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MERKNADER TIL NY SØKNAD 3 OM UTVIDET KONSESJONSOMRÅDE FOR FJERNVARME I NYDALEN
Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner viser til vårt brev av 9. november 2020 med
merknader til søknad 1 (september 2020) fra Nydalen Energi AS om utvidelse av konsesjonsområdet
for fjernvarme i Nydalen.
I brevet uttrykte vi sterk bekymring for varmeutvekslingen mot Akerselva i forbindelse med levering
av fjernkjøling og uttalte oss også svært kritisk til at Olje- og energidepartementet i 2019 overprøvde
NVE og Statsforvalteren (daværende Fylkesmannen) i spørsmålet om tillatt vanntemperatur i elva. Vi
påpekte at konsesjonsområdet ikke bør tillates utvidet før det er avklart hvordan konsesjonsvilkårene
kommer til å bli etter 2024, dvs. når nåværende tillatelse til varmeutveksling utløper.
I brevet av 9. november 2020 fremholdt vi at konsesjonsområdet subsidiært bør reduseres i størrelse,
og kartfestet tre områder som under ingen omstendighet bør inngå i konsesjonsområdet. Vi fastholder
at disse tre områdene ikke bør innlemmes i konsesjonsområdet.
Nydalen Energi AS ba i søknad 2 (desember 2020) om en ytterligere utvidelse av konsesjonsområdet
for fjernvarme og søkte ifølge NVE «også om utvidelse av varmesentralen på østsiden av Akerselva».
Vi antar at de søkte om utvidelse av varmesentralen på vestsiden av Akerselva, ettersom NVE opplyser
at «forskjellen på søknad 2 og 3 fra NEAS knyttes kun til omsøkte områder», men har ikke mulighet til
å kontrollere riktigheten av dette siden NVE fjernet søknad 2 (og søknad 1) fra sin nettside etter at
Nydalen Energi AS 28. januar 2021 trakk søknad 1 og søknad 2 og sendte inn en ny søknad 3.
Det er på det rene at det i søknad 3 søkes om utvidelse av varmesentralen på vestsiden av Akerselva.
Også Nydalen Energis søknad 3 er dessverre egnet til å forvirre. Her opplyses det på s. 5 at «det er ikke
planlagt å krysse elv», mens «den mest skånsomme metoden for å krysse Akerselva» omtales på s. 7.
Det er på det rene at hovedtraseen for fjernvarme fortsatt er ment å krysse Akerselva, jf. bl.a. figur 11.
Merknader til forslaget om å utvide konsesjonsområdet med områdene NE-2 og NE-3
I søknad 1 ba Nydalen Energi AS om å få utvide konsesjonsområdet med det som nå benevnes område
NE-1, og som vi allerede har kommentert. I søknad 3 ber Nydalen Energi om en ytterligere utvidelse av
konsesjonsområdet for fjernvarme slik at et område vest for Akerselva ned mot Kristoffer Aamots gate
i sør (område NE-2) og et stort område øst for Akerselva og Gjøvikbanen (område NE-3) innlemmes i
konsesjonsområdet.
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Ingen deler av området NE-2 bør innlemmes i konsesjonsområdet, da dette vil føre til utbyggingspress
i et område som i sin helhet er regulert til småhusbebyggelse, felles grøntanlegg, felles grøntområde,
beplantningsbelte og isolasjonsbelte. I byrådssak 157 av 28. juni 2018 tok byrådet utviklingsområdet
Nydalen vest ut av kommuneplanens samfunnsdel. Bystyret sluttet seg til dette 30. januar 2019. NE-2
ligger innenfor Nydalen vest, som ikke vil bli noe utviklingsområde når kommuneplanens nye arealdel
vedtas i 2024 eller 2025.
Bystyret vedtok 21. august 2019 (sak 212) at Bane NOR Eiendoms planinitiativ for nordvestre del av
området NE-3, med oppføring av boligbebyggelse i regulert friområde / eksisterende grønnstruktur
i skogsbeltet sørøst for Nydalsdammen, ikke tas til videre behandling. Innenfor gnr./bnr. 73/8 er det
helt uaktuelt med bebyggelse i fremtiden. Den delen av 73/8 som ligger innenfor NE-3, bør tas ut av
NE-3. Også hele gnr./bnr. 73/9 bør tas ut av NE-3. I dette bratte skogspartiet ligger hovedstien inn til
73/8. Heller ikke småhusområdet mellom Tverrvei 1 i sør, Tverrvei 4 i nord, Skolebakken i øst og 73/8
i vest bør inngå i NE-3. Hele dette 20 daa store småhusområdet er regulert til spesialområde bevaring.
Plasseringen av akkumulatortank, kjele og energibrønner er uakseptabel
I vårt merknadsbrev av 9. november 2020 minnet vi om at det å magasinere varme i grunnen er et
godt alternativ både til det å dumpe varme i Akerselva og det å installere eventuelle kjøletårn.
Dette er nå fulgt opp av Nydalen Energi AS som i søknad 3 opplyser at de tar sikte på å bore 40–100
energibrønner, derav 6–20 inntil 1 500 m dype energibrønner og inntil ca. 80 grunne energibrønner
(ca. 200 m dype) for sesonglagring av overskuddsvarme fra kjøling.
Søkers primære forslag til plassering av brønnene, nord for dagens energianlegg, er helt uakseptabelt.
Det samme gjelder forslaget om å plassere en 1 800 m3 stor akkumulatortank og en ny elkjele nord for
energisentralen. Før 2012-reguleringen var arealet regulert til friområde/turvei/park, jf. kartet under.
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De flate partiene innenfor eiendomsgrensen, hvor det tidligere stod to oljetanker, ble på daværende
tidspunkt benyttet til parkering, jf. forslagstillers illustrasjon under, hentet fra plansaken den gang.

Til tross for store protester fra blant andre Bymiljøetaten lyktes det Avantor AS i 2012 å få omregulert
deler av friområdet til energianlegg (S-4663), jf. plankartet under, som viser gjeldende regulering.
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Avantor hevdet at dette var eneste mulige plassering av energisentralen, og vant fram i bystyret med
sine forsikringer om at planforslaget ikke forringer grøntdraget, men snarere fører til en oppgradering
av området (PBE-sak 200904775-86/2, s. 11 og 8):
Landskapet forutsettes tilbakeført til sin opprinnelige stand gjennom terrengbehandling og
revegetering umiddelbart etter at byggeprosjektet er avsluttet. […] Planen medfører også
fjerning av parkeringsplasser og eksponerte skjæringer/fyllinger. […] Støttemur skal utføres i
naturstein […]. Bygningen skal utformes med grønt tak, og avtrappes mot turvei B10. Avantor
mener at planforslaget på denne måten ikke forringer grøntdraget, men heller fører med seg
en oppgradering av området.
Dette ble også nedfelt i § 5 Utforming og § 7 Grønnstruktur – friområde i bestemmelsene for S-4663:
Bebyggelsen skal integreres i terrenget på en god måte, slik at eksponerte skjæringer og
fyllinger unngås i det ferdig opparbeidete anlegget. Støttemur skal utføres i naturstein. […]
Terrenginngrep tillates ifm. anleggsperioden. Etter anleggsperioden skal terrenget tilbakeføres
til sin opprinnelige form, evt. med mindre justeringer for god tilslutning til ny bebyggelse, og
revegeteres med stedlige arter.
I planforslaget ble det ferdige energianlegget illustrert på følgende måte, sett fra sørøst og nordøst:
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Dette utsnittet av Avantors landskapsplan (200904775-96/2) viser kotene etter «terrengbehandling og
revegetering umiddelbart etter at byggeprosjektet er avsluttet». Energianlegget stod ferdig i 2014. Sju
år senere har ingenting skjedd, og partiet rett nord for energianlegget ser i 2021 fortsatt slik ut:

Nydalen Energi AS fikk 11. april 2014 dispensasjon (utenom byggesak) fra formålet friområde/turvei/
park i reguleringsplan S-3809 av 18. oktober 2000 for oppføring av to kjøletårn på nordsiden av den
nyoppførte energisentralen i Nydalen Bruks vei 16. Vi ble ikke varslet om dispensasjonssøknaden, men
ville ha anbefalt at det ikke ble gitt dispensasjon hvis vi hadde fått mulighet til å uttale oss om tiltaket.
Heldigvis ble kjøletårnene ikke bygd, og dispensasjonen for tiltaket falt bort 11. april 2017. Senest da
dispensasjonen falt bort, burde landskapet vært rekonstruert i tråd med bestemmelsene i S-4663.
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Nå bruker Nydalen Energi AS det forhold at løfter og reguleringsbestemmelser ikke er fulgt opp, som
argument for å plassere en 23,5 m høy sylindrisk akkumulatortank med en grunnflate på 95 m2 i det
regulerte friområdet, og plassere en høyspent elkjele mellom akkumulatortanken og energianlegget.
Slik Avantor påstod, uten å dokumentere det, at Nydalen Bruks vei 16 var eneste mulige plassering av
energisentralen, påstår nå Nydalen Energi, også uten å dokumentere det, at det eneste mulige stedet
å plassere akkumulatortanken og elkjelen er rett nord for energisentralen (søknad 3, s. 13):
Det er vurdert flere alternativer for lokalisering av ny kjele og akkumulatortank og foreslåtte
plassering er vurdert som eneste mulige løsning. Dette berører regulerte friområder som er i
bruk som manøvreringsareal for bil og et berg med liten vegetasjon på egen eiendom. Tiltaket
vurderes å ikke ha […] konsekvenser for parken ettersom dagens areal er inngjerdet og består
av en bratt skråning i terrenget uten vegetasjon. […] Nye tiltak skal integreres i terreng og
tilpasses eksisterende bebyggelse så langt det lar seg gjøre. Det må sprenges og/eller pigges
bort noe berg for plassering av akkumulatortank lengst mulig inn i eksisterende fjellskråning
for mest mulig diskret plassering. Dersom det er behov for støttemur skal denne oppføres i
naturstein. Ved terrenginngrep i anleggsperioden skal terrenget tilbakeføres til sin
opprinnelige form, evt. med mindre justeringer for god tilslutning til ny bebyggelse, og
revegeteres med stedlige arter.
Dette lyder som et ekko av teksten i plansaken for gjeldende reguleringsplan fra 2012 (S-4663). Siden
akkumulatortanken tenkes plassert helt inntil eiendomsgrensen i vest, jf. utsnittet av vedlegg 3 som
gjengis under, vil det måtte sprenges og/eller pigges bort betydelige mengder berg, noe som vil føre
til at fjellskjæringen blir enda større enn den er i dag, jf. vårt foto på forrige side. Som det fremgår av
illustrasjonen har den 23,5 m høye akkumulatortanken en diameter på hele 11 m. Dette blir som et
boligbygg i 8 etasjer med leiligheter på ca. 90 m2 i hver etasje, dvs. noe helt annet enn energianleggets
slanke 28 m høye pipe, som for øvrig opprinnelig kun skulle bli 12 m høy.
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Det er helt uakseptabelt at akkumulatortanken og deler av den høyspente elkjelen plasseres i det
regulerte friområdet. En plassering nord for energianlegget reduserer utstrekningen av det viktige
edelløvskogsbeltet langs vestsiden av Akerselva på permanent basis.
Elkjelen er dessuten plassert nærmere elvekanten enn § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 åpner
for. Her fremgår det at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra [Akerselvas] vannkant […] bør det
ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». Den dispensasjonen
som ble gitt for de to kjøletårnene i 2014, kan ikke påregnes etter 2015. Byrådet innskjerpet i 2019
etatenes praktisering av § 13.3 og vil styrke vernet av Akerselva miljøpark i den nye kommuneplanen.
På gjeldende reguleringskart for området, som vi gjengir nederst på s. 3 i dette brevet, har vi med blå
farge lagt inn avstanden fra plankartets vannkant til elkjelen. Vannkanten for Akerselva på plankartet
er ikke lagt inn i samsvar med lov om vassdrag og grunnvann § 2 og § 3 littera d. Vannkanten er i loven
fastlagt ut ifra vassdragets høyeste vannstand ved tiårsflommen. Ved en tiårsflom i Akerselva har elva
en vannføring på 33,3 m3/s. Da ligger vannkanten/elvekanten ca. 2 m lenger vest enn på kartet på s. 3,
slik at avstanden på kartet fra vannkant til elkjele (18 m) må justeres til ca. 16 m. Akkumulatortanken
ligger dermed også helt i grensen for det byggefrie beltet på 20 m langs Akerselva. Selv i områder som
er regulert til bebyggelse, bør det ikke oppføres så høye bygg som 23,5 m helt inntil 20-metersbeltet.
I søknad 3 argumenteres det slik for å plassere brønnene i friområdet nord for energianlegget (s. 6):
Det kommunale grøntarealet er i stor grad allerede avsatt til midlertidige anleggsarbeider i
forbindelse med framtidig planlagt bygging av Oset vanntunnel. Ved tildelt konsesjon vil det
være mulig å etablere disse brønnene med minimal skade på omkringliggende vegetasjon
utover det som er tenkt i forbindelse med framtidig planlagt utføring av Oset vanntunnel, og
kun noen få standard kumlokk på ca. 60 cm vil bli synlig i terrenget etterpå, evt. at kumlokk
etableres under overliggende terreng. Det vil da graves en kort rørtrasé fra disse borehullene
inn til energisentralen langs skånsom trasé for naturen. Det er i dette området kun noen svært
få trær per i dag […], og borehull forventes å kunne bli etablert uten å skade noen eller svært
få trær, ettersom det vil være minst 5 m mellom hvert borehull.
På figur 10 (s. 17), gjengis under, er de 6 x 13 borehullene plassert med en innbyrdes avstand på 4 m.
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Når energibrønnene skal plasseres så tett, og i rutemønster slik som vist på figuren på forrige side, vil
selvsagt konsekvensene for trær og rotsoner i friområdet bli store i forbindelse med borearbeidene.
Å vise til at anleggsarbeidene for Oset vanntunnel (Voldsløkkatunnelen) vil skade friområdet så mye at
den ekstra skaden som påføres friområdet ved boringen av brønnene vil bli «minimal», er uholdbart.
Sannsynligheten er liten for at regulert riggareal i friområdet vil bli benyttet, jf. at dette er alternativ 2
for anleggstunnelen inn til Voldsløkkatunnelen. Det fremgår av § 4.2 i reguleringsbestemmelsene for
vanntunnelen fra Oset til Voldsløkka (S-4736) at alternativ 1 er det foretrukne alternativet, dvs. med
tunnelportal rett sør for, ikke nord for, energianlegget. Jf. tunneltraseene i S-4736 og tunnelportalen
inn til tverrslaget for Voldsløkkatunnelen (alternativ 1) i planforslaget for S-4663, som gjengis under.
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Det er ingen grunn til at dette arealet skal se slik ut i 2021, ni år etter at S-4663 ble vedtatt, med tanke
på bestemmelsene i reguleringsplanen og Avantors løfte om å fjerne eksponerte skjæringer/fyllinger,
etablere støttemur i naturstein og tilbakeføre landskapet «til sin opprinnelige stand gjennom terrengbehandling og revegetering umiddelbart etter at byggeprosjektet er avsluttet», dvs. i løpet av 2014.
Dersom det tillates at det bores energibrønner i nærheten av eksisterende energianlegg, bør Nydalen
Energis subsidiære forslag med energibrønner langs Nydalen Bruks vei velges. Alle disse brønnene bør
etableres innenfor regulert veigrunn, og ikke delvis ute i friområder slik høyre del av figur 10 (gjengitt
på s. 7) kan gi inntrykk av. Det forutsettes at alle energibrønnene legges minst 20 m fra elvebredden.
Dersom en velger å benytte tunnelboremaskin (TBM) for vanntunnelen fra Oset til Voldsløkka, vil
ingen av tverrslagene bli bygd. Status for Voldsløkkatunnelen bør for øvrig sjekkes. 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.
Dersom Voldsløkkatunnelen ikke bygges, eller ikke bygges med tverrslag i samsvar med alternativ 1,
kan en alternativt vurdere å plassere akkumulatortanken og den høyspente elkjelen i skjæringen rett
sør for energianlegget, dersom dette er trygt sikkerhetsmessig. Heller ikke denne plasseringen er noe
vi vil anbefale, jf. nærheten til Redskapsfabrikken og Akerselva, men en plassering sør for anlegget vil
være bedre for Akerselva miljøpark enn Nydalen Energis foreslåtte plassering nord for energianlegget.
Rørtraseen bør ikke føres langs fasaden på Gjerdrums vei 12 og over Akerselva langs Ruggeribrua
I søknad 1 ønsket Nydalen Energi AS å legge fjernvarmerørene i grøft på tvers av Akerselva. I søknad 3
foreslås det nå å legge de i alt fire rørene langs fasaden på elvesiden av vernede Gjerdrums vei 12, og
la rørene krysse over Akerselva langs Ruggeribrua, enten innkasset eller i åpne rørføringer. Av hensyn
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til verneverdiene knyttet til Ruggeribrua og Gjerdrums vei 12 er verken innkassing eller åpen rørføring
en akseptabel løsning, da dette vil bli svært skjemmende. Jf. knekken opp til brua for DN100-røret som
nylig er lagt over elva langs Ruggeribrua.
Slike rørføringer er ikke bare skjemmende, men forvansker også sterkt lesingen og forståelsen av disse
kulturhistoriske minnene. Rørføringene vil gå på bekostning av byggets og bruas kulturminnefaglige og
estetiske verdier.
Vi viser her til våre merknader til søknad 1 i vårt brev av 9. november 2020, der vi la til grunn «at det
ved en eventuell utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme kun gis tillatelse til å krysse Akerselva
ved å benytte styrt boring i berg eller rørpressing under elvebunnen med en klaring på minst to meter.
Av NVEs vedtak bør det fremgå at Nydalen Energi AS i motsatt fall må droppe elvekryssingen, dvs.
ringløsningen for hovedrøret» (s. 4).
Vi fastholder denne konklusjonen og forutsetter at Nydalen Energi er villig til å ta den kostnaden som
boring eller rørpressing under elvebunnen innebærer, for at Nydalen Energi AS skal kunne få tillatelse
til å krysse Akerselva med rørledningene.
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