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Avantor har 
transformert Nydalen 
1990 - 2022 

6000 beboere, 15 000 studenter, 25 000 
arbeidsplasser

Nydalen Energi AS leverer miljøvennlig 
varme/kjøling fra 2003

Energileveranse 25 Gwh

T- Banen har vært avgjørende for 
utviklingen

2021

1980



Total transformasjon av 
Slemmestad 2021 - 2035
Askers nye kystby – godkjent av Asker kommune
Som i Nydalen blir mange bygg bevart
Større rekreasjonsområder frigjøres
Kyststien åpner store områder for allmennheten - for 
første gang siden 1890!
Storstilt miljøopprydding
All betong gjenbrukes når Norcems anlegg rives, 
miljø-betong brukes i nybygg 
Lokal energiforsyning utvikles av Slemmestad Energi
Utslippsfrie hurtigbåter som del av 
samferdselstilbudet 
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Multifunksjonell by – både arbeidsplasser og boliger

Tilgang til Oslos arbeidsmarked uten merbelastning på 
veinettet

Muliggjør flere attraktive tomteområder ved fjorden som 
kan avlaste presset på Oslo

Utvikling av et hurtigbåttilbud er attraktivt og enkelt 
skalerbart

Dette er ikke bare planer – prosjektet er startet 

Slemmestad vil være katalysatoren 
for ny hurtiggående samferdsel i 
Oslofjorden
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Samfunnsperspektiv -
hurtigbåt i Oslofjorden  
Elektrifisert hurtigbåt i Oslofjorden kan 
være på plass allerede i 2024

Batteribytteløsningen er et 
innovasjonsprosjekt, med stor 
overføringsverdi

Dagens hurtigbåter kan bygges om, og 
inngå i en sirkulær løsning som vil ha 
lavere kostnad enn nybygging

Midler til terminal er avsatt av Asker 
kommune
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Utvidet og utslippsfritt 
hurtigbåttilbud for hele 
Oslofjord-området 

Sømløse overganger til andre utslippsfrie  
kollektive system, båt, buss, bil og sykkel
Pendlerparkering kan kombineres med nye 
mobilitetsløsninger for bil
800 sykkelparkeringsplasser, som del av en 
samlet mobilitetsløsning
Båt-tilbudet kan skaleres uten store 
investeringer – fjorden ligger der!
Nøkkelen til suksess ligger i frekvens som 
skaper et attraktivt tilbud
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Energiforsyning 
Slemmestad
Nytt landstrømanlegg for Norcem er 
etablert, erstatter 1 mill liter diesel pr år
Kapasiteten til landstrømanlegget kan 
brukes til ladning av batterier til hurtigbåt
Elektrisk drift er avgjørende for CO2-
regnskapet for hurtigbåt
All oppvarming og kjøling av 
eiendommene baseres på varmeveksling 
fra sjøen. 
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Energifokus i 
eiendomsutvikling

Knutepunktutvikling reduserer behov for forflytting og 
utnytter infrastrukturen optimalt

Knutepunkt gir muligheter for nye mobilitetsløsninger

Vi reduserer antall parkeringsplasser slik at kollektive 
løsninger må velges

I neste byggetrinn på Slemmestad vil vi vurdere 
solceller og «off-grid» løsninger

Vi resirkuler betongen i alle bygg som rives for å 
redusere masseforflytning

Alle bygg miljøsertifiseres etter BREEAM standard
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Tankekors: 
Samferdsel er mer enn vei
Rekkefølgebestemmelsene krever at en kilometer av 
Slemmestadveien oppgraderes
Kostnaden er ca. like stor som kostnaden til ladeinfrastruktur og 
ombygde båter for elektrifisering av alle samband i Oslofjorden
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E 18  2022 - 2030 Løsningen?
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