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6. Etablere Nyhavna 
som et forbilde for 
nullutslippsstandard 
og bærekraftig 
ressursbruk
Nyhavna skal være et nullutslippsområde og 
forbilde for utviklingen av fremtidens nul-
lutslippssamfunn. For å lykkes med dette, er 
det nødvendig å gjøre ting annerledes enn 
dagens vanlige praksis. Fra dag én må vi ta vi 
i bruk faglig kompetanse, nyeste kunnskap og 
ny teknologi, tilpasset områdets egenart.

God planlegging i tidlig fase, tett tverrfaglig 
koordinering og helhetlig systemtenking er 
avgjørende for å oppnå Bystyrets vedtak av 
21. november 2019 om Nyhavna som nullut-
slippsområde. Det må planlegges og bud-
sjetteres for dette, slik at nødvendig kompe-
tanse og ressurser sikres før utviklingen har 
kommet for langt. Dette er ambisiøst, men 
nødvendig for at Trondheim skal nå egne og 
FNs bærekraftsmål.
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For at Nyhavna i praksis skal bli det nullut-
slippsområdet vi streber etter, trengs en over-
ordnet oppfølging av krav og anbefalinger, og 
dokumentasjon av all aktivitet som påvirker 
miljø og utslipp i alle faser. I de følgende un-
derkapitlene trekkes det frem viktige anbefa-
linger fra to sentrale  dokument: 

1) Miljøprogram Nyhavna - energi og klima

2) Konseptutredning Nyhavna som 
nullutslippsområde.

6.1 Overordnet krav til nullutslipp
Nyhavna skal ikke føre til økt energibehov, 
effektbehov eller klimagassutslipp i byen. 
All energibruk og klimagassutslipp knyttet til 
aktiviteter som anleggsfase, oppføring, drift, 
vedlikehold og bruk av bygninger og felles 

infrastruktur, skal kompenseres for gjennom 
produksjon av utslippsfri energi innenfor 
samme område. I tillegg må bygningene og 
energisystemet på Nyhavna samhandle med 
hverandre, og med omkringliggende  ener-
gisystem.

Det vi bygger skal utnyttes godt og stå seg 
over tid. Bygninger, anlegg og materialer skal 
være robuste og fleksible, og kunne gjenbru-
kes etter fremtidig riving. Arealer utformes 
med en generalitet og kvalitet som tilrette-
legger for deling, flerbruk og god arealutnyt-
telse. 

Nyhavna utvikles og bygges som et null-
utslippsområde som inntil videre dokument-
eres med FME ZENs beregningsmetodikk i 
alle faser, også i driftsfasen. Alle bygninger, 
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Ulike ambisjonsnivå for ZEB:
EQ:  Teknisk utstyr (husholdsningsartikler, kontorutstyr 
etc.)
O:     Energibruk til drift
M:   Produksjon av materialer
C:     Byggefasen
E:     Avhending
COMPLETE: Bruksfasen (hele livsløpået inkludert 
avhending).
Figur: Zero Emission Building (ZEB) - ulike 
ambisjonsnivå for hvor mye av byggets totale 
klimagassutslipp over levetiden som det skal 
kompenseres for gjennom lokal produksjon av fornybar 
energi. Kilder: Hestnes&Eik-Nes, Zero Emission 
Buildings, Fagbokforlaget, 2017 og “The ZEN definition 
– A guideline for the ZEN pilot areas v1.0” (ZEN rapport 
11/2018). Figur: Trondheim kommune basert på ZEN. 

Forskningssenteret FME ZEN har definert at 
nullutslippsområder også skal oppfylle andre 
kriterier enn klimagassutslipp. Disse kriteriene 
omfatter for eksempel inneklima/innemiljø, komfort, 
energibruk i driftsfasen og egenproduksjon av 
energi, stedskvaliteter og transport. Kriterier for 
nullutslippsområder i henhold til FME ZEN. Kilde: ZEN
Figur: Trondheim kommune basert på ZEN. 

Energiforbruk 
dekket av lokal 

energiproduksjon
Moblitet

Steds-
kvaliteter

ZEB OM

ZEB O

ZEB O-EQ

ZEB COM
ZEB  COME

ZEB COMPLETE

Innovasjon

nye og renoverte, skal designes slik at det kan 
kompensere for utslipp knyttet til bygging, 
drift og materialbruk, i tråd med ZEB-COM.

6.1.1 Beskrivelse av Zero Emission Neigh-
bourhood og Zero Emission Buildings
Forskningssenteret FME ZEN ledes av NTNU i 
Trondheim. Senteret forsker på nullutslipps-
områder i smarte byer; Zero Emission Neigh-
bourhoods (ZEN). ZEN har utviklet en be-
regningsmetodikk for flere utvalgte kriterier 
som påvirker klimagassutslipp: energi, effekt, 
mobilitet, stedskvaliteter, innovasjon og øko-
nomi. Hovedformålet er å støtte opp under 
utviklingen av bærekraftige områder med 
null, eller svært lave, klimagassutslipp. Meto-
dikken utvikles og forbedres kontinuerlig. 

Nullutslippsbygninger, Zero Emission Building 
(ZEB), er nødvendig i et nullutslippsområde 
(ZEN). En ZEB-bygning må produsere nok 
fornybar energi til å kompensere for egne 
klimagassutslipp gjennom hele levetiden. Når 
hver enkelt bygning, både nye og renoverte, 
kompenserer for egne utslipp knyttet til an-
leggsfasen (Construction), driftsfasen (Opera-
tion) og til materialbruk (Materials), når man 
standarden ZEB-COM.

I et ZEN-område løftes systemgrensen fra 
bygning til område. Eksisterende og nye 
bygninger, lokal energiproduksjon, ener-
gisystemet og de øvrige kriteriene, utvikles 
som en helhet hvor områdets totalutslipp 
over levetiden skal være null eller bedre. I et 
ZEN-område kan derfor bygninger og anlegg 
som produserer mye fornybar energi, kom-
pensere for utslipp i andre deler av området.

Denne beregningsmetodikken legger til grunn 
en gitt levetid, ofte 60 år. I løpet av levetiden, 
skal det  kompenseres for alle utslippene 
gjennom ren, utslippsfri energieksport over 
egen systemgrense. Bygningene og bydelen, 
vil forhåpentligvis leve lengre enn dette, og 
om de fremdeles bidrar med ren energiek-
sport, vil vi oppnå en “pluss-bydel” på sikt. 

6.2 Styringsmodell for å utvikle 
Nyhavna som nullutslippsbydel
Juridiske virkemidler som plan- og bygnings-
loven, byggteknisk forskrift eller energiloven, 
er per i dag ikke tilstrekkelig for å sikre ut-
viklingen av et nullutslippsområde, selv om 
ambisjonen er vedtatt. I påvente av nytt 
regelverk, må det i dag søkes dispensasjon fra 
energiloven for å utnytte lokale energiressur-
ser på tvers av eiendomsgrenser.
Det er avgjørende at alle grunneiere og eien-
domsutviklere på Nyhavna går sammen om å 
utvikle en nullutslippsbydel. 

Aktørene må bli enige om ambisjonsnivå og 
hvordan dette skal følges opp og implemen-
teres gjennom et felles miljøledelsessystem 
som også forplikter fremtidige aktører. Gitt 
dagens regelverk, er det av avgjørende be-
tydning at avtaler om tomtesalg inneholder 
privatrettslige avtaler om å gjennomføre 
overordnede krav og ambisjoner, samt å do-
kumentere resultater. For å sikre samkjøring 
og erfaringsoverføring, bør det etableres et 
miljøforum for alle aktører.

Eiere, ledere, planleggere, prosjektledelse, 
innkjøpere/bestillere, prosjekteringsledelse, 
prosjekterende og utførende må sørge for å 
ha miljøkompetanse som er relevant for nul-
lutslippsområdet, og for det enkelte prosjekts 
miljømål. Livssyklusberegninger må aktivt 
benyttes i alle faser av prosjektutviklingen 
for å sikre at overordnede mål innfries. Ved 
målkonflikter vektes miljømål minimum på lik 
linje som andre hensyn.

6.3 Anleggsfasen
En plan for å minimere belastningen på miljø 
og klima i anleggsfasen  må utredes nærmere 
før detaljregulering. Anleggsplassen og trans-
port til og fra, må være utslippsfri.

Planen må se behov for masseutskifting i 
sammenheng med transportbehov og mulig-
heter for omdisponering og lokal håndtering 
av rene og forurensede masser. Klimagass-
utslipp, som følge av massehåndtering og 



80 81

-transport inn og ut av Nyhavna-området, 
skal dokumenteres som en del av helheten.

Transformeringen av Nyhavna vil pågå over 
lang tid. Anleggsvirksomheten må derfor sees 
i sammenheng med folkehelse, støy og støv, 
og detaljreguleringen må vise hvordan det  
planlegges for å minimere belastningen dette 
gir. Eventuelle helse-, miljø- og klimagassge-
vinster ved å levere byggematerialer med båt 
skal også vurderes. 

6.4 Energisystem for bydelen og 
tekniske anlegg
Et overordnet energisystem for termisk 
og elektrisk energi er nødvendig for å 
realisere Nyhavna som nullutslippsområde. 
Før detaljreguleringer kan iverksettes, må 
det lages en plan for energisystemet og 
infrastrukturen. Tekniske anlegg i bygningene 
må tilpasses og forholde seg til dette 
systemet, og det må lages en helhetlig 
plan for hvordan det skal tilrettelegges for 
nødvendig strømproduksjon fra solceller. 

Utformingen av den energitekniske 
infrastrukturen på områdenivå, vil sette 
premisser for utformingen av energisystemet 
og klimatiseringsløsningene i bygningene, og 
omvendt. Systemet, og løsningene, må bidra 
til at det kan utveksles elektrisk og termisk 
energi, og effekt (energifleksibilitet), både 
mellom bygninger og områdets energisystem, 
og videre ut over Nyhavnas systemgrense.

Energi- og klimatiseringsløsningene i hver 
enkelt bygning og i området velges med tanke 
på klimagassutslipp, godt inneklima, energi-
effektivitet og fleksibilitet i et livssyklus-
perspektiv.

Konseptutredningen “Nyhavna som null-
utslippsområde”, støttet av Enova, ser på 
noen aspekter rundt utformingen av energi 
-systemet og bygningsmassen. Foreløpige 
anbefalinger gir et godt grunnlag for videre 
utvikling og konkretisering av løsninger: 

• Gitt dagens byggetekniske standard, 
TEK17, vil det bli vanskelig å oppnå 
både energi- og nullutslippsmålet. 
Eksisterende bygninger må oppgraderes 
til passivhusnivå, og nye bygninger til en 
enda bedre standard, ZEB-standard.

• Utstrakt produksjon av elektrisk strøm 
med solceller vil være avgjørende. 
Store deler av takflatene, og aktuelle 
deler av fasadene mot sør, øst og 
vest, må benyttes til dette. Det må 
lages en overordnet plan for hvordan 
bygningsvolumene kan utformes 
uten at skyggeforholdene reduserer 
energiproduksjonen for mye. I 
detaljreguleringene må det tas spesielt 
hensyn til dette, innad i delområdet og 
for Nyhavna som helhet.

• Mengden solceller som er nødvendig for 
å kompensere for klimagassutslippene vil 
gi betydelig overproduksjon av elektrisk 
energi og effekt deler av året. Batterier 
kan til en viss grad brukes som elektrisk 
effektlager og til effektutjevning, men 
et betydelig  effektoverskudd vil måtte 
distribueres gjennom el-nettet, noe 
som krever et tidlig samarbeid med 
nettselskapet.

• Energisystemet på Nyhavna må ta hensyn 
til energi- og effektbehov knyttet til 
elektrisk mobilitet. Det er vist hvordan 
en bildelingspool med koordinert 
smartlading vil kunne bidra til å redusere 
effekttoppene på området. Skip som 
legger til kai på Nyhavna vil fremover 
trenger tilgang til energi fra land.

• Den termiske energiforsyningen på 
Nyhavna må organiseres som et 
lavtemperatur nærvarmeanlegg trykkskilt 
fra byens øvrige fjernvarmesystem, men 
med muligheter for utveksling av energi 
via fjernvarmesystemet.

• For å fremme gjenvinning av spillvarme, 
og for å redusere effekttopper i det 

termiske energisystemet, må det settes av 
plass til termiske batterier (tanker) i alle             
bygninger.

• Et stort sesongvarmelager i 
fjellgrunnen, geo-termos, inn mot 
Ladehammeren har potensiale til 
å bli en svært lovende løsning for 
den termiske energiforsyningen 
på  Nyhavna. Overskuddsvarme fra 
avfallsforbrenningen på Heimdal, som 
ellers vil gå tapt, kan brukes til å lade 
varme lageret om sommeren. Om 
vinteren kan varmen hentes ut og dekke 
tilnærmet hele behovet på Nyhavna, uten 
at dette gir kapasitetsproblemer i byens 
øvrige energisystem. 

6.4.1 Et sesongvarmelager og sjøvanns-
varmepumper som ressurs for hele byen
Konseptutredningen anslår at 250 borehull 
kan dekke Nyhavnas varmebehov. 4-500 
borehull kombinert med sjøvannsvarmepum-
per, kan dekke både Nyhavnas behov og i 
tillegg levere varme ut i fjernvarmenettet. Et 
sesongvarmelager kan dermed bli en ressurs 
ikke bare for Nyhavna, men også for resten av 
byen. Plasseringen vil være gunstig for Stat-

kraft Varme med tanke på fjernvarmeforsy-
ning østover i byen.
Testboringer, og noen innledende målinger av 
fjellets egenskaper, er utført med lovende re-
sultat. Det er imidlertid behov for ytterligere 
testing av varmelagringsegenskaper og stabi-
litet før man kan konkludere med at sesong-
varmelageret vil leve opp til forventningene. 
Testing med høy temperatur tar ett til to år, 
og i tillegg vil det ta ett til to år å varme opp 
sesonglageret. Potensialet er stort, og videre 
arbeid bør settes i gang så snart som mulig, 
og i god tid før regulering av delområde 7.

Med eller uten sesongvarmelager, har 
Statkraft Varme signalisert behov for en 
større sjøvannsvarmepumpe i byens fjern-
varmesystem. En plassering i delområde 7 vil 
være gunstig, og vil gi eksport av ren termisk 
energi ut av Nyhavnas systemgrense, noe 
som kan bidra til å innfri nullutslippsmålet. 

6.4.2 Sammenheng mellom energisystem 
og bygning
Alle tekniske anlegg og systemer, både i den 
overordnede tekniske infrastrukturen og ned 
på romnivå i hver enkelt bygning, må støtte 
opp om de overordnede miljøkravene til 

Ladehammerkaia kan være en egnet plassering for sesongvarmelager 
på Nyhavna. Foto: Trondheim kommune
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Nyhavna, og designes for energieffektivitet og 
fleksibilitet.

Ved valg av komponenter og utstyr skal det 
legges vekt på lavt energi- og effektbehov, 
høy levetid og kvalitet, slik at behovet for 
vedlikehold og utskifting reduseres. Opp-
graderinger av tekniske anlegg i eksisterende 
bygninger skal gjøres på en måte som bidrar 
positivt til energi- og effektbehovet på 
området.

All systeminndeling av de tekniske anleggene 
skal følge områdets og bygningens inndeling 
i soner og bruksområder. De skal ha 
formålsfordelt måling av energistrømmene, 
både for  elektriske, termiske eller andre 
energibærere. 

Det må utarbeides et pedagogisk og visuelt 
klimagass- og energioppfølgingssystem som 
implementeres som en del av den daglige 
driften av hver bygning, virksomhet og 
boenhet. Dette vil gi brukere og beboere 
en forståelse av hvordan egen adferd, 
energibruk og -produksjon henger sammen 
med, og påvirker, energi- og klimamålene.

For å sikre helhetlige løsninger på tvers 
av byggeprosjektene, må det lages en 
designveileder med krav og anbefalinger for 
hvordan energisystemet. Designveilederen 
må  beskrive hvordan grensesnittet mellom 
energi- og klimatiseringsløsninger i hver 
sone/seksjon i en bygning skal forholde seg 
til  bygningens energisystem og videre til 
områdets energisystem. 

6.5 Fleksibilitet og sambruk 
Det er et mål at privatpersoner, offentlige 
institusjoner og næringsliv skal kunne 
leve et liv og drive virksomhet på Nyhavna 
som medfører så liten miljøbelastning som 
mulig. Det må tilrettelegges for ombruk og 
gjenbruk, samt deling av ressurser og utstyr, 
for å redusere forbruk.

 Reguleringsplaner må vise hvordan arealer 

kan ha flere bruksområder og hvordan 
bygninger skal bli fleksible, samt hvordan 
utbygger skal legge til rette for deling. 

Sambruk av funksjoner reduserer arealbruk, 
og kan være et viktig bidrag til å redusere 
klimagassutslipp. Arealer som gjøres 
tilgjengelige for ulike aktører gjennom 
døgnet, og er utformet med en generalitet 
slik at samme lokale kan brukes til ulike 
formål, vil støtte dette. 

Eksempelvis bør kantiner og auditorium i 
næringsbygg og offentlige institusjoner 
plasseres slik at de også kan benyttes av 
bydelens innbyggere og andre aktører, og 
derigjennom bidra til arealeffektivitet, økt 
lokal aktivitet og gateliv. Videre bør skoler og 
barnehager gjøres tilgjengelige for bydelen 
slik at de kan brukes til fritidsaktiviteter, kurs 
og lignende utenom ordinær brukstid. 

Det som bygges må stå seg over tid og 
kunne møte samfunnets endrede behov, 
uten å introdusere unødig klimabelastning. 
Bygningene må derfor utformes med en høy 
arkitektonisk kvalitet og fleksibilitet, slik at de 
enkelt kan transformeres i løpet av byggets 
levetid. Slik kan behov for riving og nybygging 
reduseres. 

Første etasje-nivå må heves for å hindre 
innsyn, hvis den planlegges for bolig. Dersom 
det i utgangspunktet  planlegges for en 
fleksibel bruk av første etasje, med enten 
bolig eller næring, må dagslysforholdene 
ivaretas uten at store vinduer gir opplevelse 
av sjenerende innsyn når arealet brukes 
til bolig. Det skal ikke legges opp til at 
blendingsgardiner og utvendig avskjerming 
blir nødvendig for å hindre denne type innsyn

6.6 Robuste bygg, anlegg og 
materialer
Bygningsmaterialer og -konstruksjoner på
Nyhavna må tåle både våtere, villere og 
varmere vær uten å miste sin funksjon eller 

”The resource rows” av danske Lendager group er et godt eksempel på upcycling- avfallsmateriell som gis nytt liv i 
nye bygninger. Avfall reduseres og man unngår unødig produksjon av nytt byggemateriell. 
Foto: Danish design review.

estetikk. Materialene skal være robuste, ha 
lang levetid,  kunne gjenbrukes og generelt 
ha lave klimagassutslipp. Ingen materialer 
skal bidra til å spre forurensning i utemiljøet 
eller avgi uheldige emisjoner til innemiljøet. 
Trematerialer som benyttes skal komme fra 
bærekraftig skogbruk. Til reguleringsplaner 
for de 10 delområdene skal det utarbeides 
et designprogram for bebyggelse. 
Designprogrammet må vise hvordan 
materialbruk kan bidra til at Nyhavna blir en 
nullutslippsbydel.

Valg av byggemetoder og -materialer 
må sees i sammenheng med fremtidig 
vedlikehold og behov for utskifting. En 
alternativ konstruksjonsløsning for en 
spesifikk bygningsdel kan i mange tilfeller 
gi et lavere klimagassutslipp over levetiden 
sammenlignet med mer  konvensjonelle 
løsninger.Slike forhold må vurderes i alle 
prosjekt, og livsløpsvurderinger (LCA - Life 

Cycle Assessment) skal benyttes som 
beslutningsstøtteverktøy i alle faser, i 
tråd med overordnet miljøledelsessystem 
for området. I planleggingsfasen må det 
også gjøres en vurdering av hvordan 
konstruksjonene og materialene kan 
demonteres og gjenbrukes.

Gjenbruk av materialer og bygninger skal 
alltid vurderes før riving av eksisterende 
bygningsmasse. For å fremme gjenbruk, kan 
klimagassutslipp relatert til eksisterende 
materialer og bygninger innenfor ZEN-
området settes til null, men all aktivitet for 
å tilpasse og endre disse skal inkluderes i 
klimagassregnskapet. Dette gjelder også 
antikvariske bygninger.



6. 1. Mål og kritiske suksessfaktorer 
for Nyhavna som nullutslippsområ-
de miljøledelse, energisystem og 
bærekraftig ressursbruk

6.1. Området og fremtidig aktivitet skal utvikles som 
et nullutslippsområde

6.1.2. Bygningene må ha en kvalitet og energiytelse 
tilsvarende ZEB-COM eller bedre.
 
• Målet kan justeres i tråd med utvikling av metodik-

ken til FME ZEN eller tilsvarende metodikk.
• Utbyggingen må gjennomføres med utslippsfrie 

anleggsplasser.
• Energisystemet i bygningene må designes for å sam-

handle med områdets energisystem slik at energi 
kan utveksles og effekt frigjøres.

6.1.3. Nyhavna Utvikling AS må ta i bruk privatrettslige 
virkemidler for å nå nullutslippsmålet.
• Privatrettslige avtaler ved tomtesalg må til for å sikre 

at alle aktører følger det overordnede miljøledelses-
systemet og krav til kvalitet.

• Samarbeidsavtaler med andre aktører på Nyhavna er 
nødvendige for å sikre helhetlige løsninger.

• Nye forretningsmodeller for kjøp, salg og lagring av 
energi, og frigjøring av effekt, bør utformes. En mu-
lighet kan være oppskalering av energi- og fleksibili-
tetsmarkedet som utvikles i +CityxChange.

6.1.1. Innarbeide hensyn til nullutslipp i alle forretningsplaner, 
og ved all planlegging og gjennomføring av fysiske tiltak og 
aktiviteter på Nyhavna. Etablere et felles miljøledelsesystem 
med metode for klimagassberegninger i alle faser som en del 
av styringsmodellen.
• Definere systemgrensen og startpunktet for livsløpsvurde-

ringen. Inntil videre benyttes metodikken for FME ZEN på 
områdenivå.

• Innarbeide hensyn til nullutslipp ved planlegging av utbyg-
gingsrekkefølge

• Det må sikres et godt system for måling og dokumen-
tasjon av alle energi- og materialstrømmer gjennom 
livsløpet.

• Om enkelte bygge- eller anleggsprosjekt av tungtveiende 
grunner ikke kan nå energi- og utslippsmålet, skal dette 
kompenseres for innenfor  systemgrensen.

• Andre miljøhensyn enn energi og klima, som f.eks. støy, 
luftkvalitet og biologisk mangfold, kan med fordel inklude-
res i miljøledelsessystemet.

Hovedmål 
nullutslipp

Prosesser som 
supplerer 
regulerings-
plan.

Definere over-
ordnede 
design-
prinsipper og 
sette krav ved 
tomtesalg eller 
festekontrakter.

Prosesser som 
supplerer 
regulerings-
plan

Prosesser som 
supplerer 
regulerings-
plan

Nyhavna som 
helhet

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

6.2. Anleggsarbeid må utføres slik at det bidrar til 
lavest mulig klimagassutslipp og skal heller ikke 
medføre spredning av miljøgifter

6.3. Områdeutviklingen og fremtidig aktivitet skal ikke 
føre til økt energibehov, effektbehov eller klimagass-
utslipp på bynivå.

6.3.1. Felles energisystem for området.
• Nyhavna må ha et felles energisystem (termisk 

og elektrisk) som kan håndtere energiutveksling, 
energilagring, lokal energiproduksjon, og energi- og 
effektfleksibilitet innenfor systemgrensen og mot 
omkringliggende områder.

• Det termiske energisystemet skal være lav-tempe-
ratur,  trykkmessig skilt fra byens fjernvarmenett, og 
legge til rette for lokal gjenvinning av spillvarme.

• Muligheten for et stort sesongvarmelager i fjellet 
under Ladehammere må utredes.

• Det må settes av arealer på, og under, bakkenivå for 
energiproduksjon og energilager (termisk og elek-
trisk).

• Tilgangen til borehull må sikres, for eksempel via 
kjeller,) dersom et sesongvarmelager etableres. 

• Det må settes av plass til en varmepumpesentral 
og sjøvannsledning for varmeleveranse til byens 
fjernvarmesystem. Dette må gjøres i tilknytning til et 
sesongvarmelager.

• Det må settes av areal til fjernkjølesentral om dette 
ikke kan integreres med en varmepumpesentral.

• Det må avsettes plass til store akkumulatortanker i 
noen delområder, hvis sesonglageret ikke kan reali-
seres.

6.2.1. Plan for anleggsarbeid på områdenivå.

• Planen skal legge til rette for for å minimere trans-
portbehov, gravebehov, energibruk og utslipp gjen-
nom utviklingsperioden.

• Den bør omfatte bygging av all teknisk /fysisk infra-
struktur og tilrettelegging av byggegrunn.

• Planen bør omfatte løsninger for utslippsfri anleggs-
plass. 

• Planen skal legge til rette for forsvarlig gjenbruk av 
rene og forurensede masser. Mulighet for lokal ren-
sing av forurensede masser må vurderes med tanke 
på å minimere innhold av miljøgifter og behov for 
massetransport..

Hovedmål 
bærekraftig 
anleggsarbeid

Hovedmål 
energi

Skal sikres i 
reguleringsplan

Prosesser som 
supplerer 
regulerings-
plan

Skal sikres i 
regulerings-
plan

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 7

Delområde 7

Delområde 7

Delområde 10 
(evt 7)

Delområde 
1-10
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6.4. Området skal utvikles med prinsipper for fleksible 
bygninger

6.3.3. Energiproduksjon på bygningsnivå

• Det skal være elektrisk energiproduksjon med solcel-
ler på alle aktuelle tak og fasader.

• Bygningenes innbyrdes plassering og utforming må 
planlegges som en helhet, slik at det ikke gir utilsik-
tede  skyggeforhold som hindrer effektiv strømpro-
duksjon med solceller. Samtidig må dagslysforholde-
ne hensyntas.

• Alle tak og fasader med et potensial for solenergi-
produksjon, skal tilrettelegges for at dette.

6.4.1. Bygningene må utformes med tanke på fleksibel 
bruk og fremtidig endring og ombygging.

• Alle bygg skal sikres en minimum takhøyde på 2,7 
meter for etasjer over første etasje, hensiktsmessig 
plassering av heissjakter og andre tekniske førings-
veier, og bærekonstruksjoner med god innbyrdes 
avstand.

• Alle førsteetasjer skal ha en brutto gjennomsnitts-
høyde på minimum fire meter, og utformes slik at 
arealene kan veksle mellom næring, bolig, areal for 
produksjon og offentlig virksomhet. Det bør stilles 
krav om terskelfri adkomst til førsteetasjer.

6.2.3. Energisystem på bygningsnivå

• Det må stilles krav til å dokumentere energiløsning,  
tilknytning til det overordnede energisystemet og en 
synliggjøring av hvordan prosjektet vil bidra til å opp-
fylle kravet om Nyhavna som nullutslippsområde.

• Alle tekniske systemer skal være enkle, robuste og ha 
detaljert energimåling, energigjenvinning, mulighet 
for energiutveksling, bidra til lavt energi- og effektbe-
hov og generelt medføre lavt vedlikeholdsbehov.

• Alle bygninger må sette av plass til energilager som 
akkumulatortanker og batterirom, slik at termisk 
og elektrisk energi enkelt kan lagres, gjenvinnes og 
brukes som effektutjevning (fleksibilitet).

Hovedmål 
fleksibilitet

Tiltak må 
sikres gjennom 
supplerende 
prosesser til 
regulerings-
plan.

Skal sikres i 
reguleringsplan

Skal sikres i 
reguleringsplan

Skal sikres i 
reguleringsplan

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

6.4.2. Det må settes av areal for fellesfunksjoner og 
planlegges for areal og ressursdeling

• Beboere skal ha tilgang til fellesfunksjoner som   
gjestehybler, verksted og fasiliteter for deling av 
utstyr.

• Det skal anlegges en felles gjenbrukssentral sentralt 
på Nyhavna. 

• Offentlige institusjoner og næringsbygg skal plan-
legges slik at kantiner, auditorium, verksteder og 
lignende fasiliteter kan stilles til disposisjon for 
allmennheten.

Tiltak må 
sikres gjennom 
supplerende 
prosesser til 
regulerings-
plan.

Delområde 
1-10

6.5. Nyhavna skal kjennetegnes av bærekraftig 
materialbruk med vekt på  ombruk av bygninger 
og materialer.

6.5.2. Designprogram som fremmer nullutslipp

• Til reguleringsplaner for de 10 delområdene skal det 
utarbeides et designprogram for bebyggelse for å  
bidra til at Nyhavna blir en nullutslippsbydel.

• Kvaliteter og ombrukspotensiale for eksisterende 
bygninger bør kartlegges, og danne grunnlag for 
designprogrammet.

• Materialer må være robuste, må ha lang levetid 
og tåle fremtidige klimaendringer. Materialene og 
konstruksjonselementene skal kunne demonteres for 
ombruk og gjenbruk.

• Materialer og komponenter skal dokumenteres iht 
anerkjente miljømerker , miljødeklarasjoner - eller 
øvrige anerkjente verktøy/metoder. Dette gjelder 
også produkter som brukes ved vedlikehold.

• Det skal ikke brukes materialer eller produkter som 
bidrar til spredning av mikroplast, eller stoffer som 
står på den nasjonale prioritetslisten for kjemikalier.

• Materialer og overflatebehandlinger skal være 
dokumentert lavemitterende, for å fremme godt 
inneklima.

Hovedmål 
ombruk og 
materialvalg

Skal sikres i 
regulerings-
plan

Tiltak må 
sikres gjennom 
supplerende 
prosesser til 
regulerings-
plan

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

Delområde 
1-10

6. 5.1. Gjenbruksbank 

• Det må anlegges en gjenbruksbank med lagersystem 
for materialer og utstyr i tidlig fase av utviklingen
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