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6. Etablere Nyhavna som
et nullutslippsområde

Fjernvarme eller annen
termisk energi- og
effektutveksling

Det er vedtatt at Nyhavna skal etableres som et nullutslippsområde
med netto reduksjon mot null klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv.
Foto: Trondheim kommune

lipp
som
råde
)
lipp
som
råde
)

Overordnet termisk
fosyning m/utveksling
av energi mellom bygg

na b
lir e
t

anu

lluts

at N
y

hav

na b
lir e
t

anu

Lokal termisk
energiproduksjon
og lagring

ZEB-COM
systemgrense

bidr
a til

at N
y

hav

ZEB-COM
systemgrense

ZEB-COM
systemgrense

ZEB-COM
systemgrense

Elektristet fra nettet eller annen
elektrisk energi- og effektutveksling
(feks. transport eller EnergiHub Brattøra)

Elektristet fra nettet eller annen
elektrisk energi- og effektutveksling
(feks. transport eller EnergiHub Brattøra)

ZEN
syst
em

ll ny

aklt
ivte
t sk
al

ZEN
syst
emg
gren
rens
se ( a
e (a

ll ny

aklt
ivte
t sk
al

bidr
a til

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 området. Dette må følges opp på prosjektog systemnivå, fra tidlig planlegging til ferdig prosjekt og
videre i driftsfasen.

Fjernvarme eller annen
termisk energi- og
effektutveksling
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Nyhavna skal være et nullutslippsområde og forbilde for
utviklingen av fremtidens nullutslippssamfunn. Fra dag
én tar vi i bruk faglig kompetanse, nyeste kunnskap og ny
teknologi, tilpasset områdets egenart.

Det vi bygger skal utnyttes godt og stå seg over tid. Bygg,
anlegg og materialer skal være robuste og fleksible. Arealer
utformes med en generalitet og kvalitet som tilrettelegger
for deling, flerbruk og god arealutnyttelse.
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av tungveiende grunner ikke når ZEB-COM)

Nye bygg
Totalrenovert
Eksiterende bygg (kulturminner og nybygg)
Eksisterende bygg med kompenserende
tiltak for å nå ZEB-COM i andre bygg
innenfor
Nye byggZEB-området.
Totalrenovert
Eksisterende bygg med kompenserende
tiltak for å nå ZEB-COM i andre bygg
innenfor ZEB-området.
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74

75

For å lykkes med dette, er det nødvendig
å gjøre ting annerledes enn vanlig praksis.
God planlegging i tidlig fase, tett tverrfaglig
koordinering og helhetlig systemtenking er
avgjørende. Det må derfor planlegges og
budsjetteres for dette, slik at nødvendig
kompetanse og ressurser sikres før
utviklingen har kommet for langt. For å
oppnå ønsket resultat i alle faser, trengs
en overordnet oppfølging av krav og
anbefalinger og dokumentasjon av all
aktivitet som påvirker miljø og utslipp.
All energibruk og klimagassutslipp måles
på prosjekt-og systemnivå, dokumenteres
og følges opp, fra tidlig planlegging til
ferdig prosjekt og videre i driftsfasen, slik at
Nyhavna i praksis blir det nullutslippsområdet
vi streber etter. Området skal til sammen
produsere nok fornybar energi til å
kompensere for byggenes, aktivitetens og
infrastrukturens totale klimagassutslipp i ulike
faser.

Overordnet krav til nullutslipp

Forskningssenteret FME ZEN holder til
på NTNU i Trondheim. Senteret forsker
på nullutslippsområder i smarte byer;
Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) på
engelsk. Forskningen på ZEN omfatter
en beregningsmetodikk for flere utvalgte
kriterier, hvor hovedformålet er å støtte opp
under utviklingen av områder med null eller
svært lave klimagassutslipp. Metodikken
utvikles og forbedres kontinuerlig gjennom
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forskningssenteret FME ZEN.
Et nullutslippsbygg eller Zero Emission
Building (ZEB) er nødvendig i et ZEN-område.
Et slikt bygg skal produsere nok fornybar
energi til å kompensere for byggets totale
klimagassutslipp gjennom hele levetiden. Når
hvert enkelt bygg, både nye og renoverte,
kompenserer for egne utslipp knyttet til
anleggsfasen (Construction), driftsfasen
(Operation) og til materialbruk (Materials),
når man standarden ZEB-COM.
For et nullutslippsområde (ZEN) løftes
systemgrensen fra byggnivå til områdenivå,
slik at eksisterende og nye bygninger, lokal
energiproduksjon, energisystemet og
andre kriterier utvikles som en helhet, og
hvor totalutslippene til området i løpet av
levetiden skal være null eller bedre.

må samhandle med omkringliggende
områder og energisystem. Dette krever
stor grad av planlegging, spesielt i tidlig
fase av områdeutviklingen, og i hvert enkelt
byggeprosjekt.

Styringsmodell for å kontrollere
nullutslippsmål

Krav og mål må håndteres likt for alle tomter
innenfor Nyhavnas systemgrense. Juridiske
virkemidler som plan- og bygningsloven
og byggteknisk forskrift, er per i dag ikke
tilstrekkelig for å sikre et nullutslippsområde.
For å utvikle Nyhavna som et
nullutslippsområdet på en helhetlig måte
trengs en felles organisering av grunneiere.
Framtidige utbyggere bør også inviteres
inn i et felles forum for å sikre samkjøring
og erfaringsoverføring. En hensiktsmessig

Det er viktig å presisere at byggets andel
av utslipp knyttet til felles infrastruktur
kan allokeres til byggets anleggsfase for at
området som helhet skal bli nullutslipp.
I beregningsmetodikken for nullutslippsbygg
og -områder legger man til grunn en gitt
levetid, ofte 60 år. I løpet av denne levetiden
skal man kompensere for alle utslippene
gjennom ren, utslippsfri energieksport over
egen systemgrense. Energieksporten som
kompenserer for utslippene i bydelen vil
utslippsmessig bli mindre verdt i framtida
jo renere annen energi også vil bli. Dette
taler for at det er nå det gjelder. Allikevel
er det viktig å velge løsninger som er
“varige” utover det som legges til grunn for
beregning og dokumentasjon av nullutslipp.
Byggene og bydelen vil leve lengre enn den
beregningsmessige levetiden, og om disse
fremdeles bidrar med ren energieksport, så
kan vi oppnå en “pluss-bydel” på sikt.
En annet viktig forutsetning for
områdeutviklingen, er at Nyhavna ikke skal
føre til økt energibehov, effektbehov eller
klimagassutslipp på bynivå. Dette innebærer
at bygninger og energisystemet på Nyhavna

Energi
Effekt

Innovasjon
Klimagass
utslipp

Moblitet

Økonomi
Stedskvaliteter

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.

organisering av dette må være ivaretatt før
detaljreguleringer starter.
Alle aktører som skal bygge, eie eller leie
innenfor den definerte systemgrensen må
i alle faser av prosjektene følge de samme
kvalitetskrav til miljø, beregningsmetodikk,
rapportering og dokumentere at
miljøkravene er ivaretatt. Per i dag skal
nullutslipp beregnes i tråd med FME ZEN sin
beregningsmetodikk for nullutslippsområder
i alle faser, fra vugge til grav. Det skal sette
krav til metodikk for energi-, effekt- og
klimagassberegninger for all aktivitet, og
hvordan dette skal måles, dokumenteres
og rapporteres. Hvert enkelt prosjekt blir
ansvarlig for å rapportere i alle faser slik at
bygg og området utvikles som et ZEN-område
med ZEB-COM bygg og i praksis blir et

Livsløpsutslipp (kg Co2-ekv)

I kommunedelplanen for Nyhavna (2016) er
det vedtatt at Nyhavna skal transformeres
etter prinsipper for bærekraftig utvikling og
i tråd med Trondheim kommunes miljø- og
bærekraftsmål. Dette er ytterligere skjerpet
ved en politisk presisering i Bystyret 21.
november 2019 ble det vedtatt at Nyhavna
skal etableres som et nullutslippsområde med
netto reduksjon mot null klimagassutslipp i
et livsløpsperspektiv. Dette er ambisiøst, men
nødvendig for at Trondheim skal nå egne og
FNs bærekraftsmål.

ZEB COMPLETE
ZEB COME
ZEB COM

Eksportert
energi

ZEB OM
ZEB O

Energiforbruk
dekken av lokal
energiproduksjon

ZEB O-EQ
Ulike ambisjonsnivå for ZEB:
EQ: Teknisk utstyr (husholdsningsartikler, kontorutstyr
etc.)
O: Energibruk til drift
M: Produksjon av materialer
C: Byggefasen
E: Avhending
COMPLETE: Bruksfasen (vedlikehold, utskiftninger)
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.
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nullutslippsområde over levetiden.
Der enkelte byggeprosjekt ikke når kravet
om ZEB-COM må det kompenseres for
med tiltak innenfor systemgrensen. Det
kan for eksempel bety tiltak som øker
energieffektiviteten på verneverdige bygg
eller at energiproduksjonen i området
forbedres ytterligere utover det man
ellers har planlagt å gjøre. Formålet med
kompenserende tiltak er å bedre andre bygg
tilsvarende det man ikke klarer å nå i eget
prosjekt. Dette må avklares på overordnet
nivå i tidlig fase.
For alle prosjekter og utbyggingsaktiviteter
i et nullutslippsområde stilles det krav
til miljøkompetanse som er relevant for
området og for det enkelte prosjekts
miljømål. Dette gjelder for eiere, planleggere,
prosjektledelse, innkjøpere/bestillere,
prosjekteringsledelse, prosjekterende og
utførende. I beregningsmetodikken til FME
ZEN fremheves det at LCC og LCA aktivt skal
benyttes i alle faser av prosjektutviklingen.
Ved målkonflikter skal miljømål minimum
vektes på lik linje med andre hensyn.

Anleggsplass

Relokalisering av virksomheter, tilrettelegging
av tomtene og oppføring av nye bygg
på Nyhavna vil medføre betydelige
klimagassutslipp og annen miljøbelastning.
En overordnet plan for hvordan dette skal
håndteres, og belastningen det medfører
for miljø og klima, må utredes nærmere før
detaljregulering.
Relokalisering av virksomheter og
utbyggingsfaser vil foregå over lang
tid, og anleggsvirksomheten må sees
i sammenheng med folkehelse, støy
og støv, og planlegges for å minimere
belastningen dette gir. Eventuelle helse-,
miljø- og klimagassgevinster ved å levere
byggematerialer med båt skal også vurderes.
All miljøbelastning og klimagassutslipp
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relatert til anleggsvirksomhet skal rapporteres
og være en del av dokumentasjonen for at
Nyhavna skal bli nullutslippsområde.

Energisystem og tekniske anlegg

Et overordnet energisystem for termisk og
elektrisk energi er nødvendig for å realisere
nullutslippsområdet. Utformingen av et slikt
energisystem, energiteknisk infrastruktur,
vil sette premisser for utformingen av
energisystemet i bygninger, og omvendt.
Ved å kartlegge energi- og effektbehovet
i området, kan man sikre en helhetlig
design og utforming av et energisystem
tilpasset Nyhavna som nullutslippsområde.
Sammenkoblingen mellom nye og gamle/
verneverdige bygg og det overordnede
energisystemet, kan være krevende og
må vurderes spesielt i utformingen. Alt
dette må utredes før man begynner å
bygge ut annen teknisk infrastruktur eller
starter detaljreguleringer av kvartaler og
byggeprosjekter.
Energi- og klimatiseringsløsninger i
bygningene skal velges med tanke på
klimagassutslipp i et livssyklusperspektiv. Slike
løsninger skal bidra til at det kan utveksles
elektrisk og termisk energi og effekt med det
overordnede energisystemet, og må derfor
utformes med tanke på helheten i ZENområdet.

Tekniske anlegg og systemer

Alle tekniske anlegg og systemer, både i den
overordnede tekniske infrastrukturen og ned
på romnivå i hver enkelt bygning, skal
støtte opp om de overordnede miljøkravene
til Nyhavna, og designes med stor grad av
energieffektivitet og fleksibilitet. Ved valg av
komponenter og utstyr skal det legges vekt
på lavt energi- og effektbehov, og høy levetid
og kvalitet for å minimere behovet for vedlikehold og utskifting. Mindre oppgraderinger
av tekniske anlegg i eksisterende bygninger
skal bidra positivt til energi- og effektbehovet
på området.
All systeminndeling av de tekniske anleggene
skal følge områdets og byggets inndeling i
soner og bruksområder, og skal ha formålsfordelt måling av energistrømmene, elektriske, termiske eller andre energibærere.
Ved å utarbeide et pedagogisk og visuelt
klimagass- og energioppfølgingssystem som
implementeres i hvert bygg, virksomhet og

boenhet, blir brukere og beboerne involvert
og får forståelse for hvordan eget energibruk
og -produksjon bidrar til å nå målet om null
utslipp.
Det bør lages en designveileder med krav
og anbefalinger for hvordan energisystemet/-løsningen i hvert enkelt bygg skal
kobles opp mot, og utveksle energi med, det
overordnede energisystemet i området. En
slik designveileder bør også beskrive hvordan
grensesnittet mellom energi- og klimatiseringsløsninger i hver sone/seksjon/bygg kan
gjøres mot byggets energisystem og videre
mot områdets energisystem, for å sikre helhetlige løsninger på tvers av byggeprosjektene.
.

”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.

Energisystem

Det er behov for å kartlegge potensialet
for energiproduksjon fra sjøen som en
del av det overordnede energisystemet .
Det er nærliggende å vurdere varme- og
kuldeproduksjon med sjøvannsvarmepumper.
En energisentral for dette kan plasseres
i området på Transittkaia, og må i så fall
vurderes i planene for området. Videre må
mulighetene til lagring av termisk energi,
i tanker og/eller som et større termisk
sesonglager, utredes. Større batteripakker, for
eksempel i tilknytning til
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Prinsipp for å etablere et

Behov for ytterligere utredning

nullutslippsområde

Grunneierne må sette krav

gjennom tomtesalg og avtaler før
utbygging. En felles organisering
med mandat, ansvar og myndighet
må til for å realisere Nyhavna som
en nullutslippsbydel.
All teknisk infrastruktur, nybygg og
renoveringsprosjekter skal bidra
til at Nyhavna utvikles som et
ZEN-område med minstekrav om
ZEB-COM på byggnivå og dokumentasjon i tråd med FME ZEN
sin beregningsmetodikk for nullutslippsområder i alle faser frem til
ferdig utviklet område.
Alle energi- og materialstrømmer over systemgrensene skal rapporteres og følges
opp. Enkelte byggeprosjekt som
av tungtveiende grunner ikke når
kravet om ZEB-COM, skal det i tidlig
fase dokumenteres slik at kompenserende tiltak innenfor systemgrensen kan pålegges og iverksettes.
Områdets energisystem må
designes som en helhet for
nødvendig energiutveksling,
energilagring, lokal energiproduksjon, og energi- og
effektfleksibilitet innenfor
ZEN-systemgrensen og mot
omkringliggende områder.
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Klimagassregnskap skal lages i
alle prosjektfaser, også i tidligfase.
Utbyggingen skal gjennomføres
med utslippsfrie anleggs-

plasser.

Hvert prosjekt skal minimere
avfall og kapp og dokumentere i
et as-built klimagassregnskap.
Tekniske anlegg skal være enkle
og robuste systemer tilrettelagt
for energigjenvinning og -utveksling, lavt energi- og effektbehov og
lavt vedlikeholdsbehov.
Alle byggeprosjekter skal legge
frem en effektbehovsprofil på
timesnivå som dokumenterer at
prosjektet bidrar til å nå kravene til
energibruk og nullutslipp.
I reguleringsbestemmelsene skal
det stilles krav til å dokumentere
energiløsning, effektbehov, tilknytning til det overordnet energisystem og hvordan prosjektet vil bidra
til å oppfylle kravet om Nyhavna
som nullutslippsområde.

Energi- og effektbehov må

kartlegges og legges til grunn
for utforming og design av
nullutslippsområdets energisystem - en
konseptutredning for Nyhavna.

Arealbehov, på og i byggene og i
området, for lokal energiproduksjon, må sees i sammenheng
med energi- og effektbehovet i
området. og utredes som en del av
en helhetlig plan og design av et
overordnet energisystem for området.

Mulighetene til lagring av termisk
energi, i store tanker og/eller som
et større termisk sesonglager på
området må utredes som en del av
energisystemløsningen. En aktuell
plassering er inn mot Ladehammeren,
så dette kan bli et viktig rekkefølgekrav.
Det er behov for omfattende lokal
energiproduksjon, elektrisk og termisk,
for å få til et nullutslippsområde i
praksis. Nok energiproduksjon til
å kompensere for utslipp relatert
til bygging, drift og vedlikehold av
området, vil beslaglegge en stor
andel flater, tak og fasader, til for
eksempel solceller. Biotoptak og tak for
opphold kan derfor komme i konflikt
med kravet om nullutslippsområde.

utstyr på tak kan gi skyggevirkninger
og redusere muligheten for effektiv
strømproduksjon med solceller.
Reduserte dagslys- og utsiktsforhold
kan også bli en konsekvens av tekniske
installasjoner på tak, og må derfor
ikke planlegges for i større grad enn
strengt tatt nødvendig for å få til et
energieffektivt klimatiserings- og
energisystem i byggene.
En plan på områdenivå må se behov
for masseutskifting i sammenheng
med transportbehov og muligheter
for omdisponering og lokal håndtering
av forurensede masser før tiltaksplan
utarbeides i forbindelse med hver
reguleringsplan.
For å sikre at all planlegging
og bygging støtter opp under
vedtaket om at Nyhavna skal
være et nullutslippsområde, bør
det nye eiendomsselskapet eller

organisasjonen gies mandat
og myndighet til å følge opp og

sette helhetlige krav til energi-,
effekt- og klimaløsninger i alle faser av
områdeutviklingen. Dette må utredes
nærmere før detaljreguleringer settes i
gang. Spesielt viktig blir spørsmål rundt
offentlig og privateide tomter innenfor
Nyhavnas systemgrense.

Plassering av ventilasjonsaggregat,
luftinntak og - avkast eller annet teknisk
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Robuste bygg, anlegg og materialer

Bydelen bygges med bygningsmaterialer og
-konstruksjoner som tåler både våtere, villere
og varmere vær uten å miste sin funksjon
eller se slitte og stygge ut. Materialer er
robuste, har lang levetid og har lave klimagassutslipp. Det brukes materialer som unngår
å spre forurensning i utemiljøet eller avgassing til innemiljøet. Trematerialer kommer fra
bærekraftig skogbruk.
Valg av byggemetoder og -materialer skal sees
i sammenheng med vedlikehold og behov
for utskifting. En alternativ systemløsning
for en bygningsdel, kan gi et lavere utslipp
over levetiden sammenlignet med konvensjonelle løsninger. Når tidligfasevurderinger
av systemløsninger for bygningskonstruksjonen, fundamentering, bærekonstruksjon og
dekker, vurderes i tidlig fase, skal det inkludere en vurdering av klimagassutslippene over
levetiden. LCA benyttes som beslutningsstøtteverktøy i alle faser, i tråd med overordnet
miljøledelsessystem for området.
Når klimagassutslipp som følge av massetransport inn og ut av Nyhavna-området skal
dokumenteres som en del av helheten, må
det planlegges for massehåndtering internt i
bydelen. En plan på områdenivå må se behov
for masseutskifting i sammenheng med transportbehov og muligheter for omdisponering
og lokal håndtering av forurensede masser
før tiltaksplan utarbeides i forbindelse med
hver reguleringsplan.
Gjenbruk av materialer og bygninger skal
alltid vurderes før riving. 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.
Verneverdige bygninger som skal settes i
stand etter antikvariske prinsipper skal følge
overordnede premisser om Nyhavna som nullutslippsområde. Klimagassutslipp relatert til

82

verneverdige bygninger settes til null mens all
aktivitet for å tilpasse og endre disse inkluderes i klimagassregnskapet. Valg av materialer
bør også her følge en bærekraftig tankegang.
Krav og anbefalinger følges opp i en designveileder for materialbruk tilpasset Nyhavna.
En slik veileder bør gi anbefalinger til materialer, gjenbruk og bygningskonstruksjoner som
kan bidra til å oppfylle kravet om Nyhavna
som nullutslippsområde.

Fleksibilitet og sambruk

Prinsipper for robuste og fleksible
bygg og anlegg
Materialer skal være robuste
med lang levetid og kunne
gjenvinnes.

Det er et mål at at privatpersoner, offentlige
institusjoner og næringslivet på Nyhavna har
en minimal miljøbelastning. Dette kan ivaretas blant annet gjennom å tilrettelegge for et
redusert personlig forbruk gjennom å tilrettelegge for gjenbruk, deling av utstyr i boliger og
i næringsbygg.

Materialvalg skal ta hensyn til
forventede klimaendringer.

Det som bygges skal stå seg over tid og kunne
ta opp i seg samfunnets endrede behov. Derfor er bygningene på Nyhavna utformet med
en høy arkitektonisk kvalitet og fleksibilitet
slik at de kan transformeres i løpet av byggets
levetid. Slik unngår vi å rive og bygge nytt.
Sambruk av funksjoner bør etterstrebes for å
redusere bebygget areal. Arealer bør tilgjengeliggjøres for ulike aktører gjennom døgnet
og utformes med en generalitet slik at samme
lokale kan brukes til ulike formål.

Det skal anlegges en felles
gjenbrukssentral sentralt på
Nyhavna. Denne bør inngå som en
del av rekkefølgebestemmelsene.

Kantiner og auditorium i næringsbygg og offentlige institusjoner bør plasseres slik at disse
kan benyttes av bydelens innbyggere og andre
aktører, og bidra til gatelivet. Skoler og barnehager kan gjøres tilgjengelige for fritidsaktiviteter og kurs utenom ordinær arbeidstid.

Det bør stilles krav til at offentlige
institusjoner og næringsbygg
|planlegges slik at kantiner,
auditorium, verksteder og
lignende fasiliteter kan stilles til
disposisjon for allmennheten.

For å redusere behov for
massetransport, skal
gravemasser gjenbrukes så langt
det lar seg gjøre.

Det bør stilles krav til at alle
boligprosjekt tilrettelegger
for at beboere har tilgang
til fellesfunksjoner som
gjestehybler, verksteder og andre
fasiliteter, og for deling av utstyr.

Det bør stilles krav om at alle bygg
tilrettelegger for bruksendring
ved at det sikres en minimum
takhøyde på 2,7 meter for etasjer
over første etasje, hensiktsmessig
plassering av heissjakter og
andre tekniske føringsveier, og
bærekonstruksjoner med god
innbyrdes avstand
I tråd med kommunedelplanen skal
det skal alle førsteetasjer ha
en brutto gjennomsnittshøyde på
minimum fire meter og utformes
slik at arealene kan veksle mellom
næring, bolig, areal for produksjon
og offentlig program. Det bør
stilles krav om terskelfri adkomst til
førsteetasjer.

Dersom første etasje i utgangspunktet, eller
på senere tidspunkt, skal brukes som bolig, må
bygget planlegges slik at dagslysforholdene
ivaretas uten at store vinduer gir opplevelse av
sjenerende innsyn. Det skal ikke legges opp til
at blendingsgardiner og utvendig avskjerming
skal hindre denne type innsyn. Ved boligformål
skal første etasje heves for å hindre innsyn.
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