
Minus 10 grader og kuling. Ser ut over fjorden 
og oppdager vinterens første isflak gjennom 
badstuvinduet.

Høstens skattejakt der skatten er varm kakao 
og vafler med rømme. 

Bestefar titter på vårens fugletrekk. Sensommerkajakktur i solen før formiddagens 
forelesning på NTNU.

Der vi omfavner kontrastene og 
sprer varme 

Nyhavna
Trondheim, byen med sitt skimrende hav og svarte 
natt. «Byen vårres», din og min. Framveksten og 
utviklingen av gamle Nidaros er tuftet på lokal-
kunnskap, inspirert av internasjonale impulser og 
byer der ute.

Trondheim, kontrastenes by, der historiske linjer 
forenes med fremtidens muligheter. Byen der Ni-
darosdomen ligger ruvende i bylandskapet og er 
omkranset av den moderne, kunnskapsrike og pul-
serende, men likevel lavmælte småhusbyen.

“Byen vårres”, store, lille Trondheim, byen ved sjø-
en, der vann møter land, der det urbane møter det 
rurale og der folket omfavner årets fire årstider. Det 
er spenningen og kontrastene i alt dette som gjør 
Trondheim til en unik by, en by med visjoner for 
Nyhavna.

I vårt arbeid for fremtidens Nyhavna har vi derfor 
tatt tak i kontrastene. I tillegg til å bygge på de man-
ge åpenbare kvalitetene i Trondheim, er det også 
flere skjulte potensialer vi ønsker å løfte fram. Ved å 
koble kontrastene mellom by, klima, mennesker og 
natur med Trondheims bybilde, vil vi skape en 

innovativ og levende vannkant-by som tiltrekker 
seg internasjonal oppmerksomhet.
For å oppfylle denne ambisjonen, tok vi utgangs-
punkt i den følelsen vi ønsker å formidle til besø-
kende og boende i fremtidens Nyhavna. Vårt de-
signarbeid startet derfor med et grunnleggende 
spørsmål: Hvordan kan vi designe med klimaet?

Svaret ble at blest, vand, kulde og mørke kan brukes 
aktivt til forene kontrastene i byen. Følelsen folk 
skal ha når de bor eller besøker Nyhavna er at dette 
er et sted hvor du kan kose deg. For hvilken følelse 
får du, når du sitter i varmen og ser på en opprørt 
fjord og en stri elv på den andre siden av vinduet? 
Hva med når du møtes med venner rundt et glitren-
de bål en kald vinterkveld i desember?

Som designere har vi brukt uttrykket ”å kose seg” 
som en designgrep for å skape et sted med en sær-
egen karakter som berører, begeistrer, beruser og 
befolker. Ved å bruke Trondheims iboende kvalite-
ter og ved å designe med klimaet, har vi forsøkt å 
skape byrom, allmenninger, plasser, veiter, stier, 
bygninger og landskap som maner frem koselige 
opplevelser.

Hus som blok-
kerer vinden  

Koselig gate

Utsatt for 
vinden

Sterk relasjon til 
vannet

Offentlig tilgjengelig 
første etasje

Gjennomsiktighet 
og åpenhet 

Kaldt, hardt, vått, vindfullt Varm, myk, tørr, roligHvor kontrasterne møtes 
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Forsterke, 
forbinde og forene 

Vårt forslag er et helhetsgrep for hele Trondheim, hvor Nyhavna blir en 
byutvidelse, ikke et separat byområde. For å transformere Nyhavna til en 
levende, bærekraftig bydel med forbilledlig verdi både nasjonalt og 
internasjonalt, er det avgjørende å arbeide systematisk med en lang 
rekke komplekse hensyn og problemstillinger som regnvannshåndte-
ring, klimaforsikring, mikroklima, byliv, boligliv, energiforbruk og mye 
mer. I tillegg er det et mangfold av intensjoner og visjoner som går foran 
konkurransen. Vårt forslag tar hensyn til og bygger på forskning rundt 
de ulike temaene og de flere visjonene, og bringer dem sammen i en 
helhetlig utforming for fremtidens Nyhavna.

I vårt forslag er synergier mellom de ulike løsningene ryggraden i hele 
prosjektet. Løsninger for byliv og klimavern blir ett i byrom som er skapt 
for å håndtere ekstremregn og som samtidig danner rammen om kultur-
arrangementer, sammenkomster og bevegelser. Industrivirksomhet og 
boliv sameksisterer, og de mange grønne byrommene danner rammen 
om en god hverdag både for de som bor og arbeider i området. Og ikke 
minst: Prosjektets faseplan tar høyde for at Nyhavna skal være et godt 
sted for de som bor og arbeider der, til tross for at transformasjon og 
utvikling av Nyhavna skal pågå i mange år fremover.

Mobilitetssnettverket ivaretar sikker mobilitet for alle 
aldre og gir et oversiktlig og trygt fotgjenger- og sykkel-
nettverk. I nettverket er det de myke trafikantene som 
har prioritet. Sykkelforbindelsen fortsetter fra Båt-
mannsgata til sentrum, enten langs Transittgata eller 
over en fremtidig bro over elven. Langs promenaden har 
fotgjengere førsteprioritet.

Myke trafikanter

1:4000

På fremtidens Nyhavna vil det være et tydelig hieriaki 
mellom myke og harde trafikanter. Transittgata skal 
fortsatt håndtere tungtrafikk og er derfor utformet som et 
rett gateløp. Adkomst til parkeringskjellere skjer via 
Transittgata for å minimere kjøring i resten av området.

Mobilitetsnettverk og logistikk

1:4000

Fortellingen om vannet på Nyhavna gjenspeiler kvalite-
tene til stedene der vannet er, og fungerer som en ko-
bling mellom de ulike stedene - som et kunstnerisk-, 
rekreativt element og overvannsystem. Terrengforming 
og åpne systemer leder overvann fra trafikkområder til 
grønnstruktur med integrert rensing av forurenset vann.

En fortelling om vann

1:4000

En god strategi for utvikling av Nyhavna innebærer at 
kulturverdier og kulturmiljø inngår som en del av områ-
dets kvaliteter, og at bruken av disse inngår i utviklings-
konseptet for den nye bydelen. Kulturminner har en 
nøkkelrolle i å forankre den nye bebyggelse til stedet. 
Ved å bevare og videreutvikle Nyhavna eksisterende 
kulturnettverk gis plass til forskjellige typer av opplev-
elser, både ute og inne. Kreativ virksomhet og et levende 
lokalt kulturmiljø.

Koble identitetsskapende elementer

1:4000

Kantsoner og aktivitetsnivåer kobler byrommenes flate 
og karakter, bygningenes fasader og funksjon i førsteetas-
je. Slik smelter by og bygning sammen og skaper en 
sammenhengene, generøs opplevelse ute som inne.

Åpen og inviterende by

1:4000

Nyhavna får en variert og spennene bystruktur. De urbane 
rom møter de grønne landskapsrom. Disse byrom er 
nærmere bestemt en aktiv og offentlig havnepromenade 
og stille sidegater med plass til beboernes personlige 
preg. Når man beveger seg gjennom området både på 
langs og tvers, blir byens rom gjenkjennbare trekk som 
forteller at man befinner seg på Nyhavna. 

Ulike byrom og opplevelser

1:4000

Vi planlegger for en fleksibel og langsiktig fasestrategi 
som ivaretager havneaktivitet og en gradvis transformas-
jon over tid. 

Lysstrategien for fremtidens Nyhavna skal sikre en trygg, 
aktiv og levende bydel – også i mørketida. Belysningen 
skal understøtte flyten gjennom bydelen med både 
sykkelveier, gangnett og oppholdsrom.

En langsiktig utvikling Belysning 

1:4000
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Troverdig byutviklig

Designet tar utgangspunkt i et holistisk bærekraftigbegrep, hvor hensyn til den 
sosiale, økologiske og økonomiske bærekraftig går hånd i hånd og skaper gode leve-
vilkår for både mennesker og naturen, og dermed blir en benchmark for fremtidens 
bærekraftige byutviklingsprosjekter i Norge. 

Med det ambisiøse mål om å skape en bærekraftigstrategi som fungerer i praksis, er 
bærekrafttanken innarbeidet i alle aspekter av prosjektet. Vi har utarbeidet et ram-
meverk, som er fremtidsrettet og kan være med til å strukturere samtalen omkring 
bærekraft, og hjelpe med å prioritere det viktigste for et attraktivt Nyhavna. 

Grønne rom, uterom beskyttet for vinden, biodiversitet og nærværet av elven og 
fjorden, er med til å understøtte det gode naboskap, hvor mennesker møtes på tvers 
av grupper og skaper nye sosiale fellesskaper. En høy tetthet og et stort fokus på 
livskvalitet er med på å skape grunnlag for byliv og en markedsbasert utvikling. 
Materialvalg med et lavt CO2 avtrykk, er både med på å gi området en sterk identitet, 
og samtidig redusere klimaavtrykket.

Årlig solstråling
Gjennom hele året er områder som er både i skygge og utsatt for en 
rekke utendørs funksjoner. Videre kunne de eksponerte takene 
fange opp høy solstråling året rundt, og brukes til energiproduksjon 
via takmonterte PV-celler.

Utendørs termisk komfort (UTCI)
Modellen kvantifiserer den utendørs menneskelige komforten for 
21. mars kl. 13:00. Metoden forutsier den opplevde temperaturen 
basert på parametrene: lufttemperatur, gjennomsnittlig strålings-
temperatur, vindhastighet og relativ fuktighet.

Sol- og skyggeanalyse
Formålet med denne skyggeanalysestudien er å undersøke skygge-
virkningen av hovedplanen. De valgte datoene er 21. marts kl. 12.00 
(til venstre), 21. marts kl. 15.00 (senter) og 21. juni kl. 18:00 
(Høyre).

Årlig vindkomfort
Utendørs fellesarealer er skjermet fra de fremtredende vindene, og 
skaper et behagelig klima året rundt. Landskapsdesignet vil videre 
bidra til å bryte vindintensiteten med strategisk plasserte trær.

 ≥ 7.6 m/s< 7.6 m/s< 5.3 m/s< 3.6 m/s< 1.7 m/s

Stays of longer 
duration

Stays of shorter 
duration

Strolling Walking 
fast

Poor wind 
climate

Mean velocities (m/s) per hour, which are exceedes more than 2% of the 
annual hours.

Lawson (1978) wind comfort quality class
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Planudsnit  1: 2000

Eksisterende industrielle situasjon

Trondheims første grønne kai!

Det grønne skaper sammenheng på tvers
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Klimasikring

Design for 
årstider

Blandet 
boligtilbud Blandet 

aktivitestilbud 

Diverse 
byromstypologier

Forbindelser 
og mobilitet Kunst og kultur 

Naturen binder Trondheim sammen med Nyhavna og Nidelva.

Gi plass til elven og naturen 

1.3 Strekk til vannkanten

Vannlek Bevegelse

Personlige rom
Private hager

Torg

Hekkekasser

Sol!!

Flomsikring 

Tidevannslandskap

4.2
FugleskikkingNaturlig vannkant

Personlige rom

Utforske fjæra!

3.6

Nedtrapping Uteservering

Torg

Nyhavna ligger ved munningen av Nidelva. Elva er viktig for naturens 
trivsel og biologisk mangfold, ikke bare i Trondheim, men også i 
nedbørfeltet hvor den inngår i et større biologisk nettverk. Nidelven 
brukes til båttrafikk, og er en lakseelv med sterke understrømninger. 
Bygging ut i elva er av mange grunner utfordrende, noe vi bare til en 
viss grad utfordrer. Vi vil ikke snevre inn elveløpet og øke strømmen 
ytterligere.

Vi kan ikke reetablere deltaet, men vi kan etablere kanter som støtter 
opp om økosystemet som oppstår i elvemunningen, der ferskvannet 
fra elva møter saltet fra fjorden – brakkvann.

I dag er Nyhavna dominert av industri, harde overflater og ingen plass 
til natur. Ettersom det ikke er en sammenhengende grønnstruktur i 
Nyhavna i dag, foreslår vi å lage et utgangspunkt langs elva som kan 
bygges på og vokse mot og inn i de kommende utbyggingsområdene 
på Nyhavna.

I den sørlige delen ligger tomta i direkte tilknytning til Solsiden og 
sentrum, mens den nordlige strekker seg ut mot elvemunningen, med 
utsikt over fjorden. Her kan en se for seg en fremtidig tilknytning til 
Ladestien. Vi foreslår derfor et landskapskonsept langs eleven som 
går fra det urbane preget i sør til det mer landlige preget i nord.
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Natur romSemi-natur byrom 
Vannbasert landskap, habitat, fugl, utforske, 
oppleve og bevegelse. Natur tilgjengelig for alle.

Vannbasert landskap, forsterking av 
tidevannseffekt med terrengforming, fugle

Semi-urban byrom
Harde overflater, regnbed, vannhåndtering

Urban byrom
Harde overflater, torg

Gi plass til lokal natur

En fortelling om vann

Utforming av landskap og bygninger tilrettelegger 
for økologiske habitater tilhørende lokale 
naturtyper. Samspillet mellom artene skaper 
økologiske synergier og prosesser til gleder for 
både naturen og byen.

Vannets framtredende rolle gir utfordringer og 
muligheter, for by og for natur. Tidevannseffekt 
forsterkes, overvann renses og bygg flomsikres. Slik 
skapes økologiske habitater for naturen og 
opplevelses- og rekreasjonsverdi for byen.

Mulig metrobuss-holdeplass
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Nyhavnakvatalet

En nærværende identitet 

Forslaget tar utgangspunkt i den foreslående masterplan for Pir II, og er inspirert av den industrielle bystrukturen 
med ortogonale veistruktur og regelmessige byggefelter. Dette muliggjør en omdannelse av området, der bygger 
ovn på områdets kulturarv og historie. De regelmessige byggefeltene fra industritiden danner de ideelle rammer for 
kvartaler med bygninger og strukturer med fellesgårdrom og intime lokale gaterom bygninger i mellom. Hver kvar-
tal inneholder flere boligtyper, der egner seg til ulike aldersgrupper og familietyper. Kvartalstrukturen med felles-
gårdrom skaper en fantastisk forhåndssetning for en god hverdag, hvor beboere kan møtes på tverrs av alder, inn-
komstnivå og interesser. I tillegg betyr en blanding av boformer og boligtyper, at beboerne har mulighet for et helt 
liv i Nyhavna, hvor de har mulighet for å skifte bolig, når deres behov kaller på. Den nye promenaden langs elven 
skaper en sekvens av opplevelsesrike og rekreative byrum, hvor kontrastene mellom åpne, semi-åpne og lukkede 
rom gir plass til ulike aktiviteter som sammen utgjør en destinasjon for hele Trondheim. Transittgata blir en bygate 
med et like forløp, så den kan romme den fortsatte industrielle aktiviteter internt i bebyggelsen og på Transittkaia. 
Stueetasjene på Transitgata huse både næring og hverdagsfunksjoner som cykelparkering og avfallshåndtering. Fa-
sader, byroms inventar og beplantning er med til å skape en hyggelig lokal gate med spor av områdets industrielle 
fortid. De tverrgående gater der forbinder Elv promenaden og Transittgata er mindre trafikkerte og er utformet som 
grønne allmenninger med shared space i midten, hvor merke, og ærender kjøring er mulig. Boligene langs bundeta-
gen er rykket tilbake, så der oppnås et behagelig nivå av privathet samtidig med at de smelter sammen med byrom-
met med små haver, der gir beboerne mulighet for å ta eierskap og sette deres personlige preg på gaten.

Parken
Parken er plassert i forlengelse av et mulig kultur- og læringsstrøj, langs de to Dora'er hvor der er planer om frem-
tidige sportsaktiviteter samt en potensiell skole. I parken er der en barnehage med en stor legeplass, der er åpen for 
offentligheten i fritiden.

Urbant sentrum
I forlengelse av Båttmansgatan befinner man seg i et mer urbant rom, hvor supermarked og næring skaper et lokalt 
sentrum. Byrommet er utformet med plass til en fremtidig buss- og sykkelbru over elven.
De 6 typologier smelter sammen og skaper en helhet, hvor mange forskjellige nettverk overlapper og skaper en le-
vende og hyggelig by.

200 50 100 150 200 m N

Trondheim Nyhavna 

1. Omfanget av industrien
En bystruktur basert på det rasjonelle rutenettet 

industri/logistikk

2. Kvartalstruktur 
Lav stigning, høy tetthet, urban typologi - tydelig 

definering av ulike gatelandskap og private 
gårdsplasser.

3. Trondheimskvartalet
Småskala trekonstruksjoner, med sterk tilknytning til 

vannet. En ikonisk vannkant

4. Atmosfærer forsterket av klimaet 
Vi skaper et mangfold av rom og opplevelser gjennom å 

tilpasse kvartalet til klimaet.

Fremtidig situasjonsplan 1:2.000Planutsnitt 1:500 

Lengdesnitt 1:500
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Det koselige mørket 

Funksjoner

+3,2m

Bærekraftig livstil 

+3,2m +3,2m

Drømmen vi deler 

Luftkvalitet 
Trær og beplantning 

bidrar til å rense luften og 
redusere støy.

Trafikkstøy 
Næringsbyggets kant mot 
Pirbrua som beskytter mot 

støy og forurensning.

Kotehøyder 
Viktig infrastruktur over kote 
+ 3.2, boliger plassert i + 3.6, 

aktive første etasjer langs 
elva kan bli oversvømmet. 

Beskyttet gårdsrom
Gårdsplass fri for støy og 

forurensning fra trafikk og 
industri.

En fremtidsrettet byutvikling som hensyntar klimaet. På Nyhavna 
blir det plass til aktivt byliv for bydelens innbyggere og besøkende, 
med Transittparken som det grønne hjertet. Samtidig vil utbyggin-
gen også romme helt lokalt liv, fra naboskapet som formes i og 
mellom kvartalene, til fugler som hekker på i strandkanten, parkene 
og takene. Det er her du bor og har hverdagen din. Her kan du 
trekke deg tilbake, eller delta i livet i de grønne gårdsrommene, de 
grønne veitene og allmenningene.

Alle blokker følger samme logikk og utgangspunkt, men varierer i 
form avhengig av kontekst og situasjon. Hver blokk inneholder alle 
lag og aspekter, men vi har valgt å vise en typisk “Nyhavnakvartal”.

Alminding 
Forhager og uformelle møter 

Transittparken 
Aktiviteter for voksne og barn

Promenade 
Blågrønn rekreasjon langs elva

Transittgata 
Praktiske gjøremål og aktive førsteetasjer

Kantsoner med karakter
Bolig  75.000 m2 

Lokal/næring 11.500 m2 

O
entlige 3.800 m2 

Parkering  31.100 m2 

Foodhall 

Brandstation 

Kontor 

Supermarked 

Barnehage  

Kunst 

Co-working 

Tech

Café 

Gym 

Senior 
co-living 

320 pladser

170 pladser

170 pladser

220 pladser

310 pladser

Pavillion 

Kontor 19.700 m2  

1. Sosiale fellesskaper 
En variasjon av mennesker vil bruke byen på 

forskjellige måter på ulike tider, og medvirke til at 
bydelen oppleves som levende, aktiv og trygg.

3. Sammenflettede stueetager og byrum 
For å skape en aktiv by aktiviseres bygulvet. 

Førsteetasjene fylles med utadr ettede funksjoner 
som gir byrommene særegenhet og identitet.

6. Tetthet og fleksibilitet 
Planens romlige kvaliteter bygges enkelt opp, slik 
at tomtene i bebyggelsen oppnår en god fleksibel 

størrelse.

7. Karbonavtrykk og materialebruk
For å kutte I karbonutslippene våre, må det være 

en del av designprosessen. Vi designer med et 
ønske om å minimere utslipp og det har drevet 

vår prosess fra start.

2. Mer mangfold og nartur!
Skape et mangfold av rom og opplevelser 

gjennom å tilpasse blokken til klimaet.

5. Offentlig og privat 
I den nye kvartal struktur finnes grader av 

privathet. 

4. Mikroklima kilden til en levende by. 
Bebyggelsen er skreddersyet til å oppnå 

komfortabel opplevet temperatur

Havet
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