
+CityxChange sin visjon er å samskape 
grønnere energipositive byer. I fremtiden 
bruker vi energi smartere. Tenk deg et 
felles lokalt marked som forsyner et 
nabolag eller en bydel med den energien 
som trengs. Du kjøper den energien du har 
behov for og selger eventuelt overskudd. 
For å få dette til trengs ny politikk, åpnere 
handel med mindre reguleringer, og nye 
forretningsmodeller som muliggjør 

mer effektiv energideling i nabolag og 
etterhvert hele byen. +CityxChange skal 
utvikle energipositive kvartal og teste 
løsningene i flere europeiske byer. Det 
betyr at flere byer vil utnytte energien 
bedre og blir mer energieffektive. Slik at vi i 
framtiden kan dele og utnytte lokalprodu-
sert og kortreist energi optimalt for borge-
re, næringsliv, bymiljø og samfunnet.

cityxchange.eu

‘’Samskapende Positive Energidistrikter, med integrert planlegging og 
design, et felles energimarked og fellesskapssammenheng’’

info@cityxchange.eu @PlusCities

Prototyping av Fremtiden
Teste løsninger før vi gjennomfører dem. 
Modellering og innbyggermedvirkning 
gjennom beta prosjekter.

Fremskynde Fremtiden
Nye tiltak fra lokale myndigheter og gjennom 
borgerengasjement som kan fremskynde 
energipositive kvartal og nabolag.

Integrert Planlegging 
og Design.
3D-modellering av bygg og by 
for bedre beslutningsgrunnlag.
(DST).

Samfunnsendring
Etablere lekeplasser for åpen innovasjon, digitale 
og fysiske plattformer for innovasjon, neste 
generasjon av smarte borgere, mm.

PEB
Energipositive kvartal 
og - nabolag 

Forskuttér f Remtiden
Nye innovasjoner, verktøy, teknologier og 
tjenester må utvikles for å kunne etablere 
energipositive kvartal og nabolag.

Felles Lokalt 
Energimarked
Nye fornybare energiløsninger, 
energilager (batteri), 
energiledelse, 
blokk-kjedeteknologi, 
energihandel og -utveksling 
aktør-til-aktør, elektriske 
kjøretøy i ett integrert 
energisystem.
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Samskaper Grønnere 
Energipositive Byer
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TRONDHEIM

Testområdet omfatter byggene Powerhouse, 
Handelshøyskolen BI og Miljødirektoratet. De 
er sammenkoblet via et felles energistyr-
ingssystem basert på elektrisitet og et lokalt 
termisk nett basert på fjordvarme. 

Nye Campus Gløshaugen skal bygges ut de 
neste 10 årene. Testområdet omfatter sju 
bygninger som varierer fra eldre universitets-
bygg til nyere bygninger, bla Valgrinda ZEB 
Flexible Lab. Gløshaugen er et eget konsesjon-
sområde for både fjernvarme og elektrisitet 
og har sitt eget mikronett for energi.

Sluppen-Tempe er en av Trondheims store 
transformasjonsområder. Det skal utvikles 
som en ny bærekraftig nullutslippsbydel med 
bedrifter, offentlige bygninger og boliger. En 
ny skole og et helse- og velferdsenter vil bli 
bygd sammen med et stort antall nye boliger. 
Sluppen-Tempe vil være testområde både for 
elektriske og termiske(varme-) løsninger.

Bulgaria

Trondheim vil sammen med byens 
næringsliv og borgere skape en 
grønnere energipositiv by. For å gjøre 
dette mulig, er det nødvendig med ny 
infrastruktur som kan produsere og 
fordele grønn energi slik at den flyter 
i og mellom bygg og transportløs-
ninger i et nabolag eller en by. Vi har 
tre nabolag der vi skal teste slike nye 
løsninger: Brattøra er en del av byens 
havn og inneholder hotell, museer, 
konferansesenter, badeanlegg og 
flere kontorbygg, og vil bli vesentlig 
fortettet i årene som kommer. 

DA2: BRATTØRA

Brattørkaia 15

Brattørkaia 16

Brattørkaia 17, Powerhouse

Fremtidige demo blokker

DA3: CAMPUS NTNU
GLØSHAUGEN

DA1: SLUPPEN - TEMPE

Ola Frost vei

Sluppen

Nidarvoll replikering

Sluppenveien 10
Sluppenveien 9
Sluppenveien 17 A
Sluppenveien 17 B
Sluppenveien  19
Leirfossveien 5 D
Leirfossveien 5 E


