STRATGI OG KVALITETSPRINSIPPER

2. Velge robuste løsninger
vær og klimaendringer
Klimaendringene vil bringe mindre forutsigbart og mer
ekstremt vær. Det kan bli perioder som er både varmere
og våtere med mer nedbør på kortere tid enn det vi er vant
til, men også lengre tørkeperioder kan forventes. Vind og
bølgepåvirkning vil sannsynligvis bli større og havet vil
stige. Nyhavna skal forberedes på at havet stiger 0,72 m
over normalnull innen år 2100 og opp mot 2,2 meter innen
år 2150.
Vi kan tidlig i planleggingen ta grep for å minimere risikoen
og konsekvensene disse endringene bringer med seg.
Dette gjelder også materialbruk og tekniske løsninger
som må tåle de klimatiske utfordringen og ikke føre til
utilsiktet behov for utskifting og vedlikehold, noe som kan
gi unødvendig høye klimagassutslipp. Tar vi høyde for
disse utfordringene tidlig i planleggingen kan vi redusere
uønskede konsekvenser og tiltak kan utformes slik at de
har en merverdi for bydelen. Bebyggelse og vegetasjon skal
bidra til at gater og byrom skal ha gode mikroklimatiske
forhold.
Kullkranparken i høststorm.
Illustrasjon: Agraff arkitekter, False Mirror Office og Rallar arkitekter.
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Kaikanter under + 3,1 som kan oversvømmes

Gater der infiltrasjon forsinker overvannet

tasjon som bidrar til å forsinke og fordrøye
Nyhavna ligger lavt. Ved ekstreme nedregnvannet ved store nedbørsmengder.
børsmengder kan det Kaikanter
oppståunder
overvann
fra
Disse skal utformes slik at de også har en
+ 3,1 som kan oversvømmes
omkringliggende
områder og utsatte gater
Gater
der infiltrasjon forsinker overvannet
estetisk verdi og kan fungere som habitat.
utformes
som
flomveier
som
effektivt
leder
Større grønne områder som forsinker overvann
GRØNNE OMRÅDER SOM FORDØYER OVERVANN
vannet til fjorden.
OBS - lavpunkt
Større
grønne områder bør utformes slik
Kaikanter under + 3,1 som kan oversvømmes
BØLGEBRYTERE
at de har kapasitet til fordrøye og drenere
Moloen reduserer bølgepåvirkningen på de
store mengder vann ved store nedbørsindre bassengene på Nyhavna. Det må utre- mengder.
des hvilken bølgepåvirkning Nyhavna vil få i
frmetiden og hvordan moloen kan redusere LAVPUNKT (FLOMUTSATT)
Strandveien under jernbanesporene er
påvirkningen, og om det er behov for flere
et flomutsatt punkt. Tiltak for å håndtere
lokale bølgebrytere
eventuelle flomsituasjoner utformes slik at
GATER MED INFILTRASJON
tiltakene gir merverdi til byrommet.
I alle gater skal det være innslag av vegeFLOMVEIER

Større grønne områder som forsinker overvann

Potensielt større mulige flomveier fra
andre bydeler
OBS - lavpunkt
Mindre mulige flomveier fra andre bydeler
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Overvannshåndtering

På Nyhavna er det kort vei til
Trondheimsfjorden som er bydelens mottaker
for regnvann, resipient. Det krever derfor
mindre av ledningsnettet å håndtere regnvann
her, enn i tette byområder ellers. Samtidig har
Nyhavna lite fall mot fjorden, og det er derfor
vanskelig å lede regnvann gjennom åpne,
grønne overvannsløsninger. Ledningsnettet
må derfor dimensjoneres for å håndtere
vannmengdene.
Gater og torg utformes med god
dreneringsevne; permeable flater. Vann på
torg og i gater bør brukes aktivt som et estetisk
element og for fordrøyning av overvann, selv
om det ikke vil være mulig å lede vannet langt.
Vannspeil og vannrenner på torg og i gater
gir mulighet for lek, og gir en opplevelse til
byrom som varierer med været. Vannspeil kan
gi bedre mikroklima på varme dager, og bør
brukes i for eksempel større og mindre byrom
og bakgårder. De må ikke plasseres slik at det
forringer materialer eller brukskvaliteter.
Ved å samordne løsninger for håndtering
av regnvann med planlagt vegetasjon, kan
man bedre vekstforholdene og bidra til å
gjør Nyhavna til en bydel preget av grønt.
Eksempler på dette er grønne tak/takhager,
gatetrær og plantebed. Vann som faller på
takflater vil ha en kvalitet som er godt egnet
til dette, og ved å samle og lede disse til
vegetasjon reduserer man behov for aktiv
vanning.

Eksempel på et byrom
som trapper seg ned med
soner med vegtasjon for
oppsamling og gjenbruk
av regvann, City Dunes i
København av SLA.
Foto: SLA
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Snø som faller i bysonen regnes i dag som
forurenset og blir kjørt vekk til snødeponi som
er godkjent for å ta imot forurenset masse.
På Nyhavna skal vi planlegge for et bymiljø
som er mindre forurenset enn det vi har i dag.
Snø som er tilnærmet fri for forurensning kan
håndteres lokalt uten at dette forsurer hav . Da
kan det også planlegges soner for oppsamling
av snø i offentlige rom som kan skape aktivitet
gjennom vinterhalvåret. Disse sonene skal ha
god drenering og robust beplanting som tåler
langvarig snøopplagring.
Vann som faller på trafikkerte arealer vil kunne
inneholde forurensninger, partikler og salt.
Dette vannet bør gå via en egnet renseløsning
før det føres til resipient. Den enkleste
formen for renseløsning er gatesandfang/
sandfangkummer, men også ytterligere behov
for rensing bør vurderes. Allmenningene langs
Transittkaia er egnet plassering for rensebed
som kan rense overflatevannet før det ledes
til fjorden. Et alternativ til å føre regnvannet
direkte til ledningsnettet, er å etablere veier
for vannet på overflaten.
Nyhavna ligger lavt og eventuelt overvann fra
omkringliggende bydeler kan få konsekvenser
på Nyhavna. For håndtering av ekstremnedbør
må det også finnes flomveier som hurtig og
effektivt kan føre det overskytende flomvannet
fra gater, plasser og tak ut til fjorden.

Havnivåstigning og bølgepåvirkning

Nyhavna ligger sjønært og er derfor utsatt
oversvømmelse som en konsekvens av
havnivåstigning, bølger og flo. I arbeidet med
å forberede Nyhavna for klimaendringene
og påfølgende havnivåstigning skilles det
mellom forventet havnivåstigning, nytt
fast havnivå, og forventet vannstand ved
ekstremsituasjon. Det kreves ulike tiltak for å
håndtere en ny fast vannstand og enkeltvise
oversvømmelser. For eksempel vil heving
av byggegrunn være et tiltak for å beskytte
seg mot en fast forhøyet vannstand. Dette
vil være vanskelig på Nyhavna ettersom her
finnes mye bevaringsverdig bygningsmasse.
Man kan gjøre mindre krevende tiltak som
tilrettelegger for at gater, offentlige plasser og
infrastruktur under bakken skal tåle å tidvis
utsettes for oversvømmelser.
Byggverk i flomutsatt område i
sikkerhetsklasse F2 må, ifølge Byggteknisk
forskrift, tåle oversvømmelse opp til kote
+ 3,1 meter. Sikkerhetsklasse F2 gjelder
byggverk der oversvømmelse har middels
konsekvens, det vil si de fleste byggverk
beregnet for personopphold. De økonomiske
konsekvensene ved skader på byggverket kan
være store, men kritiske samfunnsfunksjoner,
som for eksempel sykehus, politi og
brannvesen settes ikke ut av spill.
Gater, torg og grønnstrukturer må derfor tåle
oversvømmelse opp til kote + 3,1 meter. Det
samme gjelder all bygningsmasse. Plassering
av ventilasjonsaggregater i bygningene bør
ikke være lavere enn kote + 3,1 meter, og
heller ikke plasseres i kjellere eller andre
steder hvor de kan bli oversvømt. Dette kan
resultere i såkalt ”sick building syndrome”.
Dersom det oppstår fukt i slike anlegg gir det
stor risiko for langvarig stopp av anleggene
og for oppblomstring av mikrobiologisk
vekst (mugg). Tilsvarende bør annen teknisk
infrastruktur som ikke tåler å bli oversvømt
plasseres med omhu.

oversvømmelse opp til kote + 3,2 meter.
F3 omfatter tiltak der oversvømmelse
har stor konsekvens, som byggverk for
sårbare samfunnsfunksjoner, for tiltak hvor
oversvømmelse vil kunne gi stor forurensning
og tekniske installasjoner som må fungere
for at offentlige infrastruktur kan levere
tjenester, som pumpestasjoner for vann og
trafostasjoner. Det kan være aktuelt å heve
utvalgte veier til kote +3,2 meter for å sikre
trygg utrykning fra brannstasjon.
Nedgravd infrastruktur i form av vann- og
avløpsledninger må man akseptere at blir
liggende lavere en det som stilles til krav for
sikkerhetsklasse F2. Ledninger ligger ofte to
meter under terrengnivå. På den annen side
tåler vann- og avløpsledninger at vannivået
blir høyere ved en ekstrem situasjon, fordi
systemet dreneres når vannivået synker igjen.
Byplanlegging som hensyntar
ekstremhendelser frem til år 2150
må minimum hensynta at vannet i
ekstremsituasjoner kan nå kote +4,0 meter.
Det betyr at bygninger med første etasje
lavere enn kote + 4,0 meter må regne med å
bli oversvømt.
I tillegg til selve vannstanden må man
også vurdere bølgehøyder som kan opptre
samtidig med stormflo. Det er bølgekreftene
som ved høy vannstand ofte gir de største
skadene. Stormflo inntreffer ofte i forbindelse
med værtyper som preges av sterk vind og
mye bølger.

Det må utføres utredninger
som kartlegger fremtidig
bølgepåvirkning og hvilke tiltak
som kreves for å beskytte Nyhavna
mot bølgepåvirkning.

Byggverk i sikkerhetsklasse F3 må tåle
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Prinsipper for robuste løsninger
vær og klimaendringer på Nyhavna
Regnvann som faller på
takflater skal brukes aktivt

for å gjøre Nyhavna til et grønnere
bydel og bidra til biologisk
mangfold. Regn- og smeltevann
fra tak og balkonger skal samles i
taknedløp og benyttes til egnede
formål som for eksempel vanning.

Vannveier på overflaten
kan brukes som et estetisk
element i gater og torg og skal

vurderes når utforming av gater og
byrom planlegges.

Regnvann og snø skal ikke
forurense havet. Det skal

håndteres innenfor bydelen
med løsninger som unngår at
forurensning som miljøgifter og
mikroplast spres fra tette flater
til sjøen. Regnvann som faller på
trafikkerte flater skal gjennomgå
et rensetrinn før det føres til
resipient.

Permeable flater og felter med

vegetasjon skal prege gater og torg

Uterom må utarbeides
til å tåle stor endring
i vannstand. Gater, torg

og grønnstrukturer må tåle
oversvømmelse opp til kote + 3,1
meter.

Infrastruktur i grunnen skal
tåle havstigning og stormflo.

Infrastruktur må dimensjoneres for
å unngå flom ved styrtregn.

Tekniske installasjoner skal

ikke plasseres lavere enn kote + 3,1
meter.

Alle byggverk
som omfattes av
sikkerhetsklasse F2 (sårbare
samfunnsfunksjoner) skal
ikke etableres under kote +
3,2 meter.

Team Mad, BOGL og Holt O`Brien viste i parallelloppdraget for offentlige rom en strategi for å håndtere
havnivåstigning på Nyhavna. Ettersom kulturminne gjør det vanskelig å heve byggegrunnen, forelso teamet en
klimasluse og en klimakant.
En klimasluse mellom Transittkaia og Ladehammeren beskytter de indre havnebassengene slik at kaikantene her
ikke behøver å heves. Øvrige områder må beskyttes ved at kaikanten opparbeides som en klimakant som holder
vannet ute. Illustrasjon: Mad, BOGL og Holt O`Brien

42

43

Tilrettelegge for et godt mirkoklima

Nyhavna ligger utsatt til ved vannkanten, hvor
Trondheimsfjorden møter Nidelva. Her er det
tidvis sterk vind. Fremherskende vindretning
er vest-sørvest (240 grader). Trondheim
er langt mot nord og i vinterhalvåret er
solvinkelen lav. Å sørge for at det er steder i
le for vind med gode solforhold i gater, byrom
og fellesarealer er avgjørende for at det
skal være attraktivt å gå og sykle, og å være
ute på Nyhavna året gjennom. På Nyhavna
planlegges bebyggelse og vegetasjon slik
at det sikres godt mikroklima og attraktive
uterom for bydelens innbyggere
Kvartalsstrukturen på Nyhavna legger opp
til lange, rette gater. Mindre forskyvninger
i gatestrukturen bidrar til bedre mikroklima
i gater og uterom. Dette må vurderes opp
imot utsiktsforhold, dagslysforhold og elproduksjon med solceller.
Mad har studert vindforholdene på Nyhavna
i sammenheng med mulig fremtidig
bebyggelsestruktur. Vindstudiene er basert

på værdata fra tidsrommet 2003-2017 fra
den meteorologiske stasjonen på Voll i
Trondheim, ca 4 km fra Nyhavna. Også data
fra Trondheim havns værstasjon på Brattøra
for 2019 tatt med for å fange opp eventuelle
lokale variasjoner.
Arbeidet viser på et prinsipielt nivå
vindreduserende tiltak, men temaet
bør utredes videre i detaljreguleringer.
Terrengbearbeiding og vegetasjon kan være
viktige verktøy for å bedre vindforholdene
ytterligere.

Solforhold

Gode solplasser i le for vær og vind skal
ivaretas på alle skalaer, fra den private
uteoppholdsplassen, til fellesområdet for
beboere til bydelens gater og byrom. At
bygg ikke stenger ute for mye av solen er
også avgjørende for områdets kapasitet til å
produsere den nødvendige energien som må
til for å nå nullutslippsstadard.

Vindrosene viser gjennomsnittlige vindretninger og vindstyrker for ulike tidsintervaller, både på Brattøra og på
Voll. Dominant vindretning er den samme for både begge målestasjonene, mellom SSV og VSV. På Brattøra blåser
det i tillegg en del fra VNV (290 grader). Vindstudiene er utført for de ti mest dominante vindretningene, basert på
data fra begge målestasjonene. Dominant er her både vurdert ut fra hvor hyppig det blåser fra en retning, og hvor
sterk vinden er. Illustrasjon: Mad

Vind 90 grader

Vind 40 grader

Solstudiene utført av Mad arkitekter viser
en generell nedtrapping mot sørvest og
opptrapping mot nordøst. Dette gir gode
solforhold for boligenes uterom, men
mindre gunstige solforhold i tilliggende gater.
Solforhold i offentlige rom er prioritert i
studiene.
Kommunedelplanen angir en kvartalsstruktur
med bymessige gateløp. Midtbyen i
Trondheim er preget av kvartaler med
bebyggelse av ulik karakter og høyde. Dette
gir et særegent “Trondhjemsk” uttrykk
som bør videreføres på Nyhavna. Særlig
fordelaktig er det å ha en lavere gemsims
i øst-vestgående gater. Punktvis lavere
bebyggelse vil kunne slippe vintersola inn.
Dette må vurderes opp i mot totalt utnyttelse
i kvartalet og en eventuell opptrapping i nord
sine konsekvenser for tilgrensede gater.

Viktige funn i klimaanalysene

I de lange, rette gatene i nord-sør-retning,
Kobbes gate, Transittgata og Maskinistgata,
får vinden akselerere. Avbøtende tiltak som
vegetasjon må vurderes. Vinden får også

En alternativ strategi

Mad har, i arbeidet med å optimalisere
solforholdene, også vurdert en alternativ
strategi. Denne er utenfor rammene i
kommunedelplanen, men ettersom mange av
hensynene bak kommunedelplanen ivaretas,
er denne medtatt i rapporten som et utvidet
kunnskapsgrunnlag.
”Solvinkelen i Trondheim er lav, og for å få
gode solforhold, er det derfor ønskelig å
legge den generelle gesimsen så lavt som
mulig. En generell gesims i et kvartal på 3-4
etasjer, gir langt bedre solforhold i gårdsrom
og omkringliggende gater, enn 5-6 etasjer.
Hvis man da likefullt skal møte forventet
arealutnyttelse, kan en alternativ strategi
være å plassere resterende areal i høyere tårn
på noen utvalgte steder. Skyggen på et slankt
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god fart på visse hushjørner, dette kan enten
løses med videre optimalisering av form,
terrengendring eller vegetasjon.
Havnepromenaden er utsatt på enkelte
områder, bruk av vegetasjon og paviljonger
kan bidra til å dempe ubehaget på de mest
vindutsatte områdene.
Delområde 1 grenser mot Riksveg 706 og det
blir særlig viktig å se på hvordan bebyggelse,
vegetasjon og terreng kan brukes for å unngå
Venturi-effekt i gateløp i nord-sørgående
retning. Vindstudiene viser at bebyggelsen
bør være lav, men dette må vurderes opp
mot for eksempel støyforhold. Dette bør
vurderes videre mot områdets egnethet
til støyømfintlige formål, dagslysforhold og
egnethet for strømproduksjon med solceller
I delområde 4 er aktivitetsområdet utsatt for
vind fra nordvest. En eventuell idrettshall bør
plasseres i nord for å få gunstige vindforhold.
Om en annen plassering ønskes, bør det
gjøres andre avbøtende tiltak for vind i
området.

tårn på feks 12 etasjer, vil flytte seg raskere
enn skyggen til en tett karré på 6 etasjer. Selv
om større områder berøres av skyggen, flytter
den seg raskere slik at alle likefullt sitter igjen
med et større antall soltimer.”

Illustrasjon: Mad
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Prinsipper for et godt mikroklima
Tiltak for å bedre mikroklimaet i
gater, byrom og fellesområder skal
redegjøres for i alle detaljplaner

Lange, rette fasader bør brytes
opp ved å forskyve byggelinjen pr
kvartal, skal at vinden bremses

Bebyggelsesstrukturen og
vegetasjon skal brukes aktivt for
å bedre mikroklimaet.

I tråd med kommunedelplanen for
Nyhavna skal lokalklimaanalyse
følge forslag til reguleringsplan
for de enkelte delområder (3.3.2
Temautredninger for de enkelte
delområder)

Byggene bør trappes ned mot
dominerende vindretning
Åpninger inn i kvartalene for
gang- og sykkelforbindelser plasseres i le.

Nedtrapping mot kulturminnene
Kulturminnene er en viktig del av
det fremtidige bylandskapet på
Nyhavna. Ny bebyggelse skal ikke
overskygge kulturminnene, men
trappes ned mot disse og gi dem
en integrert plass i byvevenfor.
Nedtrappingen sikrer gode
solforhold i byrommene rundt
kulturminnene.

Nedtrapping mot sør
For å sikre gode solforhold internt
i kvartalene og et potensiale for
energiproduksjon i fasade, trappes
kvartalene ned i det sørvestre
hjørnet, mens de trappes opp i det
nordøstre. Maks høyde er i henhold
til kommunedelplanen, maks 7
etasjer, med unntak av delområde 2
og 11.

20 m

8m

Forskyvning av byggelinjen
Langs en lang og rett fasade i vindretningen, vil vinden akselerere. Ved
en forskyvning av byggelinjen, stopper
akselerasjonen og det dannes uterom i
le av bygningsmassen.

Forskyvning av gateløp
På samme måte, vil en forskyvning av
gateløpene stoppe vinden og gi mer
le i gatene. Forskyvningen trenger
ikke være stor, både en halv og en hel
gatebredde forskyvning gir gunstigere
resultater enn ingen forskyvning.

Plassering av kvartalsåpninger i le
Åpninger inn i kvartalene for gang- og
sykkelforbindelser, plasseres i le. Det er
gunstig med flere åpninger for å unngå
at luften presses opp langs fasaden.
På samme måte som gateløpene bør
forskyves, bør heller ikke åpningene
ligge direkte ovenfor hverandre.
Dette bør studeres og optimaliseres i
detaljregulering.

Nedtrapping av byggehøyder mot
domnerende vindretning
Byggene bør trappes ned mot
dominerende vindretning (her vist som
lysere blå, mot høyere bygg i mørkere
blå). For å unngå en Venturiffekt i
gatemunningene hvor mye luft presses
inn i smalere gater, bør byggene mot
syd være lavere slik at en del av luften
kan blåse over dem istedenfor
Illustrasjoner: Mad
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