen Gårdeierforening drifter systemet mot kompensasjon fra byen når 

prosjektet er ferdig

Ønsker tilsvarende driftsavtale som over vedrørende offentlige 

friområder, elveløp, dammer, badeplasser mm
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Politisk risiko –

endringer i Kommunedelplanen

Ny trasé for hovedvei syd – ’95

Verneinteresser

(Plan- og bygningsetaten)

Ny T-bane følges av krav om høyere utnyttelse

– ’98

Byutviklingsstrategi

(Byråd / Bystyre)

Flere boliger, mindre næring – ’98

Kommunen mister næringsskatten 

til staten
(Bydel / Bystyre)
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Det offentlige var ikke helt forutsigbare

– men vi var enige



Politisk risiko – Konflikter

PBE krever enda en ny offentlig tverrvei - 97 

(endring ift plan)

Ikke varslet at off. planlegging var startet

• Avslag fra bystyrepolitikere

PBE/Samferdselsetaten krever byggestart for T-
baneringen før byggestart i sør-øst område - 98
(rekkefølgebestemmelse)

Idealistiske planleggere?

• Løst ved at bygging vedtas (2000)

Ring 3
PBE krever 30% reduksjon i utbyggingen inntil nytt 

kryss på ring 3 er ferdig - 98 (rekkefølgebestemmelse)

Utilfredsstillende trafikkavvikling på Store Ringvei!

• Avslått av bystyrepolitikere

avantor.no

Kommunale etater kappes

om å stoppe/forsinke

prosjektet



Politisk risiko – Konflikter

Statens Vegvesen krever 85% reduksjon i 

utbygging inntil Ring 3 er utvidet - 98 

(innsigelse)

Staten vil ha anleggsbidrag

• Avslått etter forhandlinger 

mellom lokalpolitikere og 

staten

Bydel/Byrådet/Bystyret krever stopp i bolig-

bygging inntil tomt for skole er bestemt - 03

(rekkefølgebestemmelse)

Politikere skal gjenvelges

• Introdusert i valgår.

• Løst etter valget i 2003
Ring 3

PBE foreslår å senke p-norm for kontor fra 

0,7 pl/100kvm til 0,2 - 2012

Ikke løst
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”Solsiden” –boligprosjekt

Konflikter som følge av offentlig 

initierte endringer kunne veltet 

prosjektet - og Avantor



Refleksjoner

• Byutviklingen vil fortsatt innrettes mot en mer knutepunkts-orientert byutvikling 

med et godt kollektivtilbud, arbeidsplasser og lokal offentlig og privat service i

knutepunktene. Vi trenger regionalt forpliktende samarbeid.

• Vil offentlig sektor makte å levere overordnede planer som grunnlag for 

prosjektgjennomføring i takt med forutsetningen i ny planlov. Må grunneiere få rett 

til å fremme områdereguleringsplan

• Kan byspredningen begrenses ved at en større del av byutviklingen og byveksten 

skjer gjennom transformasjon? Har vi for lav utnyttelse? Trenger alle byer en

”markagrense”?

• Hvordan kan offentlig og privat sektor samarbeide bedre om samtidighet i

byutviklingen, transporttilbudet og servicetilbudet?

• Skal det politiske liv bestemme alt om boligstørrelser og boligfordeling, eller skal 

boligkjøperne (markedet) tas mer med på råd?

• Vil kommunene forplikte seg til å tilby sosial infrastruktur?

• Klarer vi sammen å utvikle utbyggingsavtaler til å bli et forpliktende 

markedstilpasset redskap både for utbygger, staten, 

fylkeskommunen og kommunen?

Den som lever får se
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Avantor - utvikler av Nydalen

Næring Bolig Kultur, mediaService

Undervisning

Bydrift


