
NYVEVEN

Fra barriere til forbindelse 

En by plassert mellom grønt og blått med 
rike innslag av kultur- og industrihistorie. 
Nidelva er den mest fremtredende 
kvaliteten for Nyhavnas første nabolag, og 
blir hovedredskapet for å koble Nyhavna 
til Trondheim sentrum, i det man skaper 
en helt unik ny bydel i nærhet til elven. Vi 
foreslår å feire den opprinnelige elvebredd-
topografien og biotoper samt transformere 
infrastrukturelle barrierer til et innbydende 
grønt reakreasjonslandskap.

Nettverket av offentlige rom vever Nyhavna 
sammen med blå og grønne strukturer med 
kulturarv. De vevde byrommene skaper det 
rutenett som kombinerer en unik blanding av 
sosialt, rekreativt og grønne strømninger der 
by og natur sameksisterer i det mest fruktbare 
samliv, tydelig forankret i lokal historie.

Rutenettet skaper en veldefinert 
urban struktur som tydelig definerer 
nabolagsdannelser. Hvert nabolag 
har mulighet til å være tro mot sin 
omkringliggende kulturarv, hvilket vil danne 
grunnlag for identitets- og stedsdyrkelse, i 
det nabolagene får stemme til å svare på 
umiddelbare omgivelser - som i nærhet 
til vann, eksisterende kulturbygg eller det 
grønne- og blå bypotensialer relevante 
for området.

Det nye urbane rutenettet er inspirert av 
historiens strenge industrielle- og kulturelle 
pragmatisme. Rutenes krysningspunkter 
understreker viktig steder i det nye 
byutviklingsområdet og gjenbruker gammel 
infrastruktur for å skape en ny urban stedsånd. 
Rutenettet forbinder omgivelsene med den 
historiske konteksten på strategiske steder og 
vever Nyhavna sammen med de nærmeste 
nabolagene. Dette vil effektivt danne en 
godt integrert bydel som vever gammelt og 
nytt sammen.

Den første delen av området er rammet inn av 
de to korridorene som Nidelva og Transittgata 
utjgør. Sørover vil hovedferdselåren knytte 
seg til Midtbyen og Solsiden, og mot nord vil 
Nidelvtuppen være en grønn destinasjon med 
unik utsikt til fjorden. Hovedgaten er delt i fire 
nabolag, knyttet sammen av den kulturelle 
aksen langs DORAene og det blågrønne 
rutenettet, som vil forbinde gaten til resten av 
Nyhavna og nærliggende områder.

Sammenvevingen av Nyhavna Unike nabolagIndustri- og kulturarv Å forbinde Nyhavna

Visjon

«Den gode byen» er homogen i sin livlige 
forskjellighet. Med sine plasser, opphold, 
gater og smug. Det er sammenhenger, 
motsetninger og stemninger å sanse når 
man vandrer i byen. Den gode byen er 
større enn summen av dens bygninger 
og øvrige bestanddeler. Den fortsetter 
rundt neste hjørne, og man føler seg 
både trygg og andektig i den gode 
byens nærvær. 

Byen som et begrep er vårt mest 
framtredende symbol på sivilisasjonen. 
Byen er stedet hvor folk bor og lever 
sammen i nære og felles strukturer. Byen 
er en felles tilstedeværen og et felles 
sinn. En sinn bestående av samarbeid, 
samhold og utveksling, flettet sammen 
og inn i hverandre.

Nyhavna skal bli en slik by i byen. En 
by hvor folk trives, møtes og hvor livet 
leves, både i storslåtte samlinger og 
arrangementer, men også der det 
stille hverdagsliv utfolder seg. Et sted 

som bygger opp under menneskene 
som lever der og innbyr til drømmer 
og visjoner.

Nyhavna skal være drømmenes by. Her, 
hvor byen møter vannet og himmelen 
forenes med horisonten, kan drømmene 
settes fri. Nyhavna skal bli en blandet by 
for alle. En by som introduserer et hierarki 
av rom og ulike skalaer. En by, som med 
sine indre sammenhenger iscenesetter 
både nye og gamle bygningskropper 
rundt felleskapet i byens enhet. Om 
menneskene som bor der, lever, arbeider 
og beveger seg rundt i byen, sammen 
med andre, samtidig. Som et svar på 
de helt grunnleggende fellesskapbehov 
vi alle har.

Historisk utvikling

Trondheim er som by et helt unikt 
eksempel på en sammenhengende 
byutvikling som i tusen år har naturlig 
utviklet seg i tett dialog med naturen, 

elva og fjorden. I de siste hundre 
års industriutvikling har Nyhavna 
blitt bygget ut i flere etapper, og det 
omfattende brudd med byens naturlige 
forhold til fjorden er nå et faktum. Derfor 
står vi overfor en enestående mulighet 
til å gjenforene byen med natur og gi 
fjorden tilbake til alle i Trondheim.

Samtidig  er det nå mulig å utvikle det 
tidligere industriområdet i sitt eget 
bilde på moderne premisser. Nyhavna 
har mulighet til å transformeres fra 
tidligere (og nåværende) industriformål 
til framtidas hverdagsliv, bo- og 
arbeidsformer. Nyhavna har mulighet 
til å bli et foregangseksempel på det 21. 
århundreds fossilfrie byutvikling. Vårt 
forslag er basert på all den kunnskapen 
og erfaring som vi vet skaper de mest 
attraktive og levedyktige nabolag hvor 
den menneskelige skalaen introduseres 
for å menneskeliggjøre områdets 
historisk betingede industrielle skala.
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Klimatilpassende 
løsninger
Et helhetlig og sirkulært verdirammeverk

En helhetlig tilnærming basert på 
Kvalitetsprogram for Nyhavna, er beriket 
av utvalgte designprinsipper- og redskaper 
som best tjener de sosiale, romlige, 
økonomiske and miljømessige ambisjoner 
for dette fremvoksende området. Hvert 
av de 10 strategiske virkemidlene fra 
programmet presenteres her som en serie av 
designkvaliteter inkorporert i masterplanen. 
På de komplementerende A3-sidene er det 
en oppsummering av hvordan disse målene 
nås gjennom designkvalitetene, og på disse 
A-1 plansjene viser disse symbolene nøyaktig 
hvordan disse egenskapene oppnås.

En helhetlig bærekraftighetstilnærming

Bærekraft kan ikke oppnås uten en helhetlig 
tilnærming. I tillegg til ressursbruk, karbon, vann 
og energi så vil også romlig kvalitet, økonomi, 
sirkularitet, økologi og samfunn underbygge 
den endelige suksessen til et prosjekt. De minst 
bærekraftige prosjektene er de som ikke er 
elsket, neglisjert og revet.

Til hvert mål vurderer vi kostnad kontra effekt: 
Hva er den mest effektive måten for å øke 
ytelse med minimal utgift ved hjelp av en rekke 
praktiske prinsipper?  Vi begynner alltid med 
en lokalmiljø-analyse med et utgangspunkt 
som anser hvert bærekraftig område til å være 
en organisme. Organismen konserverer og

resirkulerer energi samt ressurser på en robust 
og fornuftig måte. Hver utførsel av varme, 
avfall, vann eller CO2 behandles som en tilførsel 
for annen bruk. Slik danner vi ressurssykluser 
av ut-og innførselsbaner som er minst mulig 
avhengig av energi og infrastruktur. Solenergi 
brukes både for strøm og varme, regnvann 
gjenbrukes, mens vanning for beplanting og 
varme kommer fra avløpsvann. 

Klimatilpassede løsninger 

Klimaforandringerne er en sterk og nødvendig 
driver i i vårt prosjektforslag og samtidig en 
åpenbar invitasjon til å involvere Nyhavnas 
beboere i omstillingen. Gjennom en serie med 
naturbaserte designoptimaliseringer skaper 
vi både sikkerhet og robusthet, samtidig som 
vi etablerer et rikt og innbydende bylandskap 
som skaper en menneskelig skala, ly og le, 
samt høy stedskvalitet med et helt unikt DNA.

De naturbaserte løsningene sikrer Nyhavna 
mot vannstigninger og skybrudd mens 
de primære vindretninger motvirkes i 
forskyvningen av bebyggelsen. Ved å jobbe 
med aktive, varierte og naturlige kantsoner 
mot elva samt fjorden sikres en opplevelsesrik 
kantsone ved de store naturrommene hvor 
beboere inviteres nærmere vannet, samtidig 
som området sikres mot oversvømmelser. 
Gater brukes til å kanalisere overflatevann 
mens terrengsprang, terrasser og beplantning 
mot bebyggelsen sikrer en god kantsone 
mellom offentlig og privat, samtidig som 
det sikrer bygningene mot vannet. Langs 
Transittkaia senkes terrenget i en åpen, grønn 
korridor som skaper et intimt og rolig byrom, 
hvor ekstremnedbør kan motvirke flom og 
samle opp regnvann for vanning og drift.

Vann-nivåer

Nytt landskap

Forhøyede landområder

De grønne byrommene De blå byrommene

Landvinning

Promenaden vil gi allmenn tilgang til vannet 
langs hele elvebredden og koble området 
til Trondheim sentrum langs havnekanten. 
De to foreslåtte kanalene vil være de to 
hovedbyrommene på Nyhavna hvor den 
stigende og fallende tidevann vil være en 
synlig og et rekreativt element.

Kartet viser utfallet av en ekstrem 
stormflodhendelse (1000-års intervall) hvor 
havnivået kan stige til +4,0m. Kartet viser 
også gjeldende grunnvannsnivået langs 
Transittkaia som muliggjør en utvidelse av 
den offentlige promenaden med mindre bruk 
av ressurser og tiltak.

1. Et naturlig kystlandskap med en blanding 
av biotoper naturlig tilhørende Trondheims 
unike kystforhold hvor Nidelva møter fjorden 
og re-etablerer byens opprinnelige naturlige 
møte med elva.

2. Et blå-grønt landskap langs Transittgata 
vil hjelpe vannretensjonen i ekstremtilfeller 
før et nettverk av blå bekker vil lede vannet 

Strategien for å redusere flom er å 
hve konkurranseområdet til +3,20m 
(sikkerhetsklasse F3) for å kunne sikre 
området mot stigende havnivåer og ekstreme 
naturhendelser. Bygningenes første etasje og 
annen kritisk infrastruktur heves til +4,0m for å 
kunne håndtere en ekstrem 1000-års hendelse 
i 2150). Kjellere vil likeledes utformes for å 
håndtere samme flomnivå.

Gjenbruk av oppgravd jord og grus til vil bli 
brukt til utfylling og utvidelse av landområdet 
mot vest. Dette for å gjenskape en naturlig form 
på møtet mellom land og vann i det offentlige 
promenadelandskapet langs Transittkaia 
og Kullkransparken. Utvidelse vedrører kun 
de nedre områdene av elveleiet, for å foreta 
minimale inngripelser og for å styrke den 
naturlige tendensen til havbunnssedimentering 
og elvestrømningsmønstre.

Det hevede terrenget langs Nidelva gir plass 
til et nytt grønt landskap med biotoper og økt 
biologisk mangfold inspirert av den originale 
og naturlige elvebredden. Endemiske 
plantearter anvendes for å gjenopprette 
dyreliv over og under havnivå, hvilket vil 
og danne et tryggere rekreasjonslandskap, 
hvor fallet til vannstanden mykes opp. 
Bebyggelsenes forhøyning på 80 cm over 
bakketerreng tillates oss å skape en variert 
kantsone-utforming som skiller effektivt 
mellom offentlig og privat for å bevare 
egne fristeder til innbyggerne og offentlige 
besøkende blant de mange allmenningene.

ut i Nidelva. Dette landskapet er også 
programmert med sport og aktiviteter.

3. De urbane grønne gårdsrommene skaper 
en unik stedsfølelse for hver blokk ved bruk av 
variertebiotoper. Gårdsplassens beskyttede 
miljø inviterer til mer eksotisk bruk av planter 
som skaper et mangfold i teksturer og farger 
gjennom årstidene.

Helhetlig bærekraftshjul. “Ti strategiske virkemidler for Nyhavna” og våre formgrep.

Løsgata får et to-veistrafikksystem ved å lede inn til et 

mobilitetshus og en parkeringskjeller direkte fra rundkjøringen. 

Dette reduserer mengden biler, støynivå og reiselengde. Det 

fremvises og en forlenget metrobussrute mot Pir II samt fremtidig 

bro til Lademoen.

Etappe 5/ Fullført Masterplan

Situasjonsplan 1:2000

Prosjektets tilknytning til omkringliggende veier, gangveier, 

bygninger og utomhusarealer. Framtidig løsning hvor nye 

veiløsninger er på plass. Rf. A3 Booklet s. 8 for status p.t. og 

foreslått etappeutvikling mot det endelige forslaget.
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1. Foredle vannkanten for 
næring og opplevelser

2.Forberede Nyhavna for 
framtidas vær og klima

9. Inspirere, invitere inn og 
utforske bydelen underveis

5. Skape et godt bo- og 
bymiljø

 4. Prioritere gående, 
syklende, kollektiv og byliv

7. La kunst og kultur 
prege Nyhavna

10. Etablere gode byrom 
for felleskapet

8. Løfte frem historien og 
aktivere kulturminnene

6. Bygge en nullutslippsbydel 
med bærekraftig ressursbruk

3. Gi plass til naturen!
 

SIRKULÆRT LANDSKAP
Omforming av landmassene forbedrer folholdene 
våre til vannkanten og forhindrer klimarelaterte 
trusseler.

MANGFOLDIG LOKALSAMFUNN
Boliger som imøtekommer en stor variasjon av 
livsstiler og behov, med rom som dyrker variasjon 
av fellesskaper.

UNIK PÅVIRKNINGSKRAFT
Blå-grønne urbane korridorer rommer en rik 
variasjon av utendørs oppholdsrom og 
aktiviteter som forbinder fjorden 
med gjennomreisende.

DEMOKRATISKE PROSESSER
Utviklingen av Nyhavna er basert på 
sosial bærekraft og samskapende 
prosesser.

OPPLEVELSE SOM FOTGJENGER
Et kompakt nabolag som er designet fra 
gatenivå for den menneskelige skalaen skaper
rike, varierte og trygge opplevelser.

BLÅ-GRØNNE ATTRAKSJONER
Et aktivt nettverk av landskap og elementer som 

bidrar til standhaftighet mot vannet skaper en 
attraktiv destinasjon for det øvrige Trondheim.

TILPASSNINGSDYKTIGE URBANE NETTVERK
Området kan tilpasses både forutsette og

 uforsette omstendigheter.

ROBUSTE RAMMEVERK FOR FLEKSIBILITET
Gir fremtidige muligheter for fleksibiltet og 

handlingsrom for kommende behov.

FREMTONING OG MATERIALUTRYKK
Gjenbruk av materialer binder historien og 
Trondheims unike materialpalett sammen.

INDUSTRIELLE OG KULTURELLE SPOR
Historiske bygninger bidrar til Nyhavnas identitet 

som et sted for midlertidig og permanente 
aktiversingpunkter for Trondheim by.



Aktive og 
tilgjengelige 
nabolag for alle

Veving

Fremtidens nabolag

Suksesskriteriene til et nylig etablert 
nabolag endres kontinuerlig over tid. 
Byliv og -vitalitet har bedre forutsetninger 
for å vokse vellykket og organisk hvis 
området utvikles i etapper, ledet av 
aktivering av gater og offentlige byrom.

Taktiske, midlertidige byggeprogrammer, 
permanente landskapselementer, 
og fellesskapsledede funksjoner som 
kjøkkenhager og verksteder gjør 
Nyhavna til et attraktivt offentlig sted 
med et mangfoldig aktivitetstilbud for 
innbyggerne og Trondheim bys omegn.

Sammenvevd

Et blå-grønt rutenett fungerer som en 
rammeverk for utbyggingstrinnene, 
med evnen til å binde omkringliggende 
nabolag sammen sosialt. Den kobler 
sammen og artikulerer ulike områder og 
beriker opplevelsen som fotgjenger, 

samtidig som det fungerer som en 
buffer mot private soner, og kobler 
folk til vannkanten med et tilbud om 
kunnskapsfremmende aktiviteter 
og program fokusert på biologisk 
mangfold, sport og fritid. Nettverket av 
fotgjengere og sykkeltrafikk er prioritert 
i integreringen med det blågrønne 
rutenett, mens tungtrafikk er forenklet 
og separert i størst mulig grad.

Nettverk av møtepunkter Buss og myke trafikanter Tungtrafikk og servicetrafikk Biltraffik og parkering

Et hierarki av svært offentlige rom i byskala til mer intime 
nabolagslommer for beboere i menneskelig skala.

Områdets promenade vokser frem av eksisterende forbindelser, 
og strekker seg ut i et sekundært nettverk som går gjennom 
semiprivate rom blant nabolagene.

Bakkeplanparkering for besøkende, mennesker med 
funksjonsnedsettelser og verktøy er tilgjengelig de i ellers delte 
sekundærgatene.

Kjellere er mulig å bruke som 
parkering, og kan konverteres til å 
romme andre funksjoner.

Blå-grønt rutenett

Nidelva-promenaden utvides og bringer vannet nærmere 
innbyggere, med grønne gårdsrom som sikrer nærhet til naturen.

3/ Båtmannskvarterets plass. Gjenbruk og innsamling av materialer.
Et livlig og variert uttrykk skapes ved å samle inn og gjenbruke materialer 

materialer og konstruktive elementer i de offentlige rommene.  

4/ Siktlinjer og visuelle forbindelser: DORA kulturakse
Luftfoto som viser forholdet til Pir II, DORA I, DORA II og omgivelsene.

5/ Nidelvtuppen Et rolig reisemål man oppsøker, som 
også vil kunne knyttes til Lademoen i fremtiden.

6/ Dialog mellom gammelt og nytt
Utsikt langs DORA II-veggen mot Transittgata i sør.

2/  Hannah Ryggens plass
Blå byplasser med både permanente og midlertidige vannspeil er en del av et nettverk med 

synlige bekker av regnvann som ledes til Nidelva ved for både rekreativ og praktisk bruk.

Et synlig bærekraftig DNA

Det synlige bærekraftige DNA-et i vårt hovedgrep 
kobles til havnepromenaden, hvor utgravingen av 
kjellere og kanaler skaper en dynamisk topografi 
og naturbasert elvebredd som forbedrer både 
opplevelsesrikdom og biologisk mangfold. På 
samme måte skapes en sammenhengende 
korridor langs Transittgata som høster regnvann, 
skaper sosiale og helsefremmende byrom og 
robuste urbane biotoper. Vi foreslår en grønn 

bydel også utpreget bruk av gjennomtrengbare 
overflater og minimale ‘hardscapes’ (harde 
overflater). Lokale materialer ombrukes som 
godt synlig inventar, bekledning og belysning 
i byrommene. All vegetasjon er tilpasset deres 
konkrete vekstforhold og bruker innfødte arter 
supplert med eksoter for å skape et variert 
landskap hele året.
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MobilitetsHus
Busstopp
Tog
Metrobuss
Mulig fremtidig MBforbindelse
Gangveier (hovedforbindelser)
Gangveier (sekundærf.)
Tilknytning til eks. gangveier
Sykkelruter (hovedf.)
Sykkelruter (sekundærf.)
Bysykkelparkering
Kjeller sykkelparkering

Kryssing

Tung Trafikk
Brannstasjon og beredskapshavn
Branntrafikk (*Brannbil kan tilgang til 
alle gårdsjerne)
Brannbåt (facader ved Nidelva)
Trafikk for service, HC og brannbil
Parkering for 
forflyttningshemmede (38)
Parkering for nyttekjøretøy (17)

Offentlig parkeringskjeller
Privat trafikk
Boligparkeringskjeller
til 1 bil pr. 10 husstand

Barnehage
Fyret

DORA II

Lostorget

Båtmannskvarterets 
plass

Nidelvtuppen

Kullkranpiren

DORA I

Lademoen
stasjonsplass

Hannah Ryggens
plass

Fyrsbunkeren

Svømmebasseng

Dagligvarer

Mobilitetshus



En levende 
bydel

Hannah Ryggens plass /Planutsnitt/1:500 Båtmannskvarterets plass /Planutsnitt/1:500 Ankomst fra syd /Planutsnitt/1:500

Strategier for enegikonservasjon i bygg/ Snitt B /1:500.Hannah Ryggens plass/ Snitt A /1:500

Levende og tilgjengelig 

Gatebildet er utformet for å berike 
fotgjengeropplevelsen. Viktige offentlige rom 
fungerer som møtesteder, nøye utformet for 
å dra nytte av utsikten over vannet og byen, 
og forbedrer mikroklimaet slik at det blir mest 
mulig behagelig å oppholde seg i de utendørs 
byrommene så mye som mulig til tross for 
skiftende vær.

Fasadene som rammer inn de offentlige 
rommene er programmert til å aktivere 
gateplanet hele dagen, året rundt. Dette er 
stedene hvor Nyhavna-identiteten vil dannes 
for så å vokse videre. Gjenbruk av eksisterende 
materialer fra kulturelle og maritime aktører 
i området vises på disse nøkkelstedene, og 
bidrar til en bredere forståelse av identiteten 
til Nyhavna. Midlertidige strukturer bidrar til 
aktivering av de urbane fellesrommene til en 
overkommelig kostnad.

Havnepromenaden. Den offentlig tilgjengelige 
havnepromenaden gir liv tilbake til hele byen. Den 
gir ikke bare tilgang til vannet, men blir også et unikt 
sted å være, et grenseland mellom den industrielle 
fortiden og fremtidens bo-former og livsutfoldelse.

Integrert kunst i et givende vannfrontdesign. 
En rekke kunst -og eventrom langs Nidelva vil 
sørge for et variert og inspirerende tilbud langs 
vannet for Trondheims beboere.  inhabitants.

Midlertidig aktivering. Gjenbruk av midlertidige 
strukturer vil aktivere offentlige rom i den første 
etappen av utviklingen og dermed styrke de 
eksisterende forbindelsene til Trondheim sentrum.

Gjenbruk og innsamling av materialer. Drivhus 
som opprettes med eksisterende post-industrielle 
bygningsdeler sparer materialer og bundet karbon. 

Produktivt urbant taklandskap. Et rikt taklandskap skaper 
en distinkt identitet, gjør det lettere å orientere seg og «tar 
ned» skalaen i et utviklingsområde med høy utnyttelsesgrad. 
Samtidig vil takflatene optimaliseres for høsting av solenergi. 

Læring om bærekraftig livsstil. En nøye utformet 
elvevandring kombinert med områder for dyrking av 
mat samles i et undervisningsprogram.  Trondheims 
befolking vil ha muligheten til å ta del i aktivitetene 
som vil gi en bred brukergruppe en bedre forståelse av 
naturdrevet verdiskapning.

Åpne uterom med optimale dagslysforhold og 
vindbeskyttelse. Optimalisering av volumer, 
landskap og blå-grønne elementer for et bedre 
lokalmiljø. 

Energi fra fasader og tak. BIPV- og PVT-systemer 
samler varmt vann og optimerer solenergifangst til å 
smelte snø for å sikre optimal ytelse i vintermånedene. 

Balansert energibruk. Overflødig varme largres i 
gråvann brukes til radiatoroppvarming og lagres i 
sommermåndene til bruk i de kjøligere  månedene. 
Innovative varmelargringssystemer fanger varmen 
i gråvann slik at den kan gjenbrukes og distribueres 
gjennom året. 

Uteplasser i mindre format. Beskytter mot 
vind og støtter flere parallelle bruksområder 
i samfunnet I dette mindre torget ved 
vannet er boenheter boliger plassert over 
felleslokaler som kan leies ut

Gjenbruk og innsamling av materialer. 
Drivhus som opprettes med eksisterende post-
industrielle bygningsdeler sparer materialer 
og bundet karbon.

Synlige avfall-til-ressurssykluser. Sirkulære matsystemer 
og gjenbruk av materialer; drivhus opprettet av gjenvinnede 
materialer oppnår dobbel funksjon som resirkuleringsstasjon 
for matavfall med kompost som biprodukt til dyrking 
av ny mat. Lokaldrevne verksteder kombinerer 
resirklueringsstasjoner hvor gamle eiendeler og gjenstander 
kan oppgraderes til ny bruk.

Svømmebasseng som varme-regulator Et svømmebasseng 
på underetasje-nivå blir et aktivitetspunkt  for 
lokalsamfunnet og vil kunne regulere mulige termiske 
topper.  Overskuddsvarme fra nedkjølingsenheter i 
dagligvarebutikken balanserer opp mot oppvarmingsbehovet 
for både boliger og næringsarealer.

Fyll inn og Skjær ut Landskapet på området er 
opprettet rundt en nøytral utveksling av jord og 
kanalslam, som transformerer det som allerede 
eksisterer til et vannhåndteringssytem som definerer 
nabolagene, øker motstandsdyktighet ved uvær og 
biologisk mangfold.
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Transittgata DORA II



Styrket 
stedsidentitet

Den høye bygningen vil skape en sterk 
identitet, og har blitt nøye utformet for å skape 
aktive offentlige rom mellom dem. I tillegg 
vil bygningen skjerme de bakenforliggende 
boligkvartalene for støy og lutforurensning fra 
bane, vei og tunnelåpning i sør.

Næringsbyggets gulvareal strekker seg fra 1100 
to 2100 kvadratmeter. Det romslige trianglulære 
atriumet gir optimale dagslysforhold. 

Næringsnabolaget

Sammenvev
En vellykket begynnelse

De eksisterende undergangene som 
forbinder Nyhavna til byen er i dag lite 
imøtekommende og skaper en visuell 
og mental barriere. Forbindelsene 
må styrkes for å etablere Nyhavna 
som en destinasjon i tankene til 
Trondheims befolkning.

Midlertidige lavbudsjettsstrukturer 
vil plasseres langs undergangen ved 
vannet som en smakebit på hva som 
venter videre oppover langs elva.  
Undergangen ved hovedveien vil bli 
oppfattet som et komfortabelt første 
stopp, der man kan sitte ved vannet og 
nyte utsikten inn til byen. 

Utendørsaktiviteter, mat-trucker 
og andre midlertidige strukturer vil 
kunne benytte seg av området rett 
ovenfor undergangen langs med 
havnepromenaden. 

To kombinasjonsbygg forsterker 
forbindelsene som skapes av disse 
undergangene, gjennom en åpen 
fasade og intrukne grunnplan. 
Designet skaper synlighet og aktiverer 
gateplanet gjennom utadrettede 
funksjoner  i første etasje, i kombinasjon 
med de nøye utformede uteområdene 
rundt byggene. 

Et offentlig tilbud slik som det foreslåtte 
innendørs svømmebassenget med 
inngang fra havnepromenaden vil 
bidra til å gjøre Trondheims bebyggelse 
oppmerksomme på Nyhavna fra første 
etappe i prosjektet. 

Disse forslagene vil alle bidra til å trekke 
og lede byens befolkning til Nyhavna 
når man beveger seg fra Solsiden 
og Midtbyen. 

Programet i Nyhavnaporten

7/ Nyhavnaporten
Standpunkt fra fotgjengerunderganger ved Skippergata, mot rundkjøringen. 

Passasjen gjennom det åpne grunnplanet rommer hovedinngangene til mobilitetshuset, 
parkeringskjelleren, lobbyen til næringsbygget samt auditoriet og kantine/kafé som begge er 

tilgjengelige etter vanlig arbeidstid.

8/ Første stopp langs vannkanten 
Vandring langs Nidelva fra Solsiden. Fra høyre finner man inngangen til svømmebassenget. I 
bakgrunnen er det aktive fasasder med gjenbrukte materialer og midlertidige strukturer som 

setter konteksten for utsikten over vannet, der man stopper og ser tilbake på bylandskapet. 

9/ Portplassen
Denne urbane plassen blir både ankomststed, møtested og oppholdssted på 

Nyhavna. Uteromselementene og siktkorriodoren leder menneskene videre langs 
havnepromenaden.

10/ Båtmannskvarteret
En sekvens av rom inne i nabolagene.

11/ Fjordstokkene

Materialbruk

Materialene som omgir oss i hverdagen spiller 
en grunnleggende rolle i vår oppfattelse av 
verden og vår fysiske velvære. Gjennom bruk 
av vakre, bestandige materialer reduserer 
vi karbonavtrykket, skaper trivelige rom og 
et sunt innemiljø. Vi foreslår utbredt bruk av 
trestrukturer med tre eller terakottafliser, samt 
en sirkulær tilnærming hvor det er mulig, der 
vi gjenbruker materialer fra bygninger som 

nødvendigvis må rives på området. Et annet 
forslag fra oss er et etappebasert materiallager 
der vi lagrer materialer fra rivningsarbeider 
som kan anvedes på byggeplassen i senere 
byggefaser/-trinn. 

Ved å skape et tidløst og estetisk vakkert prosjekt 
vil det oppnå en vedvarende arkitektonisk 
kvalitet som en det mest grunnleggende for å 
bygge bærekraftig. 

Strukturen i bygningen med gjennomtenkt 
plassering av kjerner gir fleksibilitet for en 
enkelt- eller flerbedrifts utleiescenarier. 
Bakkeplanet er åpent og huser lobbyen samt 
flere rom med høy grad av generalitet som 

kan tilpasses funksjoner slik som audtitorium 
og kafe, så brukere kan benytte bygget 
utenfor arbeidtid. En godt opplyst passasje 
fungerer som ankomst for fotgjengere til 
mobilitetshus og parkeringskjeller.

Nyhavnaporten

Næringsbygget ved rundkjøringen 
får rollen som porten til området 
og blir et landmerke, og står som et 
flaggskip for bærekraft. Plasseringen 
av bygget er prominent og vil markere 
den kommende utviklingen av den 
nye bydelen. Trebygningen føles varm, 
innbydende og løftes opp fra gateplanet 
for å gi adgang til vannkanten som en 
ekte portal til Nyhavna. 

Det overbygde arealet gir offentlig 
adgang til et rikelig programmert 
bakkeplan som sørger for et aktivt senter 
som folk ferdes gjennom døgnet rundt. 
Mot Transittgata skaper næringsbygget 
et aktivt, men skjermet byrom som blir 
et møtepunkt ved Nyhavnas ankomst 
for både beboere og besøkende.

Sammenvevd

Dette området er viktig for å binde Nyhavna 
sammen med byen. Det oppføres først i 
prosessen og vil bli stedet der besøkende 
ankommer Nyhavna.
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Gode 
nabolag

Fremtidens arkitektur  

Vårt forslag for Nyhavna søker å skape de beste 
mulige rammer for hverdagslivet. Vi designer i 
en symbiose mellom landskap, bygning og by, 
der vi hensyntar de fysiske, sosiale og mentale 
sidene av hverdagslivet. Dette for å skape så 
gode forhold som mulig for beboernes liv og 
sosiale interaksjon. Mangfold, tilgjengelighet 
og inkludering er inspirasjonen bak designet 
av en rekke forskjellige bygningstyplogier 
som addreserer forskjellige strategier for 
samboerskap, bofellesskap og dele-løsninger.

Bolig-, bo og nabolagskvaliteter

Vi har et sterkt ønske om å skape sunne, 
levende nabolag og bomiljøer i flere størrelser 
og skalaer. Tydelig tilknyttning fra selve 
boligbygningen til resten av kvartalet og videre 
til det varierte bylandskapet er avgjørdene for 
å skape stedsidentitet og følelsen av å være 
del av et lokalsamfunn. I hverdagslivet er dette 
spesielt viktig for etableringen av robuste 
fremtidsrettede nabolag, sosial tilhørighet og 
den enkeltes mentale helse.

Byområder og orientering

Vårt prosjektforslag viser fire nabolag med 
forskjellig arkitektonisk og program-messig 
særpreg. Hvert av nabolagene har sin egen 
identitet basert på sin relasjon til omgivelsene 
mht. vann, fysisk og visuell kontakt med byen, 
grønnstruktur, nærhet til kulturminner og 
byggeprogram.

Hvert nabolag er igjen inndelt i et hierarki 
av rom. Inndelingen i mindre nabolag gir 
en mer variert opplevelse for besøkende, og 
forsterker også inntrykket av møtestedene 
og landemerkene i den større Nyhavna-
konteksten, samtidig som den skaper en 
tydelig oppfatning av identitet og tilhørighet 
for beboerne.

Takformene skaper menneskelig skala

Vi har benyttet en skrånende takprofil 
på boligbyggene som reduserer høyden 
på parapetene både mot gaten og 
gårdsrommene. Den lavere linjen bidrar til 
menneskelig skala i offentlige rom, og som 
også vil øke mengden sollys og visuell kontakt 
mot himmelen mellom bygningene. Omkring 
de større offentlige bytorgene reduseres 
høydene og skaper en intim nabolagsfølelse.

Inkluderende nabolag

Tilpassningsdyktige nabolag. Bygningstyplogiene 
og -formene er designet for å tillate endring i bruk. 
Dette skaper finansiell robusthet og vil sørge for 
områdets relevans i takt med samfunnsendringer.

En rekke strategier for samboerskap 
og dele-løsninger, typlogier og bolig-/
leilighetsmiks sørger for at en bred variasjon 
av familiekonstellasjoner og husholdninger 
kan finne sitt hjem i Nyhavna. De foreslåtte 
bygningskroppene legger godt til rette for 
boliger og leiligheter i forskjellige størrelser. 
Volumene er 12, 15 eller 18 meter brede, 
som muliggjør varierte planløsninger samt 
optimerer boligenes dagslysforhold. Fellesrom 
og -arealer er lagt til områder som aktiverer 
uterommene, og disse kan også konverteres 
ved endret behov i framtida.
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Båtmannskvarteret/ Delte grøntområderFire distinkte nabolag

Nyhavna deles inn i fire nabolag, som alle er 
inspirert av sine omgivelser. Dette skaper en 
variasjon for beboere som beriker hverdagen.

Materialvalget varierer fra utsiden til 
innsiden, noe som understreker den semi-
private fremtoningen til de ellers åpne 
gårdsrommene. Langs vannet er det lagt 
mindre volumer som sikrer utsikt, samt gir 
variasjon til vannfronten med sin lekne 
plassering og organisering.

Dette området ligger mellom Nidelva og 
Transittgata. Kvartalsblokkene er plassert 
rundt de tilgjengelige gårdsrommene som 
ligger beskyttet for vinden.

Fyrmesterkvarteret/ Gjenbruk og fellesskapFjordstokkene/ Livet ved vannet dagslys, noe som gir et offentlig møtepunkt 
til en bredt spekter av brukere. Gjenbruk 
av konstruktive elementer fra nåværende 
bygninger i området skaper fleksible 
steder der man kan etablere verksteder, 
gjenbruksstasjoner, dyrke mat samt spise eller 
lage måltider sammen

Området ligger mellom veggen til DORA II 
og havnefronten. Bygningshøyden tilpasser 
seg naturlig og strekker seg høyere bakover 
og åpnes opp mot vannet. De lange 
gårdsrommene drar full nytte av utsikt og sol-/

Dette unike boligområdet gir en ektefølt 
fornemmelse av livet ved vannet, med 
fantastisk utsikt over fjorden. Offentlig 
båtparkering gir ytterligere liv til 
havnepromenaden.

Transittgata ved DORA II /Snitt D/ 1:200 Havnepromenaden ved Båtmannskvarteret nabolagsplass /Snitt E/ 1:200Havnepromenaden ved Båtmannskvareret bolig /Snitt C/ 1:200

Rehabilitering av sjøvegg og artsmangfold. 
Rehabilitering av mangfoldet i havet ved bruk av 
jordsekker som låser inne forurenset jordsmonn gir 
plass til større artsmangfold ved bruk av sjøgress og 
saltvannsplanter som kan rehabilitere vann og jord. 

Funksjonelle biotoper. Det naturlige landskapet og 
beplantningen brukes for sin funksjonelle kapasitet 
til å skape kompakte, levende økosystermer som 
produserer mat, dufter og sesongbaserte farger og 
variasjoner. 

Blå-grønne urbane nettverk. De grønne områdene 
og vannet blir fokuspunkter i de offentlige områdene, 
gjennom en variasjon av grep tatt for å absorbere 
klimaenderinger, forbedre habitater og skape 
forbindelser til naturen.

Typologiereksempel/Planer/ 1:200

Blokk 12x38m Alt. Leiligheter         
16 beboere / 6 enheter

Rekkehus 12x27m Plan 1                    
Felles, aktiviteter

Rekkehus 12x27m Plan 3               
Felles, beboere

Rekkehus 12x27m Plan 2                   
Sov

Punkthus 18x18m Leilighetsplan                            
6 enheter

Punkthus 18x18m Plan 1                                     
Felles, utleie og LeilighedBlokk 12x38m Alt. Kollektiv              

16 beboere / 6 enheter
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