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Helhetsplan

Faser

Innledning

Strategier

Helhetsplanen for Nyhavna tegnes av to hovedtrekk. En samlende og 
definerende blågrønn struktur med rekreative kvaliteter som define¬rer 
områdets ytterkanter, samt to indre urbane akser som forbinder Nyhavna 
med byen, og gir muligheter for å danne et urbant sentrum for byutvik-
lingen i kryss mellom aksene. 

Kulturbåndet 
Fra Svartlamoen i øst og Dora I, til den nye Havneplassen i vest ved Dora II 
løper Kulturbåndet, langs en blanding av ny og gammel hav¬nebebyggel-
se. Her foreslås planlagt kulturformål, læring og mindre næringsdrivende 
som kan være ved Dora II krysses den nord-sørgående akse. 

Transittgata 
Transittgata foreslås utviklet som ryggrad og urban akse for ulike former 
for kom¬mersielle funksjoner. Mot sør samler den seg med promenaden 
langs Nidelva, og forbinder området med Solsiden og det sentrale Trond-
heims histo¬riske vannkant. Forbindelsen ender mot nord i ’Treasure 
Island’ som allerede fra tidlig i utviklingen kan fungere som byens eks-
perimentelle øy for arrangementer, med midlertidige begivenheter fra 
matmarkeder, til musikkfestival. Øyen kan samtidig fungere som forsk-
ningsområde og kunnskapssenter for aquakultur, f.eks. for forskjellige 
havplanta¬sjer som skjell- og østersfarmer, og dyrking av tang og tare. 

Nidelvaparken 
Promenaden langs Nidelva vil fungere som en ny blågrønn park for hele 
Trondheim, som ligger langs den nye boligbebyggelsen. Alle hjørner på 

Nærhet til vannet har hatt en lang og betydelig innvirkning på Trondheims 
byutvikling. Voksende havneaktivitet og infrastrukturelle barrierer har over 
tid økt byens avstand til vannet, men nå er tiden moden for at byens liv 
kan gjenvinne havnefronten og den blå horisonten.

Med Nyhavnas forestående transformasjon har vi mulighet til å skape 
enestående kvaliteter til glede for byen og alle byens brukere. Samtidig 
har vi anledning til å oppgradere, innovere og skape ambisiøse rammer 
for en byutvikling tilpasset en bærekraftig framtid. 

For Nyhavna går disse to perspektivene hånd i hånd med en rekke ambi-

Med udgangspunkt i de 10 strategiske virkemidler fra Kvalitetprogrammet 
for Nyhavna, foreslås tre fysiske udviklingsstrategier for en bæredygtig 
udvikling af Nyhavna. Med fokus på merværdi i klimatilpasning, lokalt for-
ankret arkitektur, og grøn bykultur.  Planstrategier der forbinder historien, 
nutiden og fremtiden gennem relevante greb for arkitektur og bydesign.

1. Klimaringen
En kombinasjon av grønne og blå potensialer danner grunnlag for et 
samlet grep for Nyhavna med fokus på klimaløsninger, hvor investeringene 
vil skape merverdi i form av nye by- og landskapsrom, både for byens 
og Nyhavnas fremtidige innbyggere. Elveparken Havnekanten sikres i 
forhold til fremtidige havnivåstigninger, samtidig som det skapes en ny 
park til byens innbyggere, hvor man kan komme helt ned til vannet, uansett 
vannstand. Infranatur Den trafikale infrastrukturen i sør og øst oppleves 
som en stor barriere mellom Nyhavna og resten av byen. Vi foreslår at 
området transformeres til en mer samlet, grønn trafikal trasé. Etablering 
av såkalt ’infranatur’, med målbevisst plassering av beplanting og trær 
i sidearealene, som vil absorbere CO2, og som samtidig skaper en mer 
attraktiv kant i overgangen mellom by og havn. Grepet vi foreslår kobler 
seg på regulerte grønnstrukturer G3 og F3 i KDP, som videreføres forbi 
næringsbygget og brannstasjonen, og ned til elveparken på hver side 
av Pirbrua. 

2. Kulturaksene
To akser vil styrke forbindelsen mellom Nyhavna og resten av Trondheim. 
Aksene skaper attraktive og trygge forbindelser i Nyhavna, med fokus 
på kulturelle og kommersielle aktiviteter samt utadvendte første etasjer.

bakkeplan vil ha utadrettede funksjoner som kaféer og restauranter. Par-
ken vil fungere som et samlet landskapsgrep, som integrerer forbindelser 
mellom vannet og de nye boligene som er hevet til kote +4.1. 

Dora Torg 
Rett foran Dora II, i kryss mellom Kulturbåndet og Transittgata ligger 
Dora Torg. Plassen vil være Nyhavnas naturlige tyngdepunkt for byliv, 
der kultur og rekreasjon møtes. Programmering av plassen må sees i 
sammenheng med øvrige funksjoner langs Kulturbåndet, og avstemmes 
mot programmeringen av det offentlige rommet ved Fy¬ringsbunkeren. 

Nidelva-kvartalene 
Boligkvartalene ligger mellom Elveparken og Transittgata, med klart de-
finerte kvaliteter på begge sider. Boligutviklingen vil skape et nytt ansikt 
mot Nidelva, med ’øyne’ som ser ut over parken på kvelden, og bidrar til 
at forbindelsen langs vannkanten vil oppleves som en trygg forbindelse 
til sentrum på kvelden. Gårdsrommene forbin¬des av et grøntdrag, som 
vil fungere som beboernes eget private parkrom. 

Næringsbygget 
Som en markør ved inngangen til Nyhavna etableres et nytt kontor¬bygg, 
som markerer seg som en organisk klynge bestående av tre bygninger, 
bl.a. synlige fra Pirbrua, Skippergata og Lademoen stasjon. Bygget vil 
være inngangsporten til Nyhavna.

siøse målsetninger for å bygge, bo og leve mer bærekraftig. På Nyhavna 
skapes muligheter for nye rekreative tiltak samtidig som vi løser klimaut-
fordringer. Muligheter for nye byrom og kulturelle møteplasser samtidig 
som vi skaper innovative arbeidsplasser. Og muligheten for en sunn livsstil 
samtidig som vi slipper ut mindre CO2.

Med dette prosjektet for Nyhavna har vi forsøkt å skape rammenefor 
en bærekraftig, rekreativ, levende og mangfoldig bydel, som passer inn 
i havnens lange og rike historie. En bydel med plass til forskjellige bo-
ligtyper, mennesker, men enda viktigere: en bydel med aktiviteter og 
herlighetsverdier for hele Trondheim, både på kort og lang sikt.

Velkommen til Ny Havna, mot nye horisonter!

Kulturbåndet Kulturbåndet forbinder Svartlamoen og Dora I i øst til den 
nye Havneplassen ved Dora II i vest. En konsentrasjon av aktiviteter sam-
les i krysningen mellom Nye Skippergata og Transittgata ved Dora II, og 
gjør den nye Havneplassen til et naturlig tyngdepunkt for byliv i området. 
Transittgata Transittgata foreslås utviklet som ryggrad for kommersielle 
funksjoner og fungerer samtidig som lokalgate med adgang til områdets 
mobilitetshus. Mot sør samler den seg med promenaden langs Nidelva 
og forbinder til Solsiden og det sentrale Trondheim. Forbindelsen ender 
i ’Treasure Island’ mot nord, som fra tidlig i utviklingen kan fungere som 
Trondheims nye event-øy.

3. Nidelvakvartalet
Den nye boligutvikling på Nyhavna foreslås som en moderne forlengelse 
av bebyggelsen langs Nidelva. En arkitektonisk hybrid Arkitekturen 
inspireres på historiske lagerhusbebyggelse langs Nidelvas, moderne 
industribebyggelse og ikoniske Dora silhuetter. På bakgrunn av mikro-
klima-analyser tilpasses volumene slik at de gir best mulige sol og vind-
forhold i uterommene. Speiler seg i landskapet Bebyggelsens silhuett 
speiler seg i landskapet som er gryte-formet, og beveger seg ned i skala 
midt på, også opp i endene der det er mer markant bebyggelse. Sam-
mensatte kvartaler Området deles opp i tre kvartaler sammensatt av 
forskjellige boligtyper, og skaper en mangfoldig og identitetsrik utbygging 
langs Nidelva. Bebyggelsen trappes ned mot havnekanten, men markerer 
seg i høyden mot Transittgata. Grøntdrag De tre nye kvartalene forbindes 
internt gjennom et sentralt grøntdrag, som en semi-privat grønnstruktur 
for de nye beboerne.
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3. Nidelvakvartalet

- historien som designguide

2. Kulturaksene

- forbinder by og mennesker

1. Klimaringen

- merverdi i grønne innvesteringer

Fase 1
Midlertidig opparbeiding av havnepromenaden som et startskudd på 
den kommende Elveparken, samt videre opparbeiding av Kulturbåndet 
i Skippergata i eksisterende profil. Gjøres gjennom etablering av 
midlertidig program i bygningene hvor det er mulig, samt ulike tiltak på 
asfalten i form av oppmerking, kunst, lysinstallasjoner, plantekasser, 
paviljonger o.l. 
Permanent utbygging av kontorbygget med P-kjeller og tilstøtende 
strekninger av gatenett. Søndre del av Transittgata, Losgata fram 
til dagens Skippergata, samt Infranatur på sør og østside av bygget 
fram til havnepromenaden. Utbyggingen kan være med på å finansiere 
kommende investeringer for videre utbygging av boligkvartalene og 
mobilitetshuset. 
Utbygging i denne fasen forutsetter at delområde 1 er ferdig 
regulert, og at en del rekkefølgekrav fra KDP som ligger utenfor 
prosjektområdet kan sikres opparbeidet senere gjennom 
utbyggingsavtaler, slik at brukstillatelse for kontorbygget kan gis. 
Konkrete løsninger for dette vil undersøkes nærmere i samråd med 
byggherre i evt. videre prosess. 

Fase 2
Permanent opparbeiding av Elveparken fra Nidelv Bru på sørsiden 
av Pirbrua til «Treasure island». Midlertidig opparbeiding av 
«Treasure Island» gjennom etablering av midlertidig program og 
tilrettelegging for arrangementer på stedet. Permanent utbygging 
av mobilitetshus med dagligvarebutikk og første boligkvartal i sør 
med barnehage og tilstøtende gatenett og offentlige rom. Permanent 
utbygging av Båtmannsgata med ny gateprofil fram til framtidig 
Metrobusstrase. Kobling videre til dagens Skippergata med midlertidig 
gateprofil tilrettelagt for myke trafikanter. Evt. bruk av eksisterende 
Styrmannsgata for biladkomst i overgangsperiode. 

Fase 3
Permanent utbygging av gjenstående del av Transittgata mellom 
Båtmannsgata og beredskapshavnen. Permanent utbygging av 
Treasure island med tilhørende kutt i landskapet og bro over. 
Permanent utbygging av mellomliggende kvartaler med tilstøtende 
offentlige rom, hvor gnr.bnr. 439/55 kan bygges ut sist med hensyn til 
langvarig festeavtale.

Helhetsplan 1:2000

Mobilitetsordning // Fremtidsscenario
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Byneset lies to the west, and to the east lies the

Strinda plateau with Strindamarka and

The many lines of sight from streets and squares mean

that the landscape, especially the fjord, is visible in the city

To the south lies the Heimdalsplatået. City market.

In the north, it flows into Ladalen, which is again

markedly demarcated from the hills on Lade.

Jonsvannet.

To the east lies the Strinda plateau. On the slope up towards

the plateau, there are protruding smaller mounds and ledges

such as Bispehaugen, Småbergan, Kuhaugen, Gløshaugen

and Njardarvollen. The plateau itself rises towards

Strindamarka. To the northeast, the plateau slopes towards

Tunga and the Leangen area.

Roughly speaking, we can say that the landscape

consists of plateaus in a north-south direction, on either

side of a valley floor. In the valley floor, the Nidelva winds

its way through a hilly landscape with ravines and steep

slopes, to an increasingly flat area where the river

eventually flows into the fjord. From the original landscape,

there are also several small and large streams that follow

the terrain, such as: Ilabekken, Fredlybekken and Leirelva.

To the north lies the large fjord space, bounded by

the Fosen mountains. Munkholmen is

The hill to the west, Byåsen, has steep hillsides with several

plateaus. There are some ramparts, such as Havstein and

Munkvoll. From the uppermost plateau, the terrain rises

further to marked ridges with Gråkallen and Storheia as

clear silhouettes.

room.

The landscape

Ladehammeren is a distinct, lower knois that also plunges

steeply into the fjord.

4. Trondheim's landscape
and buildings

Figure 2 The city center is surrounded by the river and the fjord. The landscape

rises to the east and west, but opens up to the fjord in the north. Illustration: Dag
Nilsen.

Page 12 Architecture policy and urban form supervisor

is of

That, and like many, is the large landscape
space, the cathedral river.

marked

openness fjord mountain.

Trondheim'sis and open wide open spaces with green hillsides towards

towards and

cityscape
east west,and

Trondheim is one city with depth of time both diversely large and is toocharacteristic of the city, complex.

Machine Translated by Google

   Site

Fortiden og fremtiden forenes

Lag av vann

Lag av himmel

Dora raden

Naturlig topografi // ” Gryte”
Relatere bebyggelse til det større landskapet // 
topografi - den åpne fjorden

Våre byer har løpende tilpasset seg våre liv, behov og kli¬ma-
tiske forhold. Vannkanten på Nyhavna har historisk sett gått 
fra en naturlig kystlinje til en industriell havnefront tilpasset 
havnens aktiviteter. 

Trondheim ser i dag på en rekke muligheter og utfordringer 
som stiller nye krav til byens vannkant. Den skal tilpasses kli-
mautfordringer på den ene side, men også tilretteleg¬ges 
for nye boliger, næring og offentlige funksjoner, med mange 
flere mennesker enn før. Potensialet ved å gjøre havnefronten 
tilgjengelig igjen for byliv og rekreasjon er enormt, ikke bare 
som et utviklingsprosjekt for Nyhavna, men for hele Trondheim. 

Her er det viktig av vi lærer av fortidens kvaliteter, samtidig 
som vi ser mot fremtidens behov. Prosjektet vi presenterer 
foreslår en reetablering av en mer naturlig vannkant, som ska-
per nærhet og tilgjengelighet til vannet, som en enestående 
kvalitet og identitet for Trondheim. Samtidig foreslår vi en mo-
derne bebyggelse og arkitektur som både tar inspirasjon fra 
Trondheims historiske be¬byggelsesstruktur langs elva, men 
som også tar hensyn til klimaforandringer og de utfordringene 
som ligger i å bo tett på elementenes påkjenning, hvor det ofte 
er behov for å gå i le for vind og vær. En byutvikling som også 
rommer de mer intime rommene, i kontrast til de store vidder 
som havnen og fjorden naturlig tilbyr her på Nyhavna.

Hybrid: lagerhus + gårdsromsbebyggelse Tradisjonell lagerhusbebyggelse

Lavt og bredt Bratte tak  / oppdeling ”Dora” silhuetter

Dora skala

Nyhavna kvartal - Å lære av den historiske bebyggelsesstrukturen

Bremser vinden høyere mot vestKontinuerlig indre grønt løpende N-S 
skaper bedre isolasjon
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Nyhavnakvartalet

Vindens hovedretning

Høyste punkt mot nord
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AREALBRUK OG ØKOLOGI

ENERGI

- energieffektivitet,                   
   arealutnyttelse
- grønn energi - sol/vind
- varmelagring/geotermos

LEDELSE

HELSE OG INNEMILJØ

- visuell komfort, havnefront, vann mm.
- naturfarer: oversvømmelse

- sikker adkomst ift. tung trafikk

TRANSPORT

- nærhet kollektiv trafikk:   
   metrobuss, togstasjon
- mobilitetshuse
- sykkelparkering og          
   sykkelveier

Essensiell

VANN

MATERIALER

- robust konstruksjon/        
   materialer (vind/saltvann)
- grønne tak/integrerte    
   solceller

AVFALL

FORURENSNING

- ombruk/gjenbruk eksisterende 
bygningsdeler Nyhavna

- resikulering, sentralt anlegg, 
avfallssug

- overvannshåndtering

- valg av tomt, tidligere utbygget
- økologi før/etter, biomangfold

- arealeffektivisering

Essensiell
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Sustainability // what do we focus on // BREEAM

S

N Ø

Lavest mot sør

V

Eksisterende
industrihaller

Gjenbruk av
bunnplate 

Ny kvartal
bebyggelse

eksisterende bunnplate

etter:

før:

En bærekraftig bydel
Prosjektet for Nyhavna er et langsiktig prosjekt, som griper inn i ulike 
skalaer av byens utvikling. Derfor har vi brukt ulike bærekraftsverktøy, 
for å sikre best tenkelige rammer for en fleksibel og bærekraftig utvikling 
av området. Fra trafikale forhold til klimaaspekter, energi¬konsepter, 
ombruk og gjenbruk. 

DGNB for byområder 
Som overordnet screeningsverktøy har vi brukt DGNB for byområder, for 
å danne oss et overblikk på områdets bymessige bærekraftspo¬tensiale. 
Screening er foretatt innenfor de fem overordnede kategorier, Sosialt, 
Teknikk, Prosess, Miljø og Økonomi. Se de primære oppme¬rksomhets-
punkter på motsatt side. 

Spacemaker 
For å tilpasse bebyggelsen til det lokale klimaet har vi laget analyser i 
Spacemaker, og løpende tilpasset volumer med hensyn til soltimer i byrom 
og bakgårder, dagslys på fasader og vindforhold. 

BREEAM 
Miljøambisjonene er høye for Nyhavna og innebærer bl.a. at områ¬det skal 
fungere som et nullutslippsområde. Dette skal dokumente¬res gjennom 
et miljøledelsessystem og beregningsmetodikk ‘Zero Emission Building’ 
(FME ZEB) og ‘Zero Emission Neighbourhood’ (FME ZEN). For å sikre at 
hvert enkelt bygg ivaretar ovenstående krav vil det være nærliggende å 
koble dette opp mot BREEAM, som er Norges førende verktøy for stra-

Nidelvaparken
En grønn promade og havnekant 
øker biodiversiteten på Nyhavna

Mikroklima
Klimatilpassede voluminer skaper 
gode byrom og oppholdssteder

Bunnplater gjenbrukes
Eksisterende bunnplater gjen-
brukes som fundament for det nye 
byggeri

Blandede boligformer
En blanding av boliger og eierformer 
danner grunnlag for en mangfoldig by

Dora Torv
Et nytt byrom med caféer og 
restauranter skaper attraksjon 
og et nytt møtested for hele 
Trondheim 

Lekeplass under bro
Et aktivt byrom under broen skaper 
trygghet og forbedret adgang 
mellom Nyhavna og Trondheim 
sentrum

Aqua farming
Forskning i alger og andre sø 
baserte planteformer

Materialebank
Hall til sortering og oppbevaring av 
materialer til gjenbruk

Mobilitetshus
En hybrid mellom parkering, 
innkjøp og miljøstasjon

Solceller
Solceller integreres på takflater

Grønne gårdsrom
Lokale møtesteder skaper sosial 
samholdkraft 

Infranatur
Trær og beplantning planlegges 
langs større infrastruktur

Kulturakser
Nye kulturakser planlegges som levende og trygge 
korridorer som forbinder Nyhavna med de eksisterende 
kvartaler

tegisk sikring av bærekraftige bygg. Det er store muligheter her for am-
bisjonsnivået av en eventuell BREEAM-klassifisering, da det er temaer ifm. 
utbyggingen av Nyhav¬na som er opplagt poenggivende for sertifisering. 

Tilpasning og gjenbruk 
Som utgangspunkt har vi sett på tilpasning av prosjektet til områdets 
fysiske forhold og muligheter for å gjenbruke så mye som mulig innen¬for 
prosjektområdet. Vi mener bl.a. at det er mulig å gjenbruke bunn¬plater 
og fundamenter fra nåværende industribygg, og har tilpasset kvartalenes 
fotavtrykk til dette. Se mer om dette under «helhetsplan». I tillegg kan 
deler av fasader og ståldragere ombrukes til elementer i bylandskapet, 
og asfalt kan gjenbrukes andre steder i prosjekt¬området.

SOLCELLER

Tyndfilms og krystalinske solceller 

integreret i facade og tag mod syd, øst 

og vest.

SJØVARMESYSTEM

Opsamling af vame fra sjøvand via 

varmepumper.

BATTERI

Saltvands- og lithiumsbatterier til lagring af 

overskudselektricitet. Gemmer electricitet 

samt fungere som del af smart-energy load 

balancing system/peak demand.

HYDROGEN FUELCELLS

Hydrogen brenselsceller der producere strøm 

og varme fra hydrogen. 

Hydrogen er produceret fra lokal overskuds-

strøm og gemt i hydrogenlager.

ENERGI IND OG UD AF NYHAVNA

Fjernvarme sammenkobles med byens fjern-

varmenet.  Der udveksles strøm med Brattøra 

Energyhub.

SESONVARMELAGER

Termisk sesonvarmelager (geotermos -rocksto-

re). Solceller leverer strøm til varmepumper, der 

sender sesonoverskudssvarme ned i borehuller, 

til brug som direkte fjernvarme eller som del af 

systembalancering (peak demand/ peak flexibility) 

om vinteren.

VÆSKE TIL VÆSKE VARMEPUMPER

Søvand/havvandsvarmepumper der producerer lokal 

fjernvarme til Nyhavna og ud af området. 

HØJISOLERET KLIMASKÆRM

Højisolerede konstruktioner(tag, vægge, etasjedæk) og 

energieffektive 3-lags vinduer, der reudcerer varmetabet 

og minimere energibehovlt varmetab.

Gjenbruk av materiell tonalitet - setter tonen!

21 mars kl 12.00 

Vindkomfort  Sollys i mars  Sollys i juni 

21 mars kl 15.00 21 mars kl 18.00 

Aktiv første etasje
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Kote 4,1

Kote 3,2

Tætte beplantningsstriber

Terasser

Hovedsti

Boliger

Stensætninger

Ophold

Kote 2

Nidelvaparken Designprinsipper
Nidelvaparken utvikles med utgangspunkt i den eksisterende elvekanten, 
og den naturlige beplantningen. En park som lever i pakt med elementene 
og fjordlandskapets lokalklima – Samtidig som den skaper Nyhavnas 
nye og grønne attraktive elvekant, med mulighet for opphold og aktivitet. 

Byens kant
Trondheims havnefront er utformet etter fjordens spesielle strømnings- 
og vindforhold. Kantene mot øst er harde og industrielle betongkanter, 
som ligger i le, sammen med de rolige strømningsforhold, hvor de større 
skipene legger til kai. Til motsetning av kanten mot nordvest, som er anlagt 
som skrå steinsettinger som vender kinnet mot vinden og interagerer 
med bølgene. Porøse og organiske kanter, som skaper muligheter for å 
oppleve vannet på en spesiell måte. Det er en helt egen lyd av vind og 
bølger som kan høres her, og kantens hulrom gir mulighet for at planter 
og dyr kan få feste, og utvikle seg som en del av landskapet. Vårt forslag 
videreutvikler denne dynamiske kanten som en kontrast til resten av de 
harde industrikantene langs havna. Et prosjekt som fremmer en helt egen 
landskapskarakter og plass til variert bruk året rundt. 

En ny type park
Den porøse kanten videreutvikles til en ny type elvepark. En park som 
møter vannet på tre nivåer, og som gjør det mulig å komme tett på vannet, 
men også å søke trygghet ved høyvann og storm. Vannet følger man 
langs hovedstien og man inviteres ned til vannet på forskjellige måter. 
Tredekke tilbyr opphold tett ved vannet. De private terrassene ligger 
øverst, på et sikkert nivå. 

Den nye parken gjengir Trondheims fjordlandskap, enbratt steinkyst med 
små strender og bukter langs sjøkanten, og hovedstien på et høyere nivå, 
gjennom skog og kratt. 

Plassen og kanalen
Som avslutning på kulturbåndet skjærer Dora Torg seg gjennom Nidel-
vaparken og møter vannflaten. Granittplater flettes sammen, og leker 
dynamisk med vannstanden som er i konstant bevegelse. Her etableres 
det, som en kontrast til parken, et bytorg til variert bruk og møtested for 
hele bydelen, som også inviterer Trondheims andre kvartaler til Nyhavna.

Som overgang mellom Nyhavna og Treasure Island etableres det en 
kanal, som kan benyttes til bading og rekreasjonelle formål. Et sydvendt 
landskap, med kystlignende sand- og steinsetninger. 

Beplantning
Parken bringer en ny naturtype inn i byen, som utnytter de eksisterende 
forholdene, de porøse hulrommene og som videreutvikler den eksiste-
rende vegetasjonen. De nye tette beplantningsstripene etableres opp 
mot den primære vindretningen for å skape le og nye siktelinjer mot 
fjorden. Beplantningen er en variasjon av ville stauder , lave busker og 
flerstammede trær. Disse skjermer mot vinden og tåler havnemiljøets 
harde vind- og saltforhold. Steinsetningen med sine hulrom gir muligheter 
til at det marine livet, den blå biodiversiteten kan utvikle seg og suppleres 
med skjellbanker og områder for fisk. Parken har en uformell karakter, 
basert på et naturlig bilde av planter og planteformasjoner, og parken 
står således i kontrast til de urbane byrommene i kvartalene og tilbyr en 
annen opplevelse av forholdet mellom by og natur. 

Klimasikring 
Landskapskonseptet skaper en naturlig og organisk vannkant, som gir 
vannet en aktiv rolle i utformingen av landskapet. Kantsonen består av 
flere nivåer, hvor klimasikringen ivaretas ved at terrenget heves nok til 
at sikkerhetsnivået kun oversvømmes ved ekstremhendelser. Det lavere 
landskapsnivået utformes slik at det til tider kan stå under vann, og so-
nen varierer i størrelse avhengig av hvor i området den er plassert. For 
eksempel legges det opp til at større deler av Treasure Island, snittet 
mot Treasure Island og deler av Havneplassen fra tid til annen kan over-
svømmes. Bebyggelse som ikke kan oversvømmes legges på +4.1m, dette 
gjelder alle boliger. Tekniske rom og første etasjer mot Transittgata m.fl. 
plasseres over kote +3.2. 

I fremtiden kan det også være gunstig å tilrettelegge for at området kan 
sikres med en høyere voll, for å hindre overskylling av bølger, selv om flatt 
vann ikke vil overstige kote +4.1m. Dette er mest aktuelt i planområdets 
ytre del, hvor bølgepåvirkningen antas å være størst. Landskapskonseptet 
gir rom for at dette kan gjøres på sikt, hvilket gir robusthet og tilpas-
ningsmuligheter for området med tanke på fremtidens klimaendringer 
og økt vannstand. 

Arbeider med 3 nivåer

Stopper vinden - vegetasjonsstriper står i vinkel mot 

vindens hovedretning 

Ikke en ”klassisk park” - vegetasjon av fjord og kyst-

linje / for bedre mikroklima og biodiversitet

Den blå park
Mellom Nidelvaparken og Treasure Island 

skapes et nytt grønt-blått rom, som en kanal 

mellom havnebassengene. Rommet utformes 

som en rekreativ lommepark med muligheter 

for opphold og bading.

Grønn passasje og lommepark
Mellom boligene ligger en rekke grønne passasjer 

mellom Transittgata og Elvaparken. De kan fungere 

som lommeparker for de lokale, og møtested mellom 

kvartalene.

Brolekeplassen
Mellom Nyhavna og Solsiden etableres et 

aktivitetsrom som skaper en link mellom den 

nye bydel og utnytter tomrommet som finnes 

mellom veianlegg. En lekeplass og et aktiv-

tetsrom som kan fungere som møtested for 

forskjellige borgere.

Stranden 
Et unikt sted som bringer en annen type rekreativ natur inn i byen. Et 

sted som samler folk på tvers, og et sted hvor man kan holde ulike 

arrangementer, spesielle events og hverdagsaktiviteter. Et sted for 

læring med fokus på det marine og biodiversitet. 

Den blå park / Alternativ
Som alternativ til et kanalrom kan det etableres en regnvandspark. Et 

mindre inngrep som på samme måde vil skape et rom mellom boligom-

rådet og Treasure Island.

Doratorvet
Nyhavna’s største byrom med café og restaurantliv 

i første etasje ut mot plassen. Plassen er i konstant 

dialog med vannstanden, så man som borger alltid 

kan komme helt ned til vannet. Et nyty byrom som 

vil fungere som attraksjon for hele Nyhavna og 

Trondheim.
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+ 1.500

100 200

Nidelvakvartalet
Ved å kombinere ulike typologier i samme kvartal oppnår vi økt kvalitet og 
mangfold innenfor kvartalet. Samtidig er det viktig at bebyggel¬sen får 
en fornuftig inndeling med tanke på plassering av kjerner, innganger osv. 

Kvartalene er knyttet sammen med grønne gårdsrom hvor be¬boerne kan 
møtes, barn kan leke, og som fungerer som en semi-privat aktivitetsarena 
for interaksjon.

Hovedprinsipper
Rekken langs Elveparken er vist med toetasjes townhouse leilighe¬ter i 
bunn, vanlige leiligheter i midten og en- og toetasjes loftsleiligheter øverst. 
Alle boenheter med familiestørrelse er tosidige med en aktiv side mot 
promenaden og en rolig/dempet side mot bakgården. Townhouse-leilighe-
ter får vestvendte terrasser på bakkeplan mot pro¬menaden, leilighetene 
oppover kan ha balkonger både den aktive og den rolige siden.

Lamellene som stikker ut i bakgården har samme horisontale inn¬deling 
som blokkene langs promenaden: townhouse-leiligheter i bunn, vanlige 
leiligheter i midten og en og toetasjes loftsleiligheter øverst. De får derimot 
et mer privat og rolig preg, og er tilrettelagt forsmå¬barnsfamilier. Veien 
til barnehagen er bilfri gjennom det sammen¬hengende grøntdraget i 
de ulike kvartalene. Adkomst til etasjene oppover er tenkt med korte 
svalganger fra felles kjerne plassert i ”T-krysset”. Kvartalene er illustrert 
uten kjellere, og all sykkelparkering er løst på bakkeplan, både innen- 
og utendørs. Mørke arealer på bakkeplan benyttes til kjerner, boder og 
sykkelparkering på. Alle townhouse- og loftsleiligheter er tenkt med bod 
som del av leiligheten, mens øvrige leiligheter har boder samlet i kjernen.

Bygningene langs Transittgata har økt dybde som gir rom for midstilt 
korridor, og stor variasjon av boformer: mindre leiligheter for aleneboende 
eller unge i etableringsfasen, omsorg+, leie-til-eie og bokal, for å nevne 
noen. ”Bokal” er en spennende kom¬binasjon av bolig og virksomhet som 
er mer vanlig i Sverige. Virk¬somhetsdelen vender ut mot Transittgata, 
mens boligdelen vender mot gårdsrommet. Typologien kan bidra til å 
aktivisere Transittgata, uten at det blir for mange næringslokaler her. 
Typologien kan også utnytte høydespranget mellom gårdsrommet og 
Transittgata på en god måte. 

Hjørner som vender ut mot Havneplassen er tilrettelagt for ut¬adrettet 
program med aktive funksjoner, mens delen i midten kan være til sam-

bruk for kvartalets beboerne. Her kan det for eksempel være en ”green 
office”, hvor beboere kan holde seg oppdatert om en bærekraftig livsstil 
med reparasjonsverksted og selskapslokale, som kan leies ut. Ideen her 
er å stimulere sambruk og gi nabolaget et fleksibelt areal som knytter 
det offentlige torget og den privat bak¬gården sammen. Like ved er det 
også skissert gjestehybel som kan utleies til besøkende.

+ 3.200 + 3.200
+ 4.100

playground

communal garden

circulation core

roof garden

solar panels

algae farm
low promenade

main promenade
elevated
courtyard

town house

atelier housing

roof terrace dora II

the crane

existing foundations rainwater canaldrainage cuts

treasure island

cafeprivate 
gardens

Courtyard typology layout
1:200

Loftsleiligheter i en/to etasjer
•  takterrasser + balkonger

Leiligheter

Townhouse leiligheter
•  terrasse på bakkeplan + balkonger

Loftsleiligheter i en/to etasjer

Leiligheter

Townhouse leiligheter
•  terrasse på bakkeplan + balkonger

Blokk A

•  Etasjeantall: 4-7 etasjer
•  Kommunikasjon: en sentral kjærne
•  Boenhet per etasje: 3-4

12 m

12 m

Blokk B

•  Etasjeantall: 4-7 etasjer
•  Kommunikasjon: en eller to separate kjærner
•  Boenhet per etasje: 4-5

Blokk C

•  Etasjeantall: 4-7 etasjer
•  Kommunikasjon: en sentral kjærne + svalgang
•  Boenhet per etasje: 4-6

Loftsleiligheter i en/to etasjer
•  takterrasser + balkonger

Leiligheter

Høy 1. etasje med offentlig program

12 m

15 m

Loftsleiligheter i en/to etasjer

Leiligheter

Townhouse leiligheter
•  terrasse på bakkeplan + balkonger

Blokk D

•  Etasjeantall: 6-16 etasjer
•  Kommunikasjon: to kjærner/midstilt korridor
•  Boenhet per etasje: 8-10 
•  Boform: vanlige boliger, bokal, omsorg+, leie-til-eie

Mulig høy 1. etasje 
med offentlig program

15 m

Loftsleiligheter i 
en/to etasjer
•  takterrasser + 
balkonger

Leiligheter
•  balkonger

Bokal (bolig + virk-
somhet)
•  terrasse på bakkeplan

Typologies for diversity of users

A

A
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Næringsbygg mot nedre Elvehavn Tre alternativer med ulik utnyttelse Hva er Trondheims behov
Portalen til Nyhavna 
Næringsbygget mot Nedre Elvehavn fungerer som et inngangsportal til 
Nyhavna. Bygget er delt inn i tre volumer, to kontorbygg og et bygg med 
studentboliger. Byggene knyttes sammen av et tak over første etasje, 
med en stor åpning i midten som gir plass til både dagslys og rikelig med 
vegetasjon. Slik inviteres både infranaturen og mennesker inn mellom 
bygningene. Næringsbygget vil bli et ikonisk stedsmarkær for området, 
et første møte med Nyhavn, med et arkitektonisk utforming som byr folk 
velkommen. 

Konseptet som er skissert er basert på høy grad av sambruk mellom 
bygningene, hvor det ene bygget har kantine og møtesenter, det andre 
et treningssenter, osv. Studentene vil også kunne benytte seg av 
visse funksjoner, herunder kantinen og treningsenteret, etc. Bygget er 
tenkt med kjelleretasje under hele bygningsmassen. Varemottak med 
vareheis og innkjøring til P-kjeller av plassert under det mindre av de to 
kontorbygningene med adkomst fra Transittgata.

Kontorbyggene 
Kontorbyggene vender ut mot fylkesveien, og etableres med hver sin indre 
kjerne som består av funksjoner som trapp, heis, toalletter, minikjøkken, 
bøttekott o.l. Heis og trappekjerner er plassert der byggene er høyest. 
Den ytre sonen mot fasaden tilrettelegges for kontorlandskap, cellekontor 
og møterom. 

I det mindre kontorbygget er det skissert treningssenter i første etasje, 
mens det større kontorbygget, er vist med felles kantine og møtesenter 
på bakkeplan. 

Studentboliger 
Studentboligene plasseres i det indre bygget som vender mot Nyhavna. 
Her kan etableres inntil 16 boenheter pr. etasje inklusiv HC-boliger. I 
etasjer hvor fasade begynner å skrå innover vil antall boenheter reduseres 
tilsvarende. Fellesstue med kjøkken og uteterrasse, fellesgarderobe og 
kjernefunksjoner etableres i tillegg på hver etasje. På bakkeplan legges 
det til rette for fellesfunksjoner som vaskeri og sykkelparkering. I tillegg 
foreslås offentlig funksjon som eksempelvis et parkouranlegg som kan 
tiltrekke folk fra andre deler av byen og bidra til å aktivere området og 
det indre plaza i næringsbygget.

dora II

cafe

Resepsjon
/salg

Parkour park

Felles vaskeri

Treningssenter

Resepsjon

UTEAREAL MUA og BRUKSAREAL BRA (M)
Kvartal_1 Kvartal_2 Kvartal_3.0 Kvartal_3.1 Kvartal_DORA III Kvartal_mobility hub TToottaalltt

Uteoppholdsareal barnehage 2051
Uteoppholdsareal gårdsrom 3661 3387 1860 1150
Uteholdsareal offentlig 1273 1243 1068 492 1070
Uteoppholdsareal balkong (Estimert gs. 10m2 pr. gs. 75m2 boenhet) 3798 3123 1787 994
Uteoppholdsareal totalt på bakkeplan 4934 4630 2928 1642 14134
UUtteeoopppphhoollddssaarreeaall  ttoottaalltt 88773322 77775533 44771155 22663366 11007700 2244990066
%-Uteoppholdsareal på bakkeplan 57 60 62 62 57
BRA bolig 28488 23423 13403 7452 5153 77919
BRA næring 2358 828 900 1876 14361 6243 26566
BBRRAA  ttoottaalltt 3300884466 2244225511 1144330033 99332288 1199551144 66224433 110044448855

Vi har satt opp tre alternativer med ulik utnyttelsesgrad Small (S), Medium 
(M) og Large (L).

Alternativ S har lavest utnyttelse på 91.500m2 BTA. Her prioriterer man 
mindre byskala over utnyttelse. Det vil gi et høyere andel bo¬liger rettet 
mot familier, med mer uteareal per boenhet og mindre parkering. Man vil 
oppnå optimale sol-/skyggeforhold for utearealer og balkonger, men man 
vil ikke få utnyttet det fulle potensiale for utbyggingen. 

Alternativ L på 116.300m2 BTA prioriterer maks utnyttelse av Nyhav¬na. 
Her vil man få flest mulig beboere til området som gir god mulighet for 
variasjon ift. boformer og brukere, men det er på kompromiss av bokva-
litet i form av sol-/skyggeforhold for både boliger og utearealer samt en 
bebyggelse som ikke vil være tilpasset Trondheims eksiste¬rende byskala. 
Man skjermer for vinden fra vest (hovedvindretning), men omvendt vil man 
pga. høyere bygg få mer vind mellom byggene. 

Alternativ M på 108.500m2 BTA ligger imellom de to andre alternati¬vene, 
og er vår anbefaling for utbyggingen av Nyhavna. Dette for best mulig å 
balansere bokvalitet og utnyttelse. Byen har bruk for tett sentrumsnær 
boligbebyggelse, men samtidig er det viktig å ivareta en skala som er 
tilpasset Trondheim og den historiske forankring som ligger i byens ar-
kitektur og kultur. Med alternativ M får man fortsatt bra utnyttelse som 
sikrer et høyt antall nye boliger av variert bebyggelse/boformer, som vil 
gi en allsidig beboergruppe. I tillegg tilhørende næring, som kan aktivere 
området. Samtidig sikrer man bra sol-/skyggeforhold for interne grønne 
arealer samt for balkonger og offentlige rom. For vestsiden av kvartalene, 
som vender ut mot havnefronten, er det mulig å etablere en rekke med 
lavere bebyg¬gelse. Da sikrer man en mer menneskelig skala ut mot den 
åpne og aktive promenade. Omvendt er det positivt å bygge i flere etasjer 
slik at man beskytter de indre gårdsrom mot vinden fra fjordsiden.

1

2

3.0

3.1

DIII

M.H.

Alernativ S

Alernativ M

Alernativ L

Næring over/delvis over flere etasjer
Parkering M.H. ikke medregnet areal. Midlertidige 
utleieboliger M.H. regnet som næring

Næring/utadrettet aktivitet  på bakkeplan
Boligareal i øvre etasjer

Barnehage i to etajser
Boligareal i øvre etasjer

Felles/offentlig uterom
Ikke medregnet i uteareal for boliger

Uteareal gårdsrom

Del av felles/offentlig uterom 
Medregnet som uteareal for boliger

Studentboliger
Regnet som boligareal

Delt uteareal med barnehage

Uteareal forbeholdt barnehage

” Dora III” kontorbygg 

Plantegning første etasje


