
NYHAVNA
18. september 2018



PRESENTASJON OG BEFARING

13:35 Orientering om kommunens strategiske og 
kortsiktige arbeid med Nyhavna v/ Maria Nervik og 
Kai-Arne Riersen

14:45 Gå til Trondheim Stasjonssenter (250 m)

15:00 Orientering om knutepunktsutfordringer 
Trondheim Stasjonssenter v/ Elise Sangereid

15:30 Buss til Portalen

15:45 Befaring om mobilitet v/ Kai-Arne Riersen

16:00 Skipperkontoret: Orientering om kulturminneplan, 
kunstplan og kulturnæringsprogram v/ Mette Bye og 
Berit Kirksæther

16:15 Befaring til Dora 2 v/ Mette Bye



Nyhavna - hvor det ligger og kort om stedet. Det er et spennende og veldig fint 
sted!

(oversiktsbilde som viser midtbyen og nyhavna)













Utklipp Adresseavisa

     



Havner over hele verden 

blir gjort om til by

Har vi de gode eksemplene 

og hva kan vi lære av de?

Behov for bilder og visjoner

Kommentar Tone Sofie Aglen, Adresseavisa juni 2016

     

Illustrasjon kommunedelplan Nyhavna 2016, Pir II arkitekter







EUROPAN 13 – 2015                 False Mirror Office, Genova, Italia



KOMMUNEDELPLAN FOR NYHAVNA

Vedtatt i Bystyret juni 2016

Tidligere regulert til havn og næring

Kommunedelplan for Nyhavna, utarbeidet i 
samarbeid med Trondheim havn,  ble vedtatt i 
2016 og åpner for byutvikling 

Avklarer forhold mellom by og havn

Hensikten med kommunedelplan for Nyhavna 
er å sikre langsiktige strategier og rammer for 
omdanning av Nyhavna fra industrihavn til 
sentrumsformål. 

Samtidig skal langsiktige behov for 
havnevirksomhet ivaretas.

Rekkefølgekrav om godkjente planer og 
programmer før detaljplaner kan godkjennes.



Det kommer til å ta tid. 
Lengste festekontrakt går 
frem til 2079











HVA SLAGS BYDEL SKAL NYHAVNA VÆRE?

NYHAVNA SKAL VÆRE ET LEVENDE STED SOM BYR PÅ ET HAV AV 
OPPLEVELSER

NYHAVNA SKAL VÆRE ET UNIKT STED

NYHAVNA SKAL VÆRE ET STED I BYEN, OG ET STED VED VANNET



Prosjektleder for byliv

● Utvikle en strategi- og handlingsplan for 
ulike tiltak som kan bidra til å gjøre 
Nyhavna til en attraktiv bydel midlertidig 
og på lengre sikt

● Lede gjennomføring av tiltak 
● Koordinere aktuelle aktører 
● Initiere og legge til rette for 

FOU-prosjekter innenfor byutvikling, 
arkitektur og kunst og kultur

● Bidra til internt og eksternt samarbeid 
● Legge til rette for medvirkning
● Bidra til god kommunikasjon mellom alle 

aktører



Rekkefølgekrav i KDP:
● Kvalitetsprogram for offentlige rom
● Kulturminneprogram 
● Miljøprogram
● Kulturnæringsprogram
● Overordna infrastrukturplan
● Reguleringsplan for hovedgate og kollektivtrasé

Parallelle prosesser:
● Areal til offentlige tjenester og idrett
● Mangfoldig boligsammensetning og sosial 

boligbygging
● Avklaring selskapsstruktur
● Relokalisering av eksisterenede virksomhet
● KORO-prosjekt
● Framtidsbilder 2050
● Bylivsprosjektet
● Oppfølging av Europan 13

Pågående arbeid 2018-2019





Deltakere i parallelloppdraget

● Team MAD, BOGL, Holt o`Brien
● Team Skajaa, EFFECT, Urgent Agency
● Team Agraff, Rallar, False Mirror office
● Team White, DRDH

● Masterkurs ved NTNU Fakultet for 
arkitektur og design















“Bydelen kan vise retningen for en ny type utviklingsstrategi - 
som peker fremover mot en fremtid der byen ikke forbruker 
ressurser, men bidrar til å løse de store utfordringene. Det 
handler ikke bare om teknologi, energiforbruk og infrastruktur. 
Det handler om at tilrettelegge for mer sosialt gjennomtenkte 
bygninger og byrom, hvor man deler funktioner i langt større 
grad enn i dag.”

team Skajaa, EFFEKT, Urgent Agency 





Team Agraff



Team White

Team MAD



Team MAD



Team Skajaa



Team Agraff



Team MAD



Humans of Nyhavna, Thedor With, 2016

     

Bylivsstrategi for Nyhavna
Piloter og hendelser 2019-2021

Piloter er konkrete fysiske satsinger mens 
hendelser er aktiviteter som synliggjør 
og påvirker bydelen.

Strategien skal behandles i løpet av 
2019.

Strategiens overordnede mål er å bidra 
til en bærekraftig og attraktiv utvikling 
av Nyhavna, på kort og lang sikt, og 
dermed styrke grunnlaget for fremtidig 
byliv.



Kulturaksen

Strandveikaia

Forbindelse



KULTURAKSEN

1. Byrom ved elva

2. Dora II. 3 etasje

3. Skipperkontoret

4. Fyringsbunkeren





1. TRANSITTPUNKTET



2. DORA II



3. SKIPPERKONTORET



4. FYRINGSBUNKEREN



Kulturminnedag og Pop-up byplankontor



Veien videre?

Prinsipper for Nyhavna!

Offentlige rom
Kulturminner
Kulturnæringer
Miljø
Metrobusstrasè
Byliv og kortsiktige tiltak
Mangfoldig boligsammensetning?
Offentlige funksjoner?





https://drive.google.com/file/d/1mtJmOaCzN0ZCwvaJ8RTVMwX0fvVDbVje/view?ts=5d4957db

https://drive.google.com/file/d/1mtJmOaCzN0ZCwvaJ8RTVMwX0fvVDbVje/view?ts=5d4957db

