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NORCEM-PLANEN ER VEDTATT!  

PUSLESPILLETS VIKTIGESTE BRIKKE ER PÅ PLASS 

I midten av november 2020 godkjente et enstemmig kommunestyre i Asker 

planen for Norcems nye anlegg på Slemmestad.  

Allerede 1. juni 2022 står Norcems nye anlegg ferdig, og de 
gamle industribygningene er blitt revet. 
 

Norcems virksomhet skal fortsette som før, med omlasting av cement fra båt 

til bulkbil. Det nye og moderne anlegget innebærer noen store fordeler: 

 

  Anleggets størrelse blir redusert fra 37 til 7 mål 

 Støy og støv blir borte, fordi anlegget blir lukket 

  Tungbil-trafikken fjernes fra Vaterland  

Planen har 3 faser. Fase 1 er allerede gjennomført. 

 
 

Norcems nye anlegg gjør det mulig å etablere kommunal infrastruktur på en 

rasjonell måte. Hele kaia åpnes for utvikling av boliger og arbeidsplasser.  

Det er også avsatt plass til ny hurtigbåtkai i den nye planen.  

Vi i Slemmestad Brygge ser det som en verdi at Norcem fortsetter sin 

industrivirksomhet og legger til rette for utvikling av Kystbyen Slemmestad. 

I løpet av 2022 planlegger vi å åpne kyststien over 
Norcemkaia og gjøre området tilgjengelig for alle. 

SLEMMESTAD BRYGGE 
UTVIKLER KYSTBYEN 

SLEMMESTAD 

Vår visjon er at Slemmestad 

skal bli en kreativ kystby med 

puls og varme. 

 

Slemmestad er kystbyen der alle lever 

det gode liv. Her videreføres og 

utvikles felleskapet fra det gamle 

industrisamfunnet gjennom gode 

møteplasser, med mulighet for 

frivillighet og nye delingsformer. Her 

kan alle leve sine liv i et moderne 

nærmiljø som legger til rette for aktiv 

deltagelse og gode sosiale relasjoner. 

Kystbyen Slemmestad er den naturlige 

møteplassen for hele Askers 

befolkning. 

 

 

Nye Slemmestad sentrum sett fra Heimannsparken 
med Sekkefabrikken i fokus. 



SENTRUM PÅ FLYTTEFOT 

På fabrikktomta, som kun er 3 minutters gange fra torget i Slemmestad 

sentrum, bygges det et nytt midlertidig torg. Hit flytter alle virksomhetene i 

løpet av januar og februar 2021. Alle vil få bedre plass og helt moderne 

lokaler. I tillegg flytter noen nye bedrifter inn og fyller alle lokalene vi har 

etablert. Vi gjennomfører flyttingen fleksibelt for å redusere risiko for Covid- 

19 smitte. Følg med på Facebook og gruppen «Hva skjer i Slemmestad» for å 

følge flyttingen.  

 

 

I 2021 RIVES VATERLAND OG BYGGING AV NY 

VATERLANDSVEI STARTER  

Våren 2021 vil det skje mye. For det første skal den gamle og utdaterte 

bygningsmassen i Vaterland rives. Dette beregner vi å gjøre i mai/juni. Alle 

byggene vi eier, med unntak av Sekkefabrikken og Badet, skal rives. 

Asker Kommune starter bygging ny Vaterlandsvei, som i løpet av 2 år får 

fotgjengerfelt, sykkelsti og rundkjøring mot Slemmestadveien. I 

Vaterlandsveien skal det legges ny og etterlengtet infrastruktur for vann, 

kloakk, strøm, telekommunikasjon og søppelsug. Søppelsug er en 

miljøvennlig håndtering av søppel og innebærer at alt avfall skal vakumsuges 

i et underjordisk system fra sentrum og opp til en terminal ved 

Slemmestadveien.  

EN NY KYSTBY MÅ HA MILJØVENNLIG ENERGI - VI ETABLERER SLEMMESTAD ENERGI AS  

I Kystbyen Slemmestad har vi valgt en helt unik 

løsning for å levere varme og kjøling til alle 

bygg, og varme i gatene for snøsmelting.  

Sammen med VEAS og  AF Energi & 

Miljøteknikk etablerer vi i disse dager et eget 

selskap, Slemmestad Energi AS. Det skal bygge 

energisentralen og levere tjenestene.   

1 km nord for Slemmestad, på Bjerkås, ligger 

VEAS – Vestfjorden Avløpsselskap. Dette er 

Norges største renseanlegg, og renser 

avløpsvann fra 750.000 husstander i Oslo, 

Bærum, Asker og Nesodden.  
Illustrasjon fra Trappetorget som skal huse energisentralen og fungere som en læringsarena 

Etter at avløpsvannet er renset hos VEAS pumpes det ut i dypet i Oslofjorden.  

En liten del av det rensede vannet skal fraktes i en sjøledning fra VEAS til Kystbyen Slemmestad og benyttes i 

varmevekslere. Dette er det ingen som har gjort før. Vi planlegger å gjøre energiproduksjonen synlig som en læringsarena 

hvor vi vil vise hvordan avfall blir energi. 

 

Vi er de første til å utnytte en «død» ressurs i form av renset avløpsvann som 

varmekilde. Dette er en sirkulær løsning i praksis, og viser vårt miljøengasjement. 

 

 

 



 

MØT MILJØBEDRIFTEN MEPEX 

Slemmestadbedriften Mepex jobber for et bedre miljø via avfallshåndtering 
og gjenvinning. De har etablert seg ved vannkanten i Kystbyen Slemmestad 
med et unikt miljøprosjekt kalt "Bølgen". Prosjektet analyserer og registrerer 
avfall de finner på strendene i Oslofjorden og har som mål å komme med 
konkrete løsninger på hvordan man kan forhindre forsøpling fra 
forbrukeravfall i sjøen.  

Det som gjør prosjektet unikt, er måten Mepex involverer 
industrien på ved å arrangere strandrydding med de ansatte og 

synliggjøre deres valg 

"Det hjelper å se skaden med egne øyne", forteller prosjektleder for Bølgen, 
Kathrine Kirkevaag. - Når bedriftene finner emballasje fra egne produkter i 
vannkanten og ser effekten av forsøplingen, blir de utrolig motivert til å være 
med på miljølaget. Sammen kan vi gjøre produkter og emballasje 
miljøvennlig. For eksempel byttes plasten i Q-tips ut med papp fra neste år. 
Det er helt utrolig hvor mange slike plastpinner som finnes i sjøen, så dette 
vil redusere plastutslippet betydelig.  

Andre tiltak kan være å se nærmere på hvordan mat pakkes inn. Det viser 
seg nemlig at halvparten av det vi finner på stranda er emballasje fra mat 
som typisk spises i farta. Det kan for eksempel være den lille fliken på 
sjokoladepapiret som rives av når pakken skal åpnes. Det skal ikke mye til 
før den løsner og havner på avveie.  

Vi møter de store næringsmiddelaktørene med Bølgen og har hittil hatt 6 
stykker innom. Til tross for at Covid 19 gjorde ting litt mer komplisert, har vi 
gjennomført strandrydding og analyse ved verkstedet i Slemmestad for alle 
sammen; Ringnes, Freia og fire selskap i Orkla-gruppen. Vi måtte imidlertid 
gjøre om noe på planene og valgte å bruke Slemmestad som base, ta med 
strandrydderne ut og tilbake fra strendene med båt herfra.  

Kystbyen Slemmestad er en ypperlig base for vårt arbeid, stedet er lett tilgjengelig  
for våre prosjekter og gir alle en enkel tilgang til sjøen 

Vi er strålende fornøyde og jobber nå på spreng med å finne 10 nye selskaper til prosjektet neste år, avslutter Kathrine. 

 

 

 

 

VI I SLEMMESTAD BRYGGE VIL BENYTTE ANLDNINGEN TIL Å ØNSKE ALLE EN  

GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR 

 

TA VARE PÅ HVERANDRE! 

 

 

Ønsker du å kontakte oss så send en epost til post@slemmestadbrygge.no 

For mere informasjon: www.slemmestadbrygge.no 

 

 

 

 


