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5.  Tilrettelegge 
for et godt 
hverdagsliv og 
høy bokvalitet

Nyhavna skal utvikles til å bli en 
sentrumsbydel der det er godt å bo, 
jobbe og besøke for mennesker i alle 
aldre og med ulik bakgrunn. Bymiljø-
et utformes slik at det fremmer god 
folkehelse, samhold og gode opple-
velser i nærmiljøet. 

Her er det både travle bygater og 
rolige nabolagsgater, byrom og 
parker for hele Trondheims befolk-
ning og mindre byrom for bydelen 
og nabolagene. Bydelen gir plass til 
både et rikt kultur- og næringsliv, 
et mangfoldig boligtilbud og har et 
godt utbygget tilbud av offentlige 
tjenester.

Mulig barneskole

Mulige barnehager

Aktivitetspark / skolegård

Viktige punkter

Maritime næringer og havnevirksomhet

Særlig utadrettede fasader

Moblitet- og kollektiv knutepunkt

OFFENTLIGE INSTITUSJONER: barnehager og 
framtidig skole skal  plasseres nært offent-
lige rom, kollektivknutepunkt, skjermet for 
støy og der det er gode forhold for uteopp- 
hold. 

ORGANISERT OG UORGANISERT AKTIVITET:
areal til organisert og uorganisert idrett 
legges sentralt i bydele i nærheten av 
Fyringsbunkerallmenningen og Skipper-
gata. Det vil også være behov for supple-
rende nærmiljøanlegg 

MOBLITET- OG KOLLEKTIVEKNUTEPUNKT:
metrobussholdeplassen i Maskinistgata og 
Strandveien, og Lademoen stasjon. Kollek-
tivtrafikk på vann bør utredes nærmere.
Mobilitethus nært på adkomst fra sør

KULTURNÆRINGER, MARITIME NÆRINGER OG 
SMÅSKALA INDUSTRI: maritime næringer 
konsentreres nord for Trondheim maritime 
senter. Behovene for kulturnæringsaktører 
skal sees i sammenheng med forvaltning 
av kulturminnene. 

AKTIVE FASADER: områder hvor det er særlig 
viktig at bebyggelsen har aktive fasader, 
utadrettet aktivitet, og god sammenheng 
mellom ute og inne i førsteetasjene.

VIKTIGE PUNKTER: strategiske utvalgte 
steder hvor det er gode forutstninger for å 
skape byliv og attraksjoner i bydelen. Blant 
annet er Strandveikaia og Skippergata 
utvalgte piloter for bylivstiltak i tidlig fase. 

Mulig barneskole

Mulige barnehager

Aktivitetspark / skolegård

Viktige punkter

Maritime næringer og havnevirksomhet

Særlig utadrettede fasader

Moblitet- og kollektiv knutepunkt
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5.1. Nyhavna er en mangfoldig og 
inkluderende bydel 

Variert boligtilbud
På Nyhavna skal det tilrettelegges et 
mangfoldig tilbud av boligtyper slik at 
barnefamilier, førstegangskjøpere og 
personer med lav inntekt kan bo på Nyhavna. 
Slik kan boligutbyggingen på Nyhavna bidra 
til å skape en sosialt bærekraftig by, utjevne 
sosiale forskjeller og redusere tendenser til 
at bosettingsmønster følger sosioøkonomiske 
skillelinjer. 

Det skal være en variasjon av typologier og 
botilbud (alternative boformer, kommunale 
utleieboliger og kategori-boliger) innenfor 
hvert delområde. Innenfor alle delområder 
skal det vurderes om det skal skilles ut 
mindre utbyggingstomter slik at for eksempel 
selvbyggere og ideelle stiftelser kan delta i 
boligutbyggingen på Nyhavna.

Befolknings- og levekårsdata og boligstruktur 
i tilliggende områder skal legges til grunn for 
vurdering av boligsammensetning. 

Disse tiltakene er ikke nok til å sikre et 
mangfoldig boligsammensetning på Nyhavna.
Det må utarbeides et eget boligprogram 
for Nyhavna som viser ulike strategier og 
økonomiske modeller for hvordan dette kan 
gjennomføres og sikres i planprosesser. 

Offentlige funksjoner
Det planlegges mange nye boliger på 
Nyhavna og tilgrensende områder. Offentlige 
institusjoner som skole, barnehager, areal 
til organisert og uorganisert idrett og helse- 
og velferdssenter er viktige funksjoner i en 
bydel. De er viktige i manges hverdagsliv og 
bør plasseres på attraktive tomter og slik at 
de fungerer i samspill med byens offentlige 
rom og moblitetstiilbud. 

Alle offentlige institusjoner bør tilrettelegge 
og etterstrebe en høy grad av sambruk om 
uterom og funksjoner med bydelen for øvrig. 

God tilgang til fellesareal, kultur- idrett- og 
aktivitetstilbud for barn og unge er viktig for 
at barnefamilier skal ønske å etablere seg på 
Nyhavna.

Barnehager, lekeplasser, skoler og andre 
fasiliteter som er attraktive for barnefamilier 
bør etableres tidlig ved utbygging av hvert 
delområde. 

Skoletomt
Gjennom alternativsvurdering for 
skolestruktur i Lilleby/Lade-området er det 
avklart at det er behov for skoletomt på 
Nyhavna på lang sikt. Det skal sikres en tomt 
for barneskole med tilhørende idrettshall og 
sjuerbane.

Tomt for skole er foreslått direkte 
sør for Skippergata i tilknytning til 
Fyringsbunkerallmenningen. Et skolebygg 
med lavere byggehøyde vil gi gode 
solforhold på den offentlige plassen. På 
Nyhavna bør en ny skole utformes slik at 
den fungerer i en tett bystruktur og en 

Gaining by sharing, Vindmøllebakken (Helen&Hard/
Kruse Smith Eiendom) er et av flere nyere prosjekt som 
utforsker modeller for bofellesskap beregnet for det 
kommersielle boligmarkedet.  Foto: Svein Aronsen

skolegård bør utformes i sammenheng med 
Fyringsbunkerallmenningen. Avsatte arealer 
for en fremtidig skole bør være mellom 
15–20 dekar. Eksakt behov må avklares før 
endelig reguleringsplan skal sluttgodkjennes. 
Arealeffektive tiltak og sambruk som ikke 
forringer hovedformålet skole og kvaliteten 
for brukerne kan vurderes.zv

Barnehager
I tråd med kommunedelplanen for Nyhavna 
skal det sikres mulighet for barnehager 
etableres i delområdene 5, 6, 7 og 9 . 
Barnehager kan gjerne samlokaliseres med 
andre tjenester eller boliger. Barnehage 
betyr her fem-avdelings barnehage med 
tomtebehov på 3 dekar. Det vil sannsynligvis 
ikke være behov for så mange barnehager, 
men det er viktig å ha en tomt i beredskap. 
En mulig plassering i delområde 7 kan 
være i Torpedohallen i tilknytning til 
Spissbunkeralmenningen. 

Etablering av Helse og velferdssenter med 
omsorgsboliger kan være aktuelt, dersom en 
finner en egnet tomt. Dette skal avklares i 
forbindelse med detaljplanlegging. Eventuell 
bygging forutsettes ikke å komme før på 
2030-tallet.

Det bør i alle reguleringsplaner settes av 
arealer til allmennyttige formål på bakkeplan. 
og/eller i det offentlige rom for å sikre 
at et mangfold av aktører har mulighet 
for å etablere og drive sin virksomhet og 
utadrettet aktivitet på Nyhavna.

5.2. Nyhavna har et bymiljø som 
fremmer god folkehelse
Idrett og aktivitetstilbud
Det er særlig viktig å gi et mangfoldig 
aktivitets- og kulturtilbud, for å etablere en 
bydel som gir gode rammer for hverdagslivet. 
At bydelen tilbyr aktiviteter for folk i alle aldre 
og funksjonsgrad gjør området attraktivt å bo 
i gjennom hele livet. Dette gir gode og stabile 
bomiljø og fremmer god folkehelse. 

Det skal være en god dekning av offentlige 
rom og aktivitetstilbud i bydelen. Det 
skal sikres areal for både organisert og 
uorganisert idrett og nærmiljøanlegg i 
detaljplanleggingen av delområdene på 
Nyhavna. I en kompakt sentrumsbydel bør 
likevel samlokalisering av ulike aktiviteter og 
sambruk om rekreasjonsareal vurderes. At 
areal kan ha ulikt formål gjennom døgnet 
er areal- og ressurssmart. Det kan vurderes 
om det er mulig å dekke noe av behovet på 
tak i området, men terskelen for å ta i bruk 
idrettsflater som ligger over gatenivå er 
høyere og å sikre flater på gateplan skal være 
førsteprioritet. 

Barneskole er foreslått plassert sentralt på 
Nyhavna, sør for Dora 2 med uteområder 
i tilknytning på området nord for 
Fyringsbunkerallmenningen og tomta 
vest for Transittgata. En fotballbane for 
sju spillere er foreslått plassert nord for 
Fyringsbunkerallmenningen. Her er det åpent 
mot sør,  gode solforhold og omkringliggende 
bygg demper vind. Fotballbane ligger også 
i god avstand til framtidige boliger, som 
vurderes som gunstig av hensyn til støy og 

Strukturen fra Vinjehallen i Skippergata kan gjenbrukes til 
å skape et  delvis overdekt byrom for aktivitet og opphold. 
Illustrasjon: Skajaa, EFFEKT og Urgent.Agency.
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bokvalitet.  Vest for Transittgata er det også 
plass til en idrettshall. Her ligger i dag et 
lager som kan tas i bruk til en klimatisert eller 
uklimatisert idrettshall eller aktivitetsflate. 

Tomta som er foreslått for barneskole er på 
ca 4,5 daa, mens tomta vest for Transittgata, 
som kan romme idrettshall er på ca 5,2 daa. 
Nord for/på Fyringsbunkerallmenningen er 
det foreslått idretts- og aktivitetsflater på 4,8 
daa(kun det grønne arealet), der det er lagt 
inn en 7er-bane på 35x55 meter. 

Aktivitetsanleggene er foreslått i nærheten 
av Dora 1 og Dora 2. Det er viktig at 
idrettsområdet opparbeides med en særlig 
kvalitet og med et uttrykk som står i henhold 
til kulturminneverdiene de befinner seg i 
nærheten av. Det kan i detaljreguleringsfasen 
vurderes om det er en bane for organisert 
idrett eller areal for uorganisert idrett som er 
mest hensiktsmessig å etablere på området.

Ved etablering av aktivitetsanlegg bør det 
alltid vurderes om arealet skal reguleres 
større enn en ordinær idrettsflate, jamfør 
Plan for areal til offentlige tjenester, slik at 
også mindre idretter kan få dekket sine behov 
i flerbrukshaller som er bygget i tilknytning til 
for eksempel en skole. 

Ved vurdering av riving av eksisterende 
industribygg bør det vurderes om de har 
kvaliteter som gjør byggene egnet for 
etablering av aktivitetsflater for organisert 
eller uorganisert aktivitet, permanent eller 
midlertidig.

Aktivitetsanlegg planlegges med skjerming av 
støy mot bebyggelse.

I tillegg til idrettshall og syverbane vil det 
være behov for 1,5-1,8 idrettsflater innenfor 
området Reina, Jarlheimsletta og Nyhavna. 
Disse kan være av ulik karakter. Fem dekar 
tilsvarer et slags gjennomsnittstall for en 
idrettsflate. Konkrete mål for arealbehov 
fremgår av Veileder for idrett- og friluftsliv. 
Eksakt plassering av skole, areal for organisert 

og uorganisert idrett, og nærmiljøanlegg vil 
være en del av reguleringsplanarbeidet.

Støy og støv
Bydelens innbyggere må i størst mulig grad 
skjermes mot støy både i uterom og bomiljø. 
Støy fra veg, jernbane og havn må være et 
hovedpremiss ved plassering av boliger på 
Nyhavna. Boliger på Nyhavna skal ha god 
kvalitet og oppfylle gjeldende retningslinjer 
for støy, både inne og ute på oppholdsareal. 

Boliger bør ikke legges i rød støysone, slike 
områder bør heller brukes til andre formål, 
som kontor, næring og verksteder. Ved 
plassering av boliger er det viktig å sikre at 
soverom legges mot stille side, og at det ikke 
planlegges med støyende næringsvirksomhet 
for nært boligers soverom. 
Avviksbestemmelsen i kommuneplanens 
arealdel, § 21.3, skal ikke brukes for boliger 
på Nyhavna.

Støy fra vegtrafikken er forventet høyest 
langs riksveg 706 og Maskinistgata. Skole, 
barnehage, idrettsanlegg og parker er 
funksjoner som stiller ekstra krav til utendørs 
støy og er foreslått plassert deretter. 

Sjøfugl
Nyhavna er i dag, med sine mange og store 
takflater, et rikt og viktig hekkeområde 
for sjøfugl. Dette er en verdi som vil 
kunne komme under press som følge av 
transformasjonen. Sjøfugl kan også være en 
støykilde som påvirker bokvalitet. Det skal 
tilrettelegges for egnede hekkeplasser for 
sjøfugl, slik at konflikt med boliger reduseres 
til et minimum. 

For å redusere konflikten må ny bebyggelse 
oppføres med en forventning om at termisk 
komfort og luftkvalitet kan oppnås i soverom 
uten behov for vinduslufting i hekkeperioden.

Miljøgifter og forurensning
På Nyhavna blir ikke innbyggerne utsatt 
for miljøgifter via støv, grunn, vann eller 
avdamping. Miljøvennlige materialer er det 

Til høyre: Utearealet på Amager 
Fælled skole er tilrettelagt slik 
at det kan  brukes som offentlig 
park, og muliggjør gjennom 
dagen et sambruk av plass og 
funksjoner for både skolen og 
bydelen rundt. Skolegården er 
utformet som en bypark med 
sportsaktiviteter i utkantene og 
en skog i midten. Den består 
av forskjellige plantevegger av 
varierende høyde, som på en 
samme tid skjermer og åpner, 
og gjør skolen til et gjenkjennelig 
sted med en særegen identitet.  
Foto: Thing Brandt landskap

Under: Skippergata blir en 
viktig forbindelse øst-vest for 
gående og syklende og knytter 
seg på det sentrale byrommet, 
Fyringsbunkerallmenningen. 
Skole er foreslått sør for 
Skippergata. Areal til organisert 
idrett og uorgansiert idrett 
er foreslått direkte nord for 
Fyringsbunkerallmenningen og 
i vest, langs Transittgata mot 
Nidelva. Ill.: Agraff Arkitekter.
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Frodige og varierte grønne mellomrom i boligbebyggelsen, 
BIGyard, Berlin av Zanderroth Architekten. Foto:  
Zanderroth Arch.

Omtanke i utformingen av første etasje gir gode møter 
gata, BIGyard, Berlin av Zanderroth Architekten. 
Foto: Trondheim kommune  

Vann som levende element i byrommet, Yagan square, Perth. Foto: Aspect studios

foretrukne i alle prosjekt. Det er en utstrakt 
bruk av naturlige materialer, og i offentlige 
rom unngås bruk av plast og gummi i 
elementer som slites. 

Overflatene og arealer til dyrkning er frie for 
miljøgifter, og forurensing i grunnen bidrar 
ikke til spredning av miljøgifter til sjøen.

5.2. På Nyhavna er det høy 
kvalitet på omgivelsene 
I de sentrale og tette områdene av byen er 
det en knapphet på areal. Da blir et fokus 
på kvaliteten i bygninger, gater og offentlige 
rom er særlig viktig. Disse må utformes med 
omtanke slik at det legges gode rammer 
for hverdagslivet. God arkitektur er en 
forutsetning for en bydel der folk trives og 
ønsker å bo over tid.

God arkitektur gjør Nyhavna til en attraktiv 
og god bydel å leve i og besøke. Arkitekturen 
skal ha høy kvalitet i detaljering og uttrykk. 
Materialer er robuste, taktile og slitesterke. 
Bymiljøet skal berikes gjennom kunst, 
farger og detaljer. Ny bebyggelse og uterom 
gjenspeiler bydelens arkitektoniske egenart, 
gjerne med et moderne formspråk der 
fasadeuttrykk, hvor materialitet og detaljer 
er i godt samspill med omgivelsene. Det skal 
legges særlig vekt på utforming og detaljering 
av hjørner i kvartaler, inngangspartier, 
fellesrom og byggets første etasje. Alle 
bygg skal bidra til å skape en attraktiv by i 
øyehøyde. 

Bygningshøyder og bygningstypologier skal ta 
hensyn til de store landskapstrekkene, særlig 
Ladehammeren i nord, og ny bebyggelse skal 
være i en skala som er tilpasset eksisterende 
omgivelser og kulturminner i høyde og 
volum. Byggenes fasade bidrar til at byrom 
og gater har en egen og særegen karakter. 
Nyhavna ligger lavt ved vannet og dette skal 
hensyntas i utforming av taklandskapet. 

Nye bygg på Nyhavna kan endre sol-, 
skygge- og vindforholdene i omkringliggende 

områder. Dette bør hensyntas i utviklingen av 
området.

Ny bebyggelse skal gis aktive og levende 
fasader på gateplan ut mot byrom. 
Inngangspartier og servicefunksjoner skal 
orienteres mot byrom og viktige forbindelser. 
Det skal være vinduer mot gater og plasser 
som viser aktiviteten innenfor på en slik måte 
at bygningens virksomhet vises frem mot 
allmennheten. Det bør etableres en forplass 
mellom viktige inngangspartier og fortau/gate 
som også ivaretar kravet til sikker rømning. 
Forplasser bør opparbeides med benker 
og vegetasjon. Byrom skal være tydelig 
avgrenset. 

Et designprogram for bebyggelse
Høy arkitektonisk kvalitet på bygg og 
anlegg er en avgjørende faktor for å 
lykkes med å utvikle Nyhavna til en 
bærekraftig og attraktiv bydel i et langsiktig 
perspektiv. Til reguleringsplaner for de 
10 delområdene skal det utarbeides 
et design- og arkitekturprogram for 
bebyggelse som skal belyse hvordan Plan og 
bygningslovens paragrafer § 1-1: «Estetisk 
utforming av omgivelsene» § 29-1: «God 
arkitektonisk utforming» og § 29-2: “Visuelle 
kvaliteter” og føringer for bebyggelse som 
kvalitetsprogrammet fastsetter er ivaretatt og 
sikret. 

Programmet skal tydeliggjøre hvordan 
formgivningsfaktorer som fasadelengder, 
høyder, material- og fargepalett og volum 
bidrar til høy arkitektonisk, estetisk og 
opplevelsesmessig kvalitet på omgivelsene 
og hvordan disse er ivaretatt og sikret i 
planarbeidet. Programmet skal vise hvordan 
bebyggelsen i delområdene varierer uten at 
det skapes for store kontraster. 

“Ta vare på estetikken i Trondheim. Den er 
viktigst av alt, og påvirker alle i byen,
 fastboende og besøkende.

Innbyggerinnspill,
 Hendelser på Nyhavna 2019



5.  Tilrettelegge for et godt 
hverdagsliv og høy 
bokvalitet

5.1. Nyhavna er en mangfoldig og inkluderende bydel.

5.1.2. Det skal utarbeides et boligprogram for Nyhavna 
som tydeliggjør strategier og virkemidler for hvordan 
man kan sikre en bred boligsammensetning på Nyhavna.   
Programmet skal være godkjent av Trondheim kommu-
ne. Programmet skal legges til grunn for alle planer og 
skal foreligge før vedtak av første detaljreguleringsplan.

5.1.3. Skole, barnehage, idrettsanlegg og parker plasse-
res i god avstand fra hovedveier, og i overensstemmelse 
med veiledende temakart. Alle offentlige institusjoner 
bør tilrettelegge og etterstrebe en høy grad av sambruk 
om uterom og funksjoner med bydelen forøvrig. 

5.1.4.  Det bør i alle reguleringsplaner reguleres inn 
arealer til allmennyttige formål på bakkeplan. 
og/eller i det offentlige rom

5.1.1. Det skal være en variasjon av typologier og 
botilbud innenfor hvert delområde og det skal 
vurderes om det skal skilles ut mindre utbyggings-
tomter slik at for eksempel selvbyggergrupper og
ideelle stiftelser kan delta i boligutbyggingen på 
Nyhavna.

Delmål

Skal sikres i 
regulerings-
plan

Prosess som 
supplerer 
regulerings-
plan

Skal sikres i 
regulerings-
plan

Skal sikres i 
regulerings-
plan

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

5.1.5. Barnehager, lekeplasser, skoler og andre fasiliteter 
som er attraktive for barnefamilier bør etableres tidlig 
ved utbygging av hvert delområde.

Skal sikres i 
regulerings-
plan

Delområde 
1-10

5.2. Nyhavna har et bymiljø som fremmer god 
folkehelse.

5.2.1. Utforming og programmering av offentlige rom 
skal invitere til lek og fysisk aktivitet, og sosialt samvær. 

5.2.3. Det skal etableres areal for idrett, uroganisert 
aktivitet og lek sentralt på Nyhavna. Det skal etableres en 
syverbane og idrettshall i nærheten av skoletomt. 

Delmål

Skal sikres i 
reguleringsplan

Skal sikres i 
reguleringsplan

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

5.2.4. Det skal vurderes  om anlegg (flerbrukshall, 
aktivitetsflater mm,.) kan reguleres større enn en 
normen i hht. Plan for areal til offentlige tjenester, 
slik at anleggene også kan dekke behovene til 
mindre idretter. 

Skal sikres i 
reguleringsplan

Delområde 
1-10

5.2.6. Det skal tilrettelegges for egnede hekkeplasser 
for sjøfugl, slik at konflikt med boliger reduseres til et 
minimum. 

5.2.7. Tekniske installasjoner plasseres for å unngå 
plagsom støy i bomiljøet. 

5.2.5 Fartsgrensen gjennom området er 30 km/t. 
Støyskjerming skal skje gjennom utforming av fasader 
eller med beplantning, ikke med støyskjerm. 
Støyskjerming i fasade skal forutsette 30km/t. 

Prosess som 
supplerer 
planarbeid

Prosess som 
supplerer 
planarbeid

Skal sikres i 
reguleringsplan

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10
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5.2.8. Det skal utarbeides en faseplan for utbygging der 
støyforholdene er en del av vurderingsgrunnlaget slik at 
boliger kan tas i bruk mens det ennå er havne- og bygge-
virksomhet i området

5.2.9. Støv fra vei og anleggsvirksomhet unngås. Næ-
ringsareal plasseres nærmest støykilder som skjerming 
for boliger. Kontinuerlig støy/lyd som objektivt sett er 
svak kan kan oppleves spesielt sjenerende i boligområ-
der. Dette skal derfor hensyn i bygge - og driftsfasen.

5.2.10. Det anbefales at det utarbeides restriksjoner på 
havnevirksomheten, for eksempel i forhold til nattarbeid 
og ettermiddags-/ kvelds- og helgearbeid. 

5.2.11. I henhold til kommunedelplanen for Nyhavna skal 
utredning av støy av samlet støybelastning (sumstøy) føl-
ge forslag til reguleringsplan for de enkelte delområder 
(§ 3.3.2 Temautredninger for de enkelte delområder)

Skal sikres i 
reguleringsplan

Skal sikres i 
reguleringsplan

Prosess som 
supplerer 
reguleringsplan

Skal sikres i 
reguleringsplan

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

5.3.1. Bygg og anlegg skal ha en høy arkitektonisk 
kvalitet med bærekraftige og robuste materialer. Til 
reguleringsplaner for de 10 delområdene skal det ved 
offentlig ettersyn følge et design- og arkitekturprogram 
som er i henhold til de føringer Kvalitetsprogram for 
Nyhavna legger. Planforslag skal utarbeides i henhold til 
programmet og kvalitetene skal sikres i bestemmelser.

5.3.2. Bygg og anlegg skal berikes gjennom kunstnerisk 
utsmykning, en bevisst fargebruk og høy detaljeringsgrad.

5.3.4. Inngangspartier til bolig og næring skal legges ut 
mot gaten. Inngangspartier skal utformes med særlig 
omtankeog den skal sikres en hyppighet av innganger 
langs fasader. 

5.3.5. Bygningshøyder og bygningstypologier skal ta hen-
syn til de store landskapstrekkene, særlig Ladehamme-
ren i nord, og ny bebyggelse ta hensyn til eksisterende 
omgivelser og kulturminner i høyde og volum.

5.3.3. Mot hovedgater og byrom skal fasadeutforming 
sikre innsyn til lokalene. Det skal ikke tillates tette fasa-
der og reflekterende eller sotet glass 

Skal sikres i 
regulerings-
plan

Skal sikres i 
regulerings-
plan

Skal sikres i 
regulerings-
plan

Skal sikres i 
regulerings-
plan

Skal sikres i 
regulerings-
plan

5.3. På Nyhavna skal det være høy kvalitet på 
omgivelsene. Delmål Delområde 

1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10
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