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MERKNADER TIL REVIDERT SØKNAD (SØKNAD 4) FRA NYDALEN ENERGI AS OM UTVIDELSE
AV VARMESENTRAL OG KONSESJONSOMRÅDE FOR FJERNVARME I NYDALEN
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner viser til vårt brev av 12. februar 2021 med
merknader til søknad 3 fra Nydalen Energi AS om utvidelse av varmesentral og konsesjonsområde for
fjernvarme i Nydalen. Brevet vedlegges ettersom mange av merknadene til søknad 3 er like relevante
for søknad 4.
I brevet hadde vi merknader blant annet til forslaget om å utvide konsesjonsområdet med områdene
NE-2 og NE-3 (s. 1–2), og til forslaget til plassering av akkumulatortank, kjele og energibrønner (s. 2–9).
Det er gledelig at den sylindriske akkumulatortankens høyde nå er redusert fra 23,5 m til 14,5 m, men
volumvirkningen vil like fullt svare til et boligbygg i 5 etasjer med leiligheter på 86,6 m2 i hver etasje.
Illustrasjonen under, som er vedlagt søknad 4, gir følgelig et noe misvisende bilde av tankens virkning.
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I merknadsbrevet til søknad 3 påpekte vi at elkjelen var plassert nærmere elvekanten enn § 13.3
Vassdrag i Kommuneplan 2015 åpner for (s. 7). Kjelen var den gang plassert 18 m fra vannkanten på
gjeldende reguleringskart for området. Elkjelen er nå flyttet enda nærmere Akerselva og er i søknad 4
plassert kun 12 m fra vannkanten. Jf. søkers plassering av kjelen (og tanken) på illustrasjonen under.

Som vi påpekte i forbindelse med søknad 3, er vannkanten for Akerselva på reguleringskartet ikke lagt
inn i samsvar med lov om vassdrag og grunnvann § 2 og § 3 littera d. Jf. at vannkanten etter loven skal
fastlegges ut ifra vassdragets høyeste vannstand ved 10-årsflommen. Da ligger vannkanten/elvekanten
ca. 2 m lenger vest enn på plankartet, dvs. ca. 2 m lenger vest enn vist på illustrasjonen over. I søknad
3 lå kjelen dermed juridisk sett 16 m fra vannkanten, mens den i søknad 4 juridisk sett ligger kun 10 m
fra vannkanten. Akkumulatortanken som i søknad 3 lå 22,5 m (juridisk sett 20,5 m) fra vannkanten, er
i søknad 4 lagt kun 16,5 m (juridisk sett 14,5 m) fra vannkanten. Både kjelens og akkumulatortankens
plassering er helt uakseptabel.
Jf. at bygg langs Akerselva, i henhold til § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015, bør legges «minimum
20 meter fra vannkant». Byrådet innskjerpet i 2019 etatenes praktisering av kravet om byggefritt belte
på minst 20 meter langs byens 10 hovedvassdrag. Hele elkjelen og halvparten av akkumulatortanken
er i søknad 4 lagt innenfor det byggefrie beltet langs Akerselva.
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Til overmål foreslår søker Nydalen Energi å plassere hele akkumulatortanken og ca. 80 % av elkjelen
innenfor regulert friområde. Også dette gjør foreslått plassering av tank og elkjele helt uakseptabel.
Jf. plankartet under, som viser gjeldende regulering for gnr./bnr. 58/326 (Nydalen Bruks vei 16), dvs.
S-3809 (friområde) og S-4663 (energianlegg og friområde), og avstand fra vannkant til kjele i søknad 3.

I søknad 3 skrev Nydalen Energi følgende (s. 13): «Det er vurdert flere alternativer for lokalisering av
ny kjele og akkumulatortank og foreslåtte plassering er vurdert som eneste mulige løsning.» Nøyaktig
samme formulering gjentas i søknad 4 (s. 12). Også denne gangen uten at det sies hvilke alternativer
som er vurdert, og uten at det gis noen begrunnelse for hvorfor plasseringen i regulert friområde nord
for eksisterende energianlegg er eneste mulige løsning.
Som vi påpekte i vårt merknadsbrev av 12. februar 2021, vil det å plassere akkumulatortanken og den
høyspente elkjelen i skjæringen rett sør for energianlegget, hvor det i 2012 ble regulert tunnelportal
inn til et mulig tverrslag for Voldsløkkatunnelen, være bedre for Akerselva miljøpark enn en plassering
nord for energianlegget. Vi ba i den forbindelse søker sjekke status for Voldsløkkatunnelen, både om
det fortsatt er aktuelt å bygge den, og om den i så fall vil bygges med tverrslag, og skrev videre: «Det
kan tenkes at traseen er droppet i forbindelse med Holsfjordprosjektet, slik at Voldsløkkatunnelen blir
erstattet av vanntunnelen fra Oset til Disen og vanntunnelen fra Disen til Huseby via Voldsløkka» (s. 9).
Av søknad 4 av 11. desember 2021 fremgår det at Nydalen Energi nå har sjekket Voldsløkkatunnelens
status med VAV. Jf. at plankartet i figur 4 er blitt utstyrt med følgende tekst (s. 11): «Med svart skravur
er det synliggjort båndleggelse for mulig framtidig Oset vanntunnel for ekstra drikkevannsforsyning fra
Maridalsvannet ned mot Oslo sentrum […]. Ved evt. endelig vedtak om bygging av ny vannforsyning til
Oslo fra Vest vil ovenstående skravur og båndleggelse fjernes har Søker fått bekreftet fra Oslo VAV.»
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15. desember 2021, dvs. fire dager etter at søknad 4 ble sendt inn av Nydalen Energi AS, vedtok Oslo
bystyre i sak 323/21 «detaljregulering med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser for
Ny vannforsyning Oslo – Stamnett».
Voldsløkkatunnelen er dermed ikke lenger aktuell, og reguleringen fra 2012 står ikke lenger i veien for
å plassere både akkumulatortanken og elkjelen på sørsiden av dagens energianlegg, innenfor areal
regulert til bebyggelse og anlegg – energianlegg i S-4663, og minst 20 meter fra Akerselvas vannkant.
Vi legger til grunn at Nydalen Energi utreder muligheten for å plassere akkumulatortank og elkjele
sør for dagens energianlegg, innenfor areal regulert til bebyggelse og anlegg – energianlegg i S-4663.
Det er gledelig at søker nå har droppet planene om å bygge 6–20 inntil 1 500 m dype energibrønner
og kun vil bygge ca. 200 m dype, standard energibrønner. Jf. at søker opplyser at dette vil redusere
byggetiden for energibrønnene fra to år til to måneder.
Vi forutsetter at det ikke etableres energibrønner innenfor arealer regulert til friområde, og at alle
energibrønnene plasseres minst 20 meter fra Akerselvas vannkant, herunder både de brønnene som
etableres i Nydalen Bruks vei, og de energibrønnene som eventuelt etableres innenfor søkers
eiendom (gnr./bnr. 58/326) sør for eksisterende energianlegg.
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