


 LITT FAKTA

•   Bygget i 1941 som hovedkontor 

for Christiania Spikerverk.

•  Vil fremstå fullstendig 

rehabilitert og tilpasset 

morgendagens krav til et 

tidsmessig kontorbygg.

• 22 500 kvm med 13 etasjer.

•  Muligheter for etasjeplan, 

opp mot 2 900 kvm. brutto, 

inkludert fellesarealer.

•    Arkitekter bak NY28: NYARK og 

Metropolis (interiør).

Velkommen til  NY28

NY TID NY28 – det nye signalbygget i Nydalsveien 28 –  stammer 

fra en tid da kontoret var et sted du oppholdt deg når du 

jobbet. I dag er jobben en mental tilstand som langt på vei 

er uavhengig av tid og sted, og NY28 forholder seg til denne 

virkeligheten. 

Her får medarbeidere tilgang til en rekke fasiliteter som gjør 

det enklere å håndtere hverdagen, som treningsfasiliteter, 

sykkelservice og skistall med preppemuligheter. I NY28 

blir de fysiske omgivelsene tilpasset menneskene, og ikke 

omvendt.

NY28 ligger perfekt plassert ved torget og T-bane stasjonen i 

Nydalen. Her finnes både kultur, natur og et bredt utvalg for-

retninger og kaféer i umiddel bar nærhet – samtidig befinner 

du deg bare en  10-minutters T-banetur fra Oslo Sentrum.



Bredt servicetilbud

MØTEROMSENTER
Her har du alt du trenger 
for et godt møte.

BILPLEIE
I NY28 kan du få bilen 
renvasket mens du jobber.

SYKKELPLEIE
Egen stasjon til å 
stelle sykkelen!

UTESERVERING
Nyt Nydalen i godværet 
på vår lille café.

STORE GARDEROBER
For virksomhetens aktive 
medarbeidere.

PREPPEROM FOR SKI
Skiløypene ligger rett 
utenfor kontordøren din!

LUNSJ-RESTAURANT
Et av Nydalens bedre 
spisesteder.

Det første som vil møte deg i NY28 er en stor og lys lounge, med en atmosfære som 

vil inspirere både til uformelle samtaler og fordyping før viktige møter. Her er det høyt 

under taket, og god plass til nye tanker og ideer. Kaffe og snacks kan nytes i kaffebaren 

i loungen.

Her har noen av Nydalens flinkeste kokker sin arbeidsplass, i en kantine med 

ambisjonsnivå som en restaurant. Et godt sted å være, enten du skal ønske nye kunder 

velkommen, nyte et godt måltid eller bare tenke høyt med en kollega.

RESEPSJONSTJENESTE
Få hjelp til å rekke mer i 
hverdagen!



Det første som vil møte deg i NY28 er en stor og lys lounge, med en atmosfære som vil 

inspirere både til uformelle samtaler og fordyping før viktige møter. Her er det høyt under 

taket, og god plass til nye tanker og ideer. Kaffe og snacks kan nytes i kaffebaren i loungen.

Her har noen av Nydalens flinkeste kokker sin arbeidsplass, i en kantine med ambisjonsnivå 

som en restaurant. Et godt sted å være, enten du skal ønske nye kunder velkommen, nyte et 

godt måltid eller bare tenke høyt med en kollega.

Et godt sted å være

INSPIRERENDE



NY28 er designet for å gi medarbeidere størst mulig fleksibilitet i måten de jobber på, 

enten det er alene eller i team. En arbeidsdag består gjerne av mange ulike gjøremål og 

arbeidsformer, derfor stilles det store krav til omgivelser og verktøy for å jobbe effektivt.

Lokalene tilpasses ulike behov: Multirom eller cellekontor når du skal jobbe alene. Landskap 

når du skal jobbe i team. Fellesarealer og lounge for ulike adhoc-møter. Møterom og egne rom 

for videokonferanse, og auditorium for større arrangementer.

Arkitektur og romløsninger er samtidig tilrettelagt for en høy grad av mobilitet – både for å 

stimulere til fysisk bevegelse og for å gjøre det enklere å jobbe uavhengig av kontorplass. 

Uansett hvor og hvordan du jobber er du alltid koblet opp – men samtidig skal du ha mulighet 

til å koble av.

Hvordan vil du jobbe?

EFFEKTIVT



NÆRMILJØ

Unike Nydalen
Etter at Avantor kjøpte de gamle Elkem-eiendommene i Nydalen på begynnelsen av 90-tallet, 

har vi gjennom en planmessig prosess utviklet området stadig videre. Det fremstår i dag som 

et levende, fremtidsrettet og spennende bydelssentrum, som samtidig har ett ben i naturen. 

Kombinasjonen av landlige og urbane kvaliteter er noe av det som gjør Nydalen helt unik, 

både for de som jobber, bor og studerer her. Her er det kort vei til skogen, bademuligheter i 

Akerselva og samtidig bare 10 minutter til sentrum med en T-bane som går «hele tiden».

Samtidig er det mange muligheter som ikke er realisert. Det er god plass til nye kontorlokaler 

og boliger, og Avantor har engasjert arkitekter, byplanleggere og samfunnsgeografer for å 

utrede mulighetene. Særlig vil handel, kafé- og restaurantvirksomheten utvikles videre, slik at 

tilbudet etter arbeidstid og i helgene blir større og mer variert.



Avantor er en av Norges ledende aktører innen eiendomsutvikling. Vi forvalter over 500.000 

kvadratmeter der mer enn 23 000 mennesker bor, jobber, studerer – og trives. 

Selskapet eier selv omlag 200.000 kvadratmeter. Disse eiendommene er først og fremst 

lokalisert i Nydalen, men vi har også lokaler og prosjekter andre steder i Oslo samt i Asker, 

Kristiansand og Tønsberg. 

Avantor legger vekt på helhetlig bydelsutvikling, og har bred kompetanse innenfor planlegging, 

forvaltning, drift og utleie av bolig- og næringseiendom. 

Vårt fokus er brukere og deres behov. Derfor legger vi stor vekt på løsninger som er tilpasset 

menneskene, samtidig som de er miljømessig gode.

Om Avantor

MENNESKER I FOKUS



PLANTEGNINGER
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NY 2016:
Løren Stasjon

BI

Unikt kollektivtilbud

Kontakt i Avantor AS
Janne Herstad

Salgssjef
Tel: 48 10 72 78
jhe@avantor.no

 T-bane
 • 24 avganger i timen
 •  11 minutter til sentrum 

Buss
•  Bussforbindelser i alle 

retninger
•  Flybuss direkte til 

Gardermoen (OSL) 

Tog
•  17 daglige tog-

avganger fra Nydalen 
i begge retninger.

Bil
 •  Av- og påkjøring 

på Ring 3
•  5 500 parkerings-

plasser inne og ute 

Sykkel
 •  godt utbygget 

sykkelveinett
•  gang- og sykkelvei 

langs Akerselva


