
Hvorfor Bryn-Helsfyr?

Bryn-Helsfyr-prosjektet er et samarbeid mellom eiendomsinteressentene på Bryn-Helsfyr om langsiktig identitetsbygging 
av området som Oslos knutepunkt for næringsvirksomhet. Deltakerne representerer til sammen nær alle de vel 550.000  
kvadratmeterne med næringsarealer i området.

Tilgjengelig – 5 minutter med bil til Oslo sentrum - 25 minutter til Gardermoen
Knutepunkt – Buss, t-bane eller tog hvert minutt
fornøyde brukere – 8 av 10 leietakere blir i området når leieavtalen går ut
fasiliteter – ”Alt du trenger, rett rundt hjørnet”
Historie – Over 150 års tradisjoner som næringsområde
Utvikling – Milliarder investert i modernisering og utvikling - store, nye prosjekter i gang

oslos KnUTePUnKT for 
nÆrInGsvIrKsoMHeT

Bryn-Helsfyr

Mer OM Bryn-Helsfyr, kOMMunikAsjOn, 
fAsiliteter OG nyHeter på:

Web: www.bryn-helsfyr.no
facebook: www.facebook.com/BrynHelsfyr

forsidebilde: lPo Arkitekter.
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DIN REVISOR

KVALITET
KOMPETANSE
INTEGRITET
PERSONLIG SERVICE

”Vi hjelper deg på veien” 

H. C. Andersen & Co AS er et revisjons- og rådgivnings- 
selskap som holder til sentralt på Helsfyr. Vi er 17  
engasjerte ansatte, hvorav 6 er statsautorisert- / registrerte 
revisorer.

Våre tjenester 
Revisjon
Forenklet revisorkontroll
Avtalte kontrollhandlinger
Årsregnskap og 
likningspapirer
Redegjørelser etter 
selskapslovgivningen 

Verdsettelser
Due dilligence
Omdannelser
Fusjon/fisjon
Etablering og valg 
av selskapsform

PÅ HELSFYR/BRYN

H. C. Andersen & Co AS
Grenseveien 97 A, 0663 Oslo

Tlf. 22 08 35 10 • Faks 22 08 35 11
E-post: firmapost@hca-revisjon.no

www.hca-revisjon.no Medlem av Den norske Revisorforening • CH International

Rica Helsfyr Hotel er et fullservice forretnings- og konferansehotell 
sentralt beliggende på Helsfyr.

Nylig utvidet til 253 moderne hotellrom.
Auditorium for 185 personer, 10 konferansesaler, stor restaurant, lobbybar 

og uformall kro. Gode parkeringsforhold.

Strømsveien 108, 0663 Oslo - Tlf. 23 06 78 78 - rica.helsfyr.hotel@rica.no
www.rica.no/helsfyr

VELKOMMEN TIL TRENING I
OSLOS STØRSTE INNENDØRS ARENA

www.vallhall.no

År etter år scorer vi høyest i
konkurransen om de mest
fornøyde bedriftskundene
blant fullservicebankene*. 

*EPSI kundeundersøkelse, som omfatter 
9 av Norges største banker.

Grensesvingen 7, Fyrstikktorget
Tlf. 22 62 64 00

Personlig service
for din bedrift.



MIDT I BlInKen MØTer freMTID

Å BlI vÆrenDe

Der HIsTorIe 

eT sTeD

Åtte av 10
velger å bli

nærhet
til alt

også i fremtiden
Oslos knutepunkt

for næringsvirksomhet

Mye å by på
- for alle 

I GoDT selsKAP

Næringsområdet Bryn-Helsfyr ligger tett på Oslo sentrum, 
og er et knutepunkt som knytter øst til vest og nord til syd. 
Området har meget god tilgjengelighet via vei og offentlig 
kommunikasjon, og ligger på riktig side av byen i forhold til 
Gardermoen. 

Mange eiendomsinteressenter satser stort på utbygging og modernisering, 
det er kort vei til så godt som alle fasiliteter. noen eksempler:

- rica Helsfyr Hotel: Overnatting, konferanser, lunsj og middag
- fyrstikktorget: frisør, baker, servering, legesenter, apotek, blomster m.m.
- Bryn senter: klær, mat og drikke, helse og velvære, reise, optikk m.m.
- servering: Olsen restaurant og Bar, Caroline pub og spiseri, Hai sushi, 
 peppes pizza m.m.
- trening: Vallhall trening & terapisenter, Arca treningssenter m.m.

samlet gjør dette Bryn-Helsfyr til en ideell kontorlokasjon i hovedstaden.

Med Alnaelva rennende gjennom området, og hoved-
jernbanetilknytning fra 1854, har Bryn-Helsfyr lange 
tradisjoner for næringsvirksomhet. Området var på 

1800-tallet et av de viktigste industriområdene i Oslo, 
blant annet med flere teglverk og fyrstikkfabrikker, 

bryggeri og takpapproduksjon.

Området har over tid blitt transformert til et stort og attraktivt kontorområde, 
og har de senere år vært gjenstand for storstilt utbygging og modernisering. 

Det er reist mange fl otte signalbygg og landemerker, og totalt er det tilført 
mer enn 150.000 nye kvadratmeter kontorer av høy standard. 

utviklingen verdsettes i leiemarkedet, og videreføres i form av en 
rekke pågående og planlagte bygge- og rehabiliteringsprosjekter.

På Bryn-Helsfyr er du i godt selskap. Området huser 
nærmere 20.000 ansatte i flere tusen virksomheter – i nesten 
alle størrelser og bransjer. Fra store, kjente selskaper innen 
IT, telekom, finans og bygg/anlegg, via offentlige etater – 
til mindre bedrifter i et bredt spekter av bransjer.  

Bryn-Helsfyr har med andre ord mye å by på for mange, og tilbyr nærings-
arealer av alle størrelser og kvalitetsstandarder – til konkurransedyktige 
priser. Med kontorer her jobber du midt i en allsidig og spennende 
forretningsklynge, som genererer viktig innovasjon og verdiskapning 
på en rekke ulike felter. 

Kombinasjonen av beliggenhet, tilgjengelighet og fasiliteter 
har trukket tusenvis av norske og internasjonale virksom-

heter til Bryn-Helsfyr. Samtidig gjør den stadige videre-
utviklingen av eiendommer og infrastruktur det naturlig å 

tenke langsiktig. Her er det rom for vekst og tilpasning 
i samarbeid med utleierne.   

De beste ambassadørene for Bryn-Helsfyr er de mange eksisterende 
leietakerne – som kjenner området, fordelene og mulighetene etter fl ere 

års bruk. Det er derfor gledelig at fl ere enn åtte av 10 velger 
å bli innenfor området når leieavtalene utløper.
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Rica Helsfyr Hotel er et fullservice forretnings- og konferansehotell 
sentralt beliggende på Helsfyr.

Nylig utvidet til 253 moderne hotellrom.
Auditorium for 185 personer, 10 konferansesaler, stor restaurant, lobbybar 
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År etter år scorer vi høyest i
konkurransen om de mest
fornøyde bedriftskundene
blant fullservicebankene*. 

*EPSI kundeundersøkelse, som omfatter 
9 av Norges største banker.

Grensesvingen 7, Fyrstikktorget
Tlf. 22 62 64 00

Personlig service
for din bedrift.
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