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Bakgrunn og formål med «Helhetlig plan»

Kommunedelplan, parallelloppdrag og kvalitetsprogram

Kommunedelplanen for Nyhavna fra 2016 setter rammene for en omdanning fra industrihavn til sentrums-
formål, samtidig som langsiktige behov for havnevirksomhet skal ivaretas. Planen er et politisk vedtatt juridisk 
dokument som setter overordnete fysiske føringer for byutviklingen (bl.a. kvartalsstruktur, plassering av offen-
tlige friområder, adkomster til området og hovedgate gjennom, gangforbindelser, offentlig tilgjengelig kaikant/ 
elvebredd, bevaring av kulturminner). Den deler Nyhavna inn i delområder og setter krav til videre detaljreg-
ulering av disse. Den setter også rekkefølgekrav til hvilke offentlige anlegg som må være på plass før øvrig 
bebyggelse tas i bruk.

Trondheim kommune og Trondheim Havn har fulgt opp planen bl.a. gjennom parallelloppdraget Offentlige 
rom på Nyhavna (2019). Parallelloppdraget presenterer et vell av idéer for utforming av byrommene, både 
som prinsipper og som konkrete løsningsforslag. En jury oppsummerte forslagene og ga sine anbefalinger.

Parallelloppdraget utgjør sammen med en rekke utredninger (om bl.a. kulturminner, kulturnæring, havrom-
snæring, miljø/energi, teknisk infrastruktur, havnivåstigning, byliv) et underlag for Kvalitetsprogram for 
Nyhavna (vedtatt mai 2022). Kvalitetsprogrammet presenterer ti hovedmål (kalt «strategiske virkemidler») for 
områdeutviklingen. Til hvert av de ti hører det en tabell med konkrete tiltak som skal bidra til måloppnåelsen. 
Tiltakene er både forslag til fysiske løsninger og organisatoriske tiltak. De er formulert slik at de kan minne om 
planbestemmelser, men vedtaket presiserer at «kvalitetsprogrammet er veiledende og skal legges til grunn for 
videre arbeid med planer og tiltak på Nyhavna. Kvalitetsprogrammet viser bystyrets tydelige ambisjonsnivå
for utvikling av området.» (Våre uthevinger.)

Hvorfor «Helhetlig plan»?

I 2021 ble selskapet Nyhavna Utvikling (NU) stiftet med kommunen (67%) og Havna (33%) som eiere. Selska-
pets oppdrag er å drive eiendomsutvikling på Nyhavna på de arealene som tidligere var i Havnas eie. Dette 
gjelder store deler av eiendommene innenfor kommunedelplanen. Selskapets virksomhet skal fullt ut baseres 
på forretningsmessige prinsipper, med særlig fokus på lønnsomhet på kort og lang sikt samt bærekraftig byut-
vikling.

I lys av de tallrike føringene som er gitt for området, ønsket Nyhavna Utvikling å utarbeide sin egen helhetlige 
og sammenfattende plan -
førte studier og planer, ikke minst illustrasjonsplanen som følger kvalitetsprogrammet. I tillegg til å synliggjøre 
de viktigste elementene derfra, var det et hovedpoeng å utforske utbyggingspotensialet til ulike bruksformål 
når de kommunale kravene til uterom, sol og dagslys er hensyntatt. Målt i antall kvadratmeter gir dette grunn-
lag for å anslå om inntjeningen kan balansere utgiftene til nybygg og teknisk infrastruktur, men også til etabler-

utbyggingen. Det er derfor tilstrebet å gi et offensivt, dog ikke helt urealistisk, bud på arealutnyttelsen.

Det har også vært en del av oppgaven å vurdere hvor det kan være grunnlag for publikumsrettet næring (han-
del, servering og annen service, dagligvare) og hvilke områder som er dårligere egnet for boliger, særlig på 
grunn av støy. Vurderingene er gjort sammen med oppdragsgiver.

Kommunedelplanen 2016 Illustrasjonsplan KDP 2016

Parallelloppdrag offentlige rom Helhetlig plan for Nyhavna 
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Elementer i planen
Viktige forbindelser gjennom området er:

Maskinistgata
igangsatt regulering av denne.
Kobbes gate som blir strøksgata internt i bydelen, knyttet opp mot Lademoen stasjon i sør og ny gangbro mot 
Lilleby og Lade i nordøst. 
Promenaden langs Nidelva, fra Solsiden i sør og med mulig broforbindelse i nord fra Transittpiren til Lades-
tien. En slik forbindelse blir et viktig bidrag til å knytte store deler av Trondheims sjøside til et sammenhen-

(ref. Kvalitetsprogrammet s. 33) 
Transittgata som begrenset, men viktig adkomst for tungtransport til beredskapshavna. Denne funksjonen vil 
legge klare føringer for bæreevne, bredde, svingradier mv. Dette er dog ikke undersøkt i dette oppdraget.

Byrom

De viktigste byrommene som hører under NUs ansvar som utvikler, er «Piazza Dora» («Fyringsbunker-allmen-
ningen»), Kullkranpiren, Transittpiren og Strandveikaia. Det er derfor tatt med illustrasjoner og beskrivelse av 
disse hentet fra kvalitetsprogrammet og parallelloppdraget.

Mobilitetspunkt og parkeringsløsninger

Det er vist to mobilitetspunkt, ett i Kobbes gate sentralt på Nyhavna og ett på Strandveikaia. De vil være 
sentraler for dele- og plattformløsninger for bil, sykler, lastesykler og andre mikrotransportmidler som framtiden 
bringer. De kan også fungere som mottakspunkt for pakker og matvarer mv. Kvalitetsprogrammet foreslår 
bydelsparkeringshus istedenfor p-kjellere, for å fremme en bilfri bydel. Dette tilsynelatende uten å ha utredet 
en slik måloppnåelse nærmere. NU mener en slik beslutning også må bygge på vurderinger av bærekraft i 

-
ning av annen og mer bylivsskapende utbygging.

Kunst, kulturminner og kulturnæring. Maritime næringer.

Kulturminnene på Nyhavna er stort sett bygg og anlegg fra annen verdenskrig. Dette er typisk bygg med 
liten anvendelighet for boliger, kontor eller handel. Beliggenheten på havna og begrenset brukspotensial, har 
gitt et lavt leienivå som har ført til at aktører med stort arealbehov (les lager, distribusjon, småindustri) eller 
begrenset betalingsevne (les kulturnæring) har kunnet etablere seg.  Muligheten til å eksistere avsondret og 

den videre byutviklingen, men det at krigsminnene er så solid bygd og derfor lite transformerbare, gir et godt 
utgangspunkt for å beholde Nyhavnas unike kobling mellom kulturminnene (bygg) og kulturnæringsaktørene. 

Kaiene, dokkene og ubåtanleggene er også krigsminner der annen bruk har tatt over. Maritime næringer/ 
havromsnæringer er allerede til stede på Nyhavna og det skal legges rette for videre vekst. Kvalitetsprogram-
met peker på området nord for Trondheim Maritime senter som et egnet sted. Havnebassenget ved Dora II og 
Transittkaia er tilliggende ressurser. Bygg og anlegg skal gis en bymessig utforming hvor aktiviteten både kan 
eksponeres og skjermes ved behov. 

Tilrettelegging for fellesskap og ulike boformer

I tillegg til alminnelige leiligheter skal Nyhavna ha rom for ulike andre boformer. Dette kan være urbane rek-

Også eierform kan variere mellom boligsameier, borettslag, offentlig eie, boligstiftelser, kommersielle utleiebol-
iger mv. 

Kvalitetsprogrammet legger føringer for at det skal settes av areal til fellesfunksjoner og planlegges for areal- 
og ressursdeling: 

I boligprosjektene skal det etableres gjestehybler, verksted og delesentral/ fellesbod.
Det etableres en ombrukssentral sentralt på Nyhavna.
Offentlige institusjoner og næringsbygg skal planlegges slik at kantiner, auditorium, verksteder o.l. kan 
stilles til disposisjon for allmennheten.

Det har ikke vært en del av oppgaven å gå nærmere inn på hvor eller hvordan dette løses. 

Barnehager
Planen foreslår plassering av to barnehager, henholdsvis ved Skippergate-allmenningen nær Nidelva og i 
Artilleriverkstedet ved Ladehammerkaia. Begge plasseringene er sørvendte. 

Helhetlig plan vs kommunedelplanen og 
kvalitetsprogrammet.
Vi har på en del punkter foreslått løsninger som i større og mindre grad avviker fra kommunedelplanen og 
kvalitetsprogrammet. 

Dette er tydeligst på Transittkaia der det, som et anskueliggjørende alternativ til vedtatt plan, er vist et 
utbyggingspotensial for boliger på det avsatte havneformålet. 
Det er heller ikke vist noen skoletomt i området, da hverken behovet eller ønsket lokalisering er avklart. 
«Bunkerhagen» (arealet nord for Fyringsbunkeren) er i Kvalitetsprogrammet avsatt til idrettsbaner og 

-
nerer rommene tydeligere. For store åpne arealer vil etter vår mening svekke Kobbes gate som strøks-
gate og hovedakse gjennom bydelen. «Piazza Dora»/ Fyringsbunker-allmenningen bør heller ikke bli for 
stor om den ikke skal oppleves ødslig. 

Andre forslag fra vår side er:
Ladehammerkaia der «Ladehammerhagene» (de to allmenningene ved spissbunkerne) kan slås sam-

Kvalitetsprogrammet viser et sjøbad på Strandveikaia, lagt inntil dagens kaifront. Vårt forslag viser på 

som gir mer areal til byutvikling. Størrelsen og den nærmere plasseringen av sjøbadet må etter NUs 
mening vurderes nærmere mot kostnadene ved selve anlegget og mot begrensningene det kan sette for 
annen utbygging. 
Båtsmanngata er pekt på som en mulig fremtidig kollektivtrasé med bro over til Brattøra. Vi mener det 

veiformål. Som et alternativ foreslår vi derfor en noe større allmenning, et kvartal lengre sør. 
Losgatas trasé er litt justert som en tilpasning til eksisterende infrastruktur i bakken.
Vi mener det er et noe større utbyggingspotensiale i skrenten opp mot Ladehammerveien enn hva vi har 
sett tidligere.

•  
•    
• 

•  

•  
•  

•  

•  

•  

•  
•  
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SJØBAD
her vist på begge sider av gangbrua og 
med mindre tidevannsbasseng trukket inn 
forbi kaikanten. Plassering, omfang og 
utforming må avklares.

LADEHAMMERKAIA FRIOMRÅDE
To allmenninger fra KPD her vist som én park. 

vist bevart.

SESONGVARMELAGER
samarbeidsprosjekt med Statkraft

MASKINISTGATA 2
med bl.a. hotell. 
Illustrert bebyggelse er hentet fra 
Bane NOR Eiendom/ pka arkitekter

STRANDVEIPARKEN
her vist helt opp til krigsminnet Strandveien 94 
som blir et motiv i enden av parkdraget, 
muligjort ved at  boligbebyggelsen strekker seg 
ut i bassenget.

DAGLIGVARE
Første etasje avsatt til næring/dagligvare. 

Boliger over med uterom på butikktaket.

MULIG FREMTIDIG KOLLEKTIVBRO 
OG -TRASÉ

PROSJEKTHAVN/ BEREDSKAPSHAVN

MULIG GANGBRU
forbinder  elvepromenaden med Ladestien

ELVEPROMENADE
til friområde/ utsiktspunkt ved 

Nidelvas utløp i fjorden

NÆRINGSBYGG
fungerer som støyskjerm mot  vei og 

jernbane

KUNST OG KULTURAKTIVITETER
samt privat og/ eller offentlig virksomhet 
som drar nytte av byggenes/ lokalitetens 
egenskaper.

MARITIM KAI 
tilrettelagt for maritim næringsaktivitet

BARNEHAGER

MOBILITETSPUNKT
delebiler, -sykler, varemottak mv.

MOBILITETSPUNKT
delebiler, -sykler, varemottak mv.

Park på 
Kullkranpiren

Dora I

Dora II

HotellBrannstasjon

“Piazza Dora”

Strandveikaia

Helhetlig plan for Nyhavna - elementer i planen
M 1:4000                               

TRANSITTPARKEN

MULIG KAI FOR KOLLEKTIVTRAFIKK PÅ 
ELV/FJORD
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Funksjonsfordeling på gateplan
Bolig- og næringsarealer i 1.etasje

BOLIG

Næringsbygg som støyskjerm mot vei og jernbane

NÆRING
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Oversiktsperspektiv
bygningsvolumer
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Oversikt over delområder / byggefelt

Delområdene
Kommuneplanen er inndelt i 10 delområder som vil få ulikt innhold innhold / programmer-
ing og bør ha variert arkitektonisk uttrykk. 

I sør ligger delområde 1 Brannstasjonen. Delområdet er delvis utbygd med Sentrum 
brannstasjon, men gjenstående utbyggingspotensial er meget godt egnet for nærings-
bebyggelse. Det skyldes blant annet at grensen mot Nordre avlastningsvei medfører 
noen utfordringer med støy. Området ligger nærmest midtbyen og kollektivknutepunktene 
Trondheim S og Lademoenstasjon. Hvordan delområdet knytter seg til Solsiden og Lad-
emoen stasjon er særdeles viktig for tilgjengeligheten til Nyhavna. 
- Området vil markere adkomst til Nyhavna fra Midtbyen / Solsiden. 
- Næring
- Urban, tett by

Delområde 9 Transittkaia ligger vestvendt mot Nidelven og er velegnet som boligområde. 

bydelen. Havnepromenaden og ibrukstakelse av Nidelven vil være helt særegent for dette 
området.  
- Bolig med innslag av næring på bakkeplan.
- Tilknytning til Nideleven.
-            Barnehage

Deområde 8 og 4 utgjør det som sammen med Kobbes gate blir sentrum av Nyhavna.  
Her forventes det en urban utnyttelse hvor en etablere både bolig og næring. Organiseres 
rundt et torg som ivaretar kulturminnene. Ibrukstakelse av Dora II og Fyringsbunkeren blir 
viktig for å aktivere Piazza Dora. 
- Bolig og Næring
- Sentrum på Nyhavna
- Urbant
- Fyringsbunkeren, Dora I og Dora II
- Mobilitetspunkt
-            Kobbesgate som strøksgate

Delområde 5 og 11 er Strandveikaia. I den delen som er preget av kulturminner planleg-
ges et bydelstorg, på den nordlige delen av delområdet tenkes en hovedvekt på bolig-
formål. 
- Bydelstorg
- Bolig og næring
- Mobilitetspunkt 

Delområde 6 Kullkranpiren ligger midt i havnebassenget og Nyhavna. Delområdet vil ha 
en viktig funksjon i å knytte de nordlige delområdene nærmere til sentrum av Nyhavna og 
få Kobbes gate til å virke iht intensjonene. Delområdet vil forventes å ha en overvekt av 
boliger.  
- Bydelspark
- Bolig og næring
- Bro
-            Maritim kai

Ladehammerkaia utgjør delområde 7. Dette er en sørvendt kai noe som er veldig sjeldent 
i Trondheim. Området avgrenser Nyhavna mot nord 
- Sørvendt kaifront
- Bolig med innslag av næring på bakkeplan
-            Barnehage

DELOMRÅDER

BYGGEFELT

FRIOMRÅDE

GRØNNSTRUKTUR

HAVNEAREAL
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Nyhavnas-grønne-hjerte 
Krana står igjen som et minnesmerke
Vannkanten gis en variert utforming

Kullkranpiren

Transittkaiparken

Kullkranpiren blir bydelens store grønne målpunkt, 
tilrettelagt for opplevelser i det grønne og nær vannet. 
Et nærmiljøanlegg bør også plasseres her. 
Området er eksponert for vær og vind og gis 
terrengformasjoner og vegetasjon som skaper lesoner. 
Krana bør bevares slik at den fungerer som en 
viktig historieforteller og et viktig orienteringspunkt i 
landskapet.
Eksisterende steinfylling må bearbeides for at man skal 
kunne komme ned til vannet. Det bør undersøkes om 
det kan etableres en fjære med et biologisk mangfold 
som i dag mangler på Nyhavna. 

Transittkaiparken er et 
spektakulært sted hvor 
Nidelven, Trondheimsfjorden 
og havnebassenget møtes.  Er 
endepunkt på havnepromenaden 
og riktig utformet bør parken kunne 
bli en destinasjon som trekker 
besøkende til Nyhavna. 
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Strandveikaia

Folkelig, ustriglet, autentisk
Historisk bygningsmiljø
Viktig kontaktpunkt med vannet

Strandveikaia skal utvikles til et aktivt bydelstorg med 
utadrettede virksomheter på bakkeplan. Utformingen 
av kaikanten skal tilgjengeliggjøre det indre 
havnebassenget og tilrettelegge for ulik bruk gjennom 
året.
Strandveikaia utgjør et samlet kulturminnemiljø. Et 

kulturminnene. Dekket skal være robust og tilrettelegge 
for at kulturaktører kan ta byrommene i bruk
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Piazza Dora

«Piazza Dora»/ Fyringsbunkerallmenningen er 
bydelens sentrale offentlige byrom. Bygulvet skal 
utføres som et sammenhengende dekke som setter 
kulturminnene Dora 1, Dora 2 og Fyringsbunkeren 

Dekket skal være robust. Bygulvet bør gis en 
variasjon i farger og materialer som skaper mindre 
soner i det store byrommet. Kunstinstallasjoner, 

soner for opphold og aktivitet.

Urban plaza 
Rom for mange ulike aktiviter
Viser frem krigsminnene Dora I, Dora II og 
fyringsbunkeren


