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Å komme til Nyhavna er

anderledes ……..

• mektig, imponerende, gir innblikk 
i havneaktiviteter og krigsminner

• små til kjempestore dimensjoner

• Norsk stål - kunstinstitusjoner

• industri – rekreasjon

• stygt og pent

• snilt og skummelt

- I dag - en utvikling i 
kontraster



Hva blir framtidsscenariet?

Fortid
Floridastranda

Båtopplag

Turmål

Arbeidermiljø

Småbutikker

Før og etter 
1945
Utfyllinger

Krigen – Dora I og II

Russerfanger

Freden

Havneområder og 
industri

Nåtid

Kombinasjonshavn

Industri

Næring

Krigsminner

Kulturetableringer

Vegprosjekter

Kontraster i 
dimensjoner og i bruk

Fremtid?

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Lower_Manhattan_from_Staten_Island_Ferry_Jan_2006.jpg


Kommunedelplan for Havna
fra1995- gjelder i dag



http://www.adressa.no/multimedia/archive/01026/visjon3kopi_1026182a.jpg


KOMMUNE-
DELPLAN

PLANAVGRENSNING

Kommunedelplan 
med 

konsekvensutredning

Planprogram

Plan med 
bestemmelser 

og retningslinjer



Eiendomsstruktur



Ubebygde områder Bebyggelsesmønster/fotavtrykk



Momenter som kan påvirke 
utviklingen på Nyhavna

• TIH (Trondheim 
interkommunale havn)–
framtidsbilder om 
logistikknutepunkt

• Jernbaneverkets utredning 
om arealer til nytt logestikk-
knutepunkt

• IKAP (interkommunal 
arealplan)arealer til næring 
og bolig

• Marintek – ”den tredje 
bølge” (arealkrevende)

• Framtidens byer

• Lokale krefter/opinion

• Strategier for byutvikling

• Strategier for havneutvikling

• Pågående planer og tiltak



Meråker-
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Nytt 

dobbeltspor
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Europan10
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Pilotprosjekt

et

Mudring/ren

sing TH

Lade Alle 3

Kontorbygg
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Jarleveien 4
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regulering

Lilleby-
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Fesil og 
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TK

Brann-

stasjon

Regulering

Statens 
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NAV –

E6 øst
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AS

UNICON
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utvidelse

Trondheim 
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senter -

regulering

OBOS

Foretnings-
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utvidelse

regulering

TH

Ny drifts-

avdeling

regulering





Status for prosjektet

• Planprogramfase

• Stedsanalyse som del av planprogram 
ferdigstilles

• Prosjekt på sparebluss  - avventer prosess om 
lokalisering av logestikk-knutepunkt og 

Marintek ”den tredje bølge”



Havstigning – blir ett av temaene i  
ROS-analysen









NVE – Flomsonekart
200 årsflom






