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Bydelen Nyhavna ligger vakkert til ved Nidelvas utløp i Trondheimsfjorden, 
nordøst for den historiske bykjernen i Trondheim, Midtbyen og vest for den 
markante Ladehammeren. Det er kort avstand til sentrum, men forbindelsen er 
forringet av barrierer som veg og jernbane i sør. Nå skal bydelen omformes, fra 
industrihavn til en attraktiv og bærekraftig sentrumsbydel.

Bakgrunn

Området som inngår i konkurransen utgjør vestre del av 
Nyhavna, Transittkaia, som strekker seg fra sør mot nord langs 
Nidelva. Området markerer inngangen til Nyhavna fra sentrum 
i sør, er vestvendt med gode solforhold og nærhet til vannet. 
Bebyggelsen består av en ny brannstasjon i sør, tre kvartaler 
med lagerhaller i stålkonstruksjoner, samt et industribygg 
ytterst I nord. Kaia har i stor grad vært nyttet til lagring og 
bearbeiding av stålprodukter. En gangsti følger elva til omtrent 
halvveis langs kaia. Elvebredden er plastret med steinfylling. 
Det er ikke opparbeidet kaikant. 

Opprinnelig var Nyhavna en naturlig ør ved elvemunningen. 
På slutten av 1800- tallet og utover 1900-tallet ble området 
gradvis utviklet til den industrihavnen vi kjenner i dag. Området 
ved Transittkaia var det siste som ble fylt ut. 

Kommunedelplan for Nyhavna ble vedtatt i bystyret 16.6.2016. 
Planen legger til rette for omformingen med bymessig 

bebyggelse, variert arealbruk , finmasket gatenett med gode 
koblinger til omkringliggende bydeler og sammenhengende 
byrom og grønnstrukturer. Samtidig ivaretar planen langsiktige 
behov for havnevirksomhet i området. 

Kvalitetsprogrammet for Nyhavna ble vedtatt av bystyret 
19. mai 2022. Programmet er et utdypende rammeverk for 
utviklingen av Nyhavna. Det angir 10 strategiske virkemidler 
for utviklingen av området. 

Nyhavna Utvikling AS er konkurransens oppdragsgiver. 
Selskapet er stiftet med det formål å utvikle og gradvis legge 
til rette for utbyggingen av tidligere havneeiendommer i 
Trondheim kommune. Dette gjelder blant annet store deler 
av eiendommene innenfor kommunedelplan Nyhavna (2016). 
Nyhavna Utvikling AS eies av Trondheim kommune med 67% 
og Trondheim Havn med 33%. 

Oversiktsfoto med avgrensning av konkurranseområdet.  
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Intensjonen med konkurransen er å få fram et forslag som på en overbevisende 
måte viser en framtidsrettet, bærekraftig utbygging med høye kvaliteter 
for byrom, nærings- og boligbebyggelse i samsvar med vedtatte føringer. I 
konkurransen ønsker vi å få forslag til et helhetlig byplangrep for Transittkaia 
som både er visjonært, stedsspesifikt og gjennomførbart. 

Kort om konkurransen

Det skal legges til rette for en god utnyttelse med 
funksjonsblanding, attraktive byrom, frodige grøntområder, 
attraktive boligmiljø og god tilgjengelighet for myke trafikanter 
i, til og fra området. Løsningsforslag for ny bebyggelse må 
fungere både i dagens situasjon og i framtiden.

 

GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

Konkurransen har vært gjennomført i to faser. Første fase 
var en åpen prekvalifisering der alle godkjente arkitektfirma 
med aktuelle samarbeidsparter kunne delta. Til fase to ble det 
valgt ut 4 arkitektteam for deltakelse i begrenset konkurranse. 
Konkurransen gjennomføres av Nyhavna Utvikling. 

Konkurransen ble kunngjort 12.05.2022. Følgende frister har 
vært gjeldende i prosessen: 

Frist innsendelse spørsmål til prekvalifiseringsmaterialet Tirsdag 10. juni 2022

Frist innsendelse søknad om deltakelse Torsdag 16. juni 2022

Utvelgelse av inntil 4 team Tirsdag 21. juni 2022

Signering av oppdragskontrakt utvalgte team Uke 31 (1. – 5. august 2022)

Oppstartsseminar med befaring Torsdag 11. august 2022

Midtveisseminar med konseptpresentasjoner Tirsdag 4. oktober 2022

Skriftlige tilbakemeldinger Fredag 14. oktober 2022

Leveringsfrist for konkurransen Fredag 25. november 2022

Presentasjonsseminar Torsdag 1. desember 2022

32 team leverte søknad om deltakelse torsdag 16. juni, hvorav 
samtlige ble godkjent for vurdering. 

Teamene som ble valgt for deltagelse i konkurransen, var 
følgende: 

- Henning Larsen/Rambøll/Dreiseitl
- Schmidt Hammer Lassen arkitekter m/ HUS arkitekter, 

Tredje natur, In’By, Ruth Woods, ViaNova 
- COBE m/Topic architecture, MOE, Olav Olsen
- Ghilardi + Hellsten arkitekter m/Grindaker, Veni, Vianova

Alle de fire innleverte forslagene ble godkjent for vurdering. 
Hvert forslag er honorert med NOK 500  000,- eks.mva. 
Nyhavna Utvikling har materiell eiendomsrett til de innleverte 
forslagene. Deltakerne beholder opphavsretten til sine forslag, 
men vinneren vil i sitt videre arbeid med reguleringsplanen ha 
anledning til å benytte idéer og momenter fra andre forslag.
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JURY

De innkomne forslagene er bedømt av en jury bestående av: 

- Juryleder Siri Hunnes Blakstad, sivilarkitekt MNAL, leder Sintef Community og styremedlem i 
Nyhavna Utvikling.

- Are Risto Øyasæter, byarkitekt i Trondheim Kommune.
- Siri Bakken, sivilarkitekt MNAL, partner i Oslo Works og professor ved Institutt for arkitektur og 

planlegging NTNU. 
- Jan Løvdal, landskapsarkitekt MNAL hos Agraff Arkitektur. 
- Kjell Kalland, administrerende direktør HAV Eiendom og styremedlem i Nyhavna Utvikling.
- Johan Arnt Vatnan, fg. prosjektdirektør for NTNU Campussamling (Statsbygg) og styreleder i 

Nyhavna Utvikling
- Vegard Nymo Tyldum, daglig leder i Nyhavna Utvikling

Juryens sekretær:

- Birgitte Strøm Kahrs, plansjef i Nyhavna Utvikling. 

EVALUERINGSKRITERIER

Forslagene er evaluert etter en faglig helhetsvurdering (vektet 60 %)  basert på følgende 
bedømmelseskriterier, i uprioritert rekkefølge:

- Overordnet – helhetlig plangrep og volumfordeling.
- Plangrep og arkitektonisk løsning for nytt næringsbygg nærmest brannstasjonen og Nedre 

Elvehavn. 
- Forslagets bærekraftstrategi; potensial og robusthet for å oppnå sosial og økologisk bærekraft.
- Potensiale for nabolags-, bo- og boligkvalitet, og attraktive og funksjonelle boligbygg/

næringsbygg.
- Potensial for byliv og gode rekreasjonsområder, kvalitet i samspillet mellom bygg og uteareal 

og utnyttelse av potensialet området har for rekreasjon, naturmangfold og kontakt med 
vannet/elva.

- Potensial for realisering innenfor realistiske bygningsmessige og økonomiske rammer. 

I tillegg til den faglige oppdragsbesvarelsen er forslagene evaluert etter tilbud på kommende fase, 
detaljreguleringsprosessen:

- Foreslått team for oppfølgende arbeid, vekting 30 %.

- Estimert pris og tidsbruk for oppfølgende arbeid, vekting 10 %.
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Konkurransen som helhet vurderes som vellykket. Juryen har mottatt fire forslag 
som viser god bredde og variasjon i mulige løsninger innenfor de rammene som 
er gitt i kommunedelplanen og Kvalitetsprogrammet for Nyhavna. Forslagene 
viser alle svært høy faglig kvalitet formidlet på en oversiktlig måte. 

Juryens generelle kritikk

Samlet har forslagene både fellestrekk og ulikheter. 
Fellestrekk for samtlige forslag er: 

•  Vektlegging av de offentlige byrommene er høyt   
ivaretatt.

• Den høye prioriteringen av grønn, frodig vegetasjon   
i byrommene. 

• Verdsatt potensialet for en destinasjon ytterst i nord  
på Transittkaia ved å utforme området som turmål   
med frodig, grønn vegetasjon og organisk formet   
overgang til vannet. Løsning i dette området er ikke   
utslagsgivende for hvilket konsept man velger å gå   
videre med.  

• Utnytting BRA er tilnærmet likt med bare små forskjeller. 

• Bærekraftige og innovative energiløsninger er trover  
dig beskrevet i samtlige forslag.

• Takform som i stor grad legger til rette for produksjon av 
energi samtidig som det bidrar positivt til menneskelig skala i 
kvartalene.

• Forslagene forholder seg til de 10 strategiske virkemidlene 
fra Kvalitetsprogrammet for Nyhavna, med vektlegging av 
klimatilpasning, reduksjon av klimagassutslipp, rekreasjon og 
bynatur og et godt bo- og bymiljø.

De mest fremtredende ulikhetene mellom forslagene 
er: 

• Inndeling og bearbeiding av kvartalsstrukturen og 
hvordan dette påvirker valg av høyder og variasjon innenfor 
kvartalene. To forslag har valgt et plangrep med utgangspunkt 
i tre større kvartaler. To forslag legger opp til flere mindre 
kvartaler med tettere bebyggelse.  

• Arkitektonisk uttrykk og konseptuell tilnærming til 
bebyggelsen innenfor hvert kvartal. 

• Grad av aktivisering og behandling av elvepromenaden. 
Bearbeiding av elvepromenaden varierer fra stram, 
gjennomgående formgiving til en mer oppdelt og sekvensiell 
promenade med inntrukket vann, innslag av bebyggelse og 
ulik aktivisering langs elvebredden.

• Variasjon og grad av funksjonsinndeling og boligkvalitet. I 
noen forslag er intensjonene beskrevet med ord, mens andre 
overbeviser med å vise konkrete løsninger. 

Innledningsvis i evalueringsarbeidet har det oppstått 
noen prinsipielle drøftinger som har vært avgjørende 
for den videre evalueringen: 

• Konkurranseområdets utforming sett i forhold til det større 
elverommet det er en del av, og grad av opplevd offentlighet. 

• Bebyggelsens møte med omkringliggende omgivelser og 
tilkobling mot byen.

• Bebyggelsens identitet: Hvilken typologi vil fungere og være 
riktig i en sentrumsbydel som Nyhavna? Hvilket mulighetsrom 
og hvilken fleksibilitet trenger vi med tanke på den langsiktige 
utviklingen som skal foregå i bydelen?

• I hvilken grad gir grepet i forslagene rom for en mangfoldig 
og stedstypisk arkitektur?

• Hvor langt kan man tillate seg å fylle ut, grave ut og 
bearbeide elvekanten slik den ligger i dag, både med 
hensyn til gjennomføring og prosessuelt der forslag til 
utforming går ut over føringer som ligger i KPA og KDP samt 
Kvalitetsprogrammet?
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EVALUERING BÆREKRAFT

Teamene beskriver overbevisende, helhetlige strategier 
mht. sosial og økologisk bærekraft. Besvarelsene 
belyser temaene med litt ulik metodisk tilnærming 
og ulike tiltak. Juryen mener samtlige forslag viser et 
godt potensial og en robusthet for å oppnå sosial og 
miljømessig bærekraft. 

Innen sosial bærekraft evaluerer juryen løsninger for 
fysiske rammer som tilrettelegger for sosiale møter mellom 
mennesker i hverdagen. Forslagene viser eller beskriver ulike 
forslag til fellesskapsløsninger, nye boligtypologier og bevisst 
bruk av kantsoner og uterom som vil skape gode, bærekraftige 
bomiljø og nabolag.  Noen team framhever brukermedvirkning 
i prosessen fram mot endelig resultat. Temaet kommenteres 
nærmere i evalueringen av de enkelte forslagene. 

Det foreslås mange gode tiltak til klimatilpasning og reduksjon 
av klimagassutslipp – mange av disse er sammenfallende. 
Dette innebærer interessante og realistiske ideer for 
bærekraftige energiløsninger og lokale klimatilpasninger som 
kan tas med videre inn i neste planleggingsfase. Eksempelvis 
viser teamene hvordan Transittkaia kan forberedes for 
framtidens vær og klima, med hevet terreng og bebyggelse 
mot framtidig havnivåstigning og regnvannsparker eller 
andre åpne, naturbaserte overvannsløsninger på terreng. 
Det vises løsninger med egenprodusert solenergi med lokal 
lagring av energioverskudd. Sjøvannsvarmepumpe, påkobling 
på fjernvarmeanlegget og termisk sesongvarmelager, 
gråvanngjenvinning, fleksible bygg, gjenbruk og bruk av 
bærekraftige materialer er andre elementer som går igjen. 
Temaet kommenteres ikke nærmere i evalueringen per 
forslag, da miljømessig bærekraft vurderes like sterkt hos alle 
teamene. 

EVALUERING DEL II

Teamene har utarbeidet tilbud som ivaretar de kravene 
som er satt for detaljreguleringsprosessen. Samtlige 
tilbud viser svært god forståelse for den kommende 
reguleringsplanprosessen og har satt sammen 
kompetente og solide team med all nødvendig og 
etterspurt fagkompetanse.  

De foreslåtte teamene bygger videre på teamet som 
har utarbeidet konkurranseforslaget i fase 1. Bred og 
engasjerende medvirkningsprosess er høyt vektlagt i samtlige 
tilbud, med interessante opplegg som integreres i den øvrige 
planprosessen. 

Framdrift for oppfølgende arbeid er estimert tilnærmet 
likt hos samtlige team i henhold til det som er oppgitt i 
konkurransegrunnlaget, opp mot 2 år.  

Estimert budsjett skiller teamene noe i denne delen av tilbudet, 
mens timepriser er tilnærmet likt. De ulike budsjettene 
bekrefter den usikkerheten som ligger i gjennomføring av en 
detaljreguleringsprosess. 

Evaluering av del 2 vurderes på bakgrunn av dette tilnærmet 
likt hos teamene.

Bærekraftsrose, Team Henning Larsen
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Det som har vært viktig for juryen, er å finne det 
konseptet juryen mener er det beste utgangspunktet for 
detaljreguleringsarbeidet basert på evalueringskriteriene. Det 
er mye som fortsatt skal undersøkes, utredes og bearbeides 
innenfor det valgte konseptet i neste fase. Plangrepet og 
strukturen man velger er i denne fasen avgjørende for den 
videre utviklingen. Fleksibilitet og gjennomførbarhet er andre 
viktige kriterier. 

Juryen mener de største kvartalene virker mer gjennomførbare, 
viser bedre dagslys- og solforhold for boligenes private og 

felles uteoppholdsarealer, gir større sammenhengende 
uterom samt viser en bedre kombinasjon og overgang mellom 
de offentlige, kollektive og private uterom. Flere mindre 
kvartaler skaper trangere gårdsrom med en større andel 
arealer i første etasje med henvendelse mot tverrgater. Juryen 
er ikke like overbevist om at dette gir de gode løsningene for 
de menneskene som skal bo i området. Juryen mener sosial 
bærekraft ikke må forstås som nærhet, men som romlige 
kvaliteter som legger til rette for sosial kontakt. 

Juryens avgjørelse

Forslaget «Ny Havna – Nye horisonter» av team Cobe vurderes av juryen å ha det 
beste utgangspunktet for å skape en bærekraftig og attraktiv sentrumsbydel på 
Transittkaia. Juryen ønsker også å framheve forslaget «110 % Nyhavna» av team 
Ghilardi+Hellsten og vurderer dette forslaget til en sterk andreplass. 

HOVEDARGUMENTER FOR Å KÅRE «NY HAVNA – NYE HORISONTER» TIL KONKURRANSENS VINNERFORSLAG ER: 

•	 Forslaget viser en sterk og reflektert tilnærming til de fleste av konkurransens deloppgaver.

•	 Forslaget foreslår enkle, klare grep som viser sterk forståelse av urbane byrom og naturlige forbindelser og overganger 
mellom disse.  

•	 Robust bebyggelsesstruktur som danner klart definerte offentlige byrom.

•	 Plangrepet sikrer en helhetlig fasade mot elven både i bebyggelse og elvekant. 

•	 Forslagets brede elvepromenade er et klart definert offentlig byrom hvor naturen gis plass på en gjennomførbar måte. 

•	 Spennende kontrast mellom det urbane og frodig bynatur.

•	 Bebyggelsesstruktuen tolker form i Trondheim med referanse til bryggene og havnelagrene, men klarer samtidig å skape sin 
egen identitet.
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Juryens underskrifter

Siri Hunnes Blakstad

Juryleder, sivilarkitekt MNAL, leder Sintef 
Community og styremedlem i Nyhavna 
Utvikling.

Jan Løvdal

Landskapsarkitekt MNAL i Agraff 
arkitektur as. 

Vegard Nymo Tyldum

Daglig leder i Nyhavna Utvikling

Are Risto Øyasæter

Byarkitekt i Trondheim Kommune.

Kjell Kalland

Administrerende direktør i Hav Eiendom 
og styremedlem i Nyhavna Utvikling. 

Siri Bakken

Sivilarkitekt MNAL, partner i Oslo 
Works og professor ved Institutt 
for arkitektur og planlegging 
NTNU. 

Johan Arnt Vatnan

Fungerende prosjektdirektør for 
NTNU Campussamling (Statsbygg) 
og styreleder i Nyhavna Utvikling.

Birgitte Strøm Kahrs

Jurysekretær, sivilarkitekt MNAL og 
plansjef i Nyhavna Utvikling. 

Trondheim/Oslo, februar 2023
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Ny Havna - Nye horisonter
Team Cobe

Forslaget «Ny Havna – Nye horisonter» beskrives som 
en arkitektonisk hybrid hvor bebyggelsens utforming 
er inspirert av både den gamle og den nye lager- og 
industribebyggelsen langs Nidelva. 

Strukturen og volumene er tilpasset sol- og vindforhold i 
uterommene. Bebyggelsens silhuett er inspirert av landskapets 
gryteform, med lave høyder i midten og ned mot elvekanten og 
markante høyder på endene mot nord og mot sør. Forslaget 
er inndelt i tre store kvartaler med ulik funksjonsinndeling og 
boligtyper. Hvert kvartal er underdelt i fire volum med brede 
adkomster inn mot de sammenhengende gårdsrommene.

HELHETLIG PLANGREP OG VOLUMFORDELING

Juryen mener det overordnede plangrepet har en robust 
struktur som på en god måte tolker form og historiske 
strukturer i Trondheim. Plangrepet er konsekvent og tydelig og 
tilfører en klar identitet til området. Plangrepet gir en bred og 
stringent Nidelvpark, to allmenninger hvorav én klart definerer 
påkoblingen til kulturaksen mot Dora II, i tillegg «Den blå park» 
og «Treasure Island» ytterst i nord på Transittkaia.  Videre 
framstår forslaget urbant med klart definerte bymessige gater 
med allébeplantning. Bebyggelsen skaper en urban fasade mot 
vannet som sammen med elveparken skaper en klart definert 
avgrensning mot det store elverommet det er en del av. 
Plangrepet med tre større kvartal gir større, sammenhengende 
utearealer med gode solforhold og innslipp av dagslys.
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og kan framstå litt for formalt. Juryen mener forslagets plangrep 
og struktur ikke vil være avhengig av dette fasadelaget, men 
at det er et grep som vil være interessant å utforske videre 
for å finne måter å variere fasadelagets utforming. Det finnes 
mange formingsmuligheter innenfor konseptet som i større 
grad kan gi individuell karakter per bygg enn det som er vist 
i forslaget. 

BOKVALITET

Forslaget forklarer på en overbevisende måte hvordan man 
romlig og programmessig kan skape ulike typer sosiale 
fellesskap i bydelen, inndelt etter lokalt, kvartalsvis, bydelsvis 
og som en del av byens helhetlige fellesskap. Kantsoner og 
overganger mellom ulike boliger, byrom og sosiale soner er 
detaljrikt og overbevisende beskrevet. Foreslåtte boligtilbud 
og boformer er begrunnet i demografisk analyse og framstår 
troverdig. Boligplanene er varierte og interessante, med god 
tilpasning til bebyggelsens kontekst. Rekkehusleiligheter 
eller såkalte townhouse-leiligheter virker svært attraktivt for 
barnefamilier. Bokal er en kombinasjonsløsning som virker 
spennende og interessant å undersøke videre. 

Programmering i første etasjer samt offentlige byrom foreslås 
utviklet på bakgrunn av brukermedvirkning.  Det foreslås gode, 
konkrete tiltak for aktivisering av området før utbygging. 

I kommende fase bør bebyggelsesstruktur vurderes nærmere 
i forhold til solforhold, soner for opphold og grad av åpenhet 
mot omgivelsene. 

Forslaget viser fleksible løsninger for parkering med 3 strategier, 
alle med parkeringskjeller under kontorbygg, kombinert med 
variasjoner av mobilitetshus og eventuelle parkeringskjellere 
under boliger. Mobilitetshuset er godt beskrevet med mange 
funksjoner som bl.a. parkering for privatbiler, delebiler, 
delesykler/-traller/-tilhenger og sykkelparkering for sykling 
mellom bolig og bil. Juryen vurderer dette som et godt 
utgangspunkt for det videre arbeidet med mobilitetsstrategi 
for området. 

Det legges opp til et finmasket sti- og gatenett for å 
tilrettelegge for gående og syklende. De store kvartalene vil 
ikke gi et like tett nett av gater som vist i kommunedelplanen 
og kvalitetsprogrammet. Det vil derfor være viktig i den videre 
utviklingen at det tverrgående stinettet i kvartalene inviterer til 
bruk også for besøkende i området.

Juryen ønsker å trekke fram den bevisste koblingen mot 
omkringliggende områder og hensynet til stedets egenart, 
historie og identitet som er gjennomgående i forslagets 
løsninger. Bygningsmassen hensyntar nabokvartal i øst, og 
viktigheten av Doratorget som en del av Nyhavnas kulturakse 
er poengtert. 

Det sekundære fasadelaget
Juryen mener forslaget er arkitektonisk interessant. Volumenes 
formgiving og det sekundære fasadelaget uttrykker noe 
særeget og bidrar til å gi bebyggelsen en egenverdi. Samtidig 
har den formmessige referanser til de historiske bryggene 
langs Nidelva og industribyggene som står der i dag.  
Det sekundære fasadelaget er gjennomgående i hele prosjektet 
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REKREASJON, BYLIV OG NATURMANGFOLD

Forslaget har en god tilnærming til bynatur og beskriver et 
interessant mulighetsrom.

By- og grøntrommene er klart definert, som enten offentlige 
eller semiprivate uterom med frodig, stedegen vegetasjon. 
Forslagets uterom for boligene er i sin helhet løst på terreng, 
med sammenhengende grønne forbindelser på tvers og langs 
av kvartalene.  Dette skaper gode muligheter for sosiale møter, 
internt og på tvers av kvartalene. Solanalyser viser at krav til 
sol i gårdsrommene oppnås, men noen soner framstår litt 
for skyggefulle. Juryen mener dette må forbedres i en videre 
utvikling innenfor konseptet.  

Nidelvkanten er svært overbevisende og konkurransens 
beste forslag. Forslaget foreslår en urban og stramt definert 
elvepark, med stedegen vegetasjon og naturelementer. Parken 
er gjennomgående offentlig tilgjengelig med en raus bredde. 
Dette skaper et godt potensial for byliv og naturopplevelser 
samt fleksibilitet med hensyn til programmering av 
førsteetasjene. Nedtrappingen mot vannet gir mulighet til 
å bevege seg fritt opp og ned i snittet mellom vann og kai. 
Vegetasjon brukes bevisst som vindskjerming. Intensjonene 
og prinsippene for utformingen av elvepromenaden hvor en 
bl.a. utnytter høydeforskjellene, er troverdig. Juryen skulle 
gjerne sett dette tegnet helt ut og forventer at det blir formet 
og illustrert grundigere i neste fase. 
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Kanalrommet «den blå park» mellom «Treasure Island» og 
resten av elveparken er et interessant grep. Rommet viser 
en god overgang fra bebyggelsen til delområde 10, avsatt 
til beredskapshavn. Juryen tror ikke grepet er avhengig av 
at dette må være en kanal med vann. Forslaget viser også 
hvordan dette området kan løses uten å etablere en kanal, 
som en regnvannspark.  Dette er en mer sannsynlig løsning i 
den videre utviklingen av konseptet. 

Doratorget, allmenningen ved enden av kulturaksen som 
strekker seg videre forbi Dora II, fyringsbunkeren mot 
Svartlamoen, fungerer formmessig veldig godt. Torget 
defineres som en tydelig, urban plass. Byrommets dimensjoner 
og randbebyggelsens høyder gir plassen gode solforhold. 
Forslaget velger å prioritere denne plassen framfor mange små 
byrom. Juryen tror dette er riktig i denne delen av Nyhavna. 
Torget framstår robust, holdbart og elegant både ved høy- og 
lavvann. Det vil være et anvendelig og fleksibelt byrom til ulike 

typer bruk og arrangement. Det illustrerte torget kan framstå 
med et noe kaldt uttrykk. I en videre bearbeiding bør innslag 
av grønt og møblering også vurderes innført i allmenningen og 
langs aksen.  

Forslaget viser et stort mulighetsrom for hva en destinasjon 
ytterst på Transittkaia kan romme. Den foreslåtte skatteøya 
«Treasure Island» er beskrevet som et foranderlig landskap 
som både kan fungere som beredskapshavn og samtidig 
være en eksperimentell øy for arrangementer og midlertidige 
begivenheter som matmarkeder og musikkfestival. I tillegg 
foreslås øya som forskningsområde og kunnskapssenter for 
akvakultur, som havplantasjer og dyrking av tang og tare.  
Hvilke attraksjoner som vil være realistiske i denne delen av 
konkurranseområdet må undersøkes nærmere i neste fase.  
Løsning i dette området er derfor ikke utslagsgivende for 
hvilket konsept juryen har valgt å gå videre med.
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NÆRINGSBYGGET

Næringsbygget består av tre volumer over en felles 
førsteetasje med utadrettede funksjoner. Formmessig 
brytes volumet opp og inngår i en arkitektonisk helhet med 
resten av bygningsmassen i forslaget. Utformingen markerer 
en velkommen overgang til Nyhavna fra sentrum. Juryen 
tror på at den foreslåtte funksjonssammensetningen med 
kombinasjon av kontor med møtepool, studentboliger, 
treningssenter og andre utadrettede funksjoner vil fungere 
godt. 

Grepet med tre selvstendige volum gir mindre fleksibilitet 
enn øvrige forslag i konkurransen fordi utformingen krever 
ulike vertikale kjerner for hvert av “tårnene”. Juryen tror ikke 
resten av forslaget er avhengig av at næringsbygget står 
i en formmessig kontekst med den øvrige bebyggelsen.  I 
det kommende reguleringsarbeidet bør næringsbygget 
bearbeides slik at det sikres en bedre fleksibilitet på denne 
tomten. 

GJENNOMFØRBARHET

Potensialet for gjennomføring innenfor realistiske 
bygningsmessige og økonomiske rammer vurderes som svært 
godt i dette forslaget. Eventuell etablering av kanalrommet 
«Den Blå Park»  vil kreve utgraving av masser og være en 
kostnadsdriver, men forslaget avhenger heller ikke av at dette 
grepet gjennomføres slik. Parkering i sentralt mobilitetshus 
kan fortrenge andre funksjoner på denne tomta, men bidrar 
samtidig til mindre behov for parkeringskjellere. Forslaget 
om å gjenbruke eksisterende bunnplater og fundamenter 
til industrihallene er en god ide, men juryen tror ikke dette 
er realistisk i praksis på grunn av usikkerhet knyttet til 
faktisk bæreevne og tilstand på bunnplatene. Gjenbruk til 
de andre formål som foreslås er mer realistisk. Hovedgrep 
med oppsplittede storkvartaler gir en god fleksibilitet med 
tanke på etappevis utbygging. Prioritering av utadrettede 
funksjoner på hjørner og ut mot allmenninger er troverdig. 
Spesielt i tidligfase av Nyhavnas utvikling vil det trolig ikke 
være marked for utadrettet virksomhet i alle førsteetasjer. 
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110 % Transittkaia

Forslaget 110 % Transittkaia er tydelig inspirert av den 
industrielle identiteten til Transittkaia. 

Lagerhallenes tre store kvartaler videreføres, men kvartalene 
brytes opp og omdannes til urbane bykvartaler med 
høye, utadrettede førsteetasjer og fleksible boligetasjer i 
etasjene over. Forslagets bebyggelsesstruktur og uterom 
har en gradering fra urbant sluttede rom i sør til mer åpent 
boligkvartal og organisk formede byrom i nord. Kvartalenes 
gårdsrom har ulik tilpasning til omkringliggende kontekst, 
med oppløftet gårdsrom over førsteetasje i hele søndre 
kvartal, et oppdelt gårdsrom med delvis oppløftet og delvis på 
terreng i midtre kvartal, mens nordre kvartal er i sin helhet på 
terreng. Arkitektonisk er bebyggelsens utforming inspirert av 
lagerhallenes store portåpninger, fargepalett, materialbruk og 
saltaksform. 

HELHETLIG PLANGREP OG VOLUMFORDELING

Juryen mener 110 % Transittkaia er et langtkommet forslag 
med detaljerte beskrivelser og illustrasjoner av konkrete 
løsninger, gjennomtenkt stedstilpasset arkitektur, samt sterkt 
fokus på fleksibilitet i bygningsmassen.

Forslaget har et ryddig og lett lesbart hovedgrep med en 
interessant og gjennomført fortolkning av kvartalsbebyggelsen. 
Den konseptuelle relasjonen til de eksisterende lagerhallene og 
områdets industriidentitet er svært gjennomført og troverdig. 

Plangrepet med tre større kvartal gir større, sammenhengende 
utearealer med gode solforhold og dagslysinnslipp. 
Transittgatas romforløp vurderes som konkurransens 
beste løsning. Kvartalene har hver sin karakter tilpasset mot 
tilgrensende struktur. Forslaget viser gjennomsnittlig høyest 
bebyggelse i forhold til de andre konkurranseforslagene, 
men det er små forskjeller. Volumene virker litt høye 
mot Transittgata med hensyn til sol og skyggelegging på 
tilgrensende eiendommer og utfordrer en menneskelig skala. 

Innenfor temaet mobilitet gjør generelle og overordnede 
beskrivelser det litt vanskelig å finne svar på hvordan temaet er 
tenkt løst. Forslaget har lagt til rette for bildeling i mørke arealer 
på bakkeplan, der det er satt av ca. 1500 m2 i Båtmannskvartalet 
(ca 75 biler).  Alternativ løsning vises med parkeringsgarasjer 
under Båtmannskvartalet og Styrmannskvartalet. Det henvises 
til mobilitetshus utenfor konkurranseområdet. 

Det er ikke vist hvordan et tett sammenhengende gang- og 
sykkelnett er løst. Båtmannskvartalet med opphøyet gårdsrom 
gir etter juryens oppfatning for lange fasader uten mulighet for 
kryssing på tvers av kvartalet. Planutsnittene viser kun fortau 
langs deler av Transittgata, og ikke et sammenhengende tilbud. 

Team Ghilardi+Hellsten
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BOKVALITET 

Forslaget framhever flere boligtypologier for å sikre en sosial 
blanding i området. Det beskrives en god sammenheng mellom 
konstruksjon og muligheten for fleksible boligløsninger. Plan- 
og romløsninger er tegnet ut og framstår som gode, deriblant 
rekkehus mot terreng og opphevet gårdsrom. Det er tegnet 
ut troverdige løsninger for tilrettelagte møtesteder, formelt og 
uformelt, både innendørs og utendørs. 

Forslaget viser også bruk av næringsvolum, lager- og 
parkeringsarealer på plan 1 under søndre og delvis under 
midtre kvartal langs Transittgata. Juryen mener bruken av 
dypere næringsarealer er interessant, både fordi man unngår 
å grave ut kjellere og man oppnår større næringsarealer i 
førsteetasjer langs gate. Løsningen med opphøyde gårdsrom 
en etasje over terreng, reiser samtidig spørsmål knyttet til 
effekten dette har med tanke på sosial bærekraft og fellesskap 
på tvers av kvartalene. Juryen tror løsningen gir færre 
muligheter for terrengvariasjoner og svekker sammenheng 
med omkringliggende områder. Dette kan fungere godt 

forutsatt bred, lett fysisk og visuelt lesbar atkomst som samtidig 
er godt universelt utformet. Samtidig legger løsningen opp til 
at sykkelparkering må løses inne i sokkeletasjen, noe som gir 
kostbare sykkelparkeringsplasser.

REKREASJON, BYLIV OG NATURMANGFOLD

By- og grøntrommene i 110% Transittkaia har en differensiert 
grad av offentlighet, fra de semi-private og helt private 
oppløftede gårdsrommene til den offentlige elvepromenaden 
med allmenninger og torg. De store sammenhengende 
gårdsrommene har potensiale for tilrettelegging av mange 
ulike aktiviteter samtidig som det kan være en utfordring å 
få store, sammenhengende gårdsrom til å bli trivelige. Juryen 
påpeker at det vil være viktig med en klar soneinndeling for å 
oppnå dette.

Elvepromenaden og elvekanten har en klar utforming, oppbrutt 
med tre sekvenser av byrom langs elva, med vannkanal og 
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torgdannelse ved hjørnet av hvert kvartal.  Utformingen er 
inspirert av det tidligere deltalandskapet som opprinnelig var 
her ved Nidelvas utløp. Det foreslås en terrassert elvekant 
med stedegne habitater og tilgang ned til vannet tilpasset 
tidevannets vekslinger. Nødvendig erosjonssikring ivaretas. Det 
foreslås en mangfoldig variasjon av biotoper langs elvekanten 
og variert utforming ned mot vannet. En langsgående trebrygge 
er plassert langsetter elvekanten, med variert utforming noen 
ganger bryggeavstikkere, som badebrygge, fiskebrygge og 
sauna. Utformingen er mest urban, med geometrisk orden, i 
sør og endrer seg til en mer organisk, topologisk orden i nord. 
Grepet med å trekke inn vannet gir steder med roligere sjø og 
mer ro ved kontakt med vannet. 

Juryen tror løsningen kan gi en stor opplevelsesverdi slik 
elvepromenaden er tegnet, men er samtidig usikre på om det 
er riktig at så store deler av elvepromenaden skal invitere til 
direkte kontakt med vann sett opp mot elvens strømninger 
og sikkerhetsaspektet knyttet til dette samt de kraftige 
vindforholdene som forekommer i denne delen av Nyhavna. 
Trebrygger langs elven kan gi utfordringer med ising og tøffe 
værforhold. Inntrukne kanalrom er en god ide, men det vil 
kreve svært god utforming og godt vedlikehold for å gi ønsket 
opplevelsesverdi.

NÆRINGSBYGGET

Forslagets næringsbygning i sør har en enkel og svært fleksibel 
struktur, inndelt i tre volumer i tre høyder. Sammen definerer 
volumene et godt plassrom mot vest og den øvrige nye 
bebyggelsen på Transittkaia. Bygningen har konkurransens 
mest fleksible plan for næringsetasjene.  Juryen stiller likevel 
spørsmål til bygningsdybden i forhold til dagslys for enkelte 
soner av bygget.

GJENNOMFØRBARHET

Utformingen av elvekanten virker kompleks med hensyn til 
drift og opprettholdelse. De foreslåtte vannkanalene vil være 
kostbare både å bygge og å drifte. Det vil være en fordel hvis 
man kan unngå kjellere, men juryen anser det som usannsynlig 
å ikke måtte grave ut til dette i alle fall i første byggetrinn.  

Forslaget viser en sammensatt og mangfoldig programmering 
med ulike forslag i de ulike kvartalene. Kultur og næring 
prioriteres mot den urbane strukturen i sør, mens barnehage, 
lokale delingsløsninger og lokal produksjon/næring prioriteres 
mot det mer private boområdet i nord.  Juryen finner mange 
gode løsninger i dette og er enig i graderingen av program, 
men er likevel usikker på om det er for mye program med 
hensyn til hva som vil være realistisk å gjennomføre. De høye 
førsteetasjene med store vinduer inspirert fra lagerhallenes 
portaler vil fungere godt ved utadrettet funksjon, men 
framstår som fasade mindre troverdig ved et eventuelt ønske 
om boliger i deler av førsteetasjene. 
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Forslaget «Nyveven» fokuserer på å skape et nettverk 
av mange møtepunkter i et hierarki av offentlige rom 
fra byskala til mindre nabolagsrom. 

Strukturen er svært sammensatt med stor variasjon av 
bygningstypologier. Plangrepet viser flere mindre kvartaler 
med ulike bygningstypologier. Bebyggelsen er spredt i hele 
elvens lengde, også ut mot Transittkaias ende. Høydene 
er, med unntak av et sirkulært tårn, holdt relativt lave, 
sammenlignet med de av konkurransens forslag som viser 
færre og større kvartaler. Ved å bryte inn gesimsen tidlig er 
flere bygningsvolumer formet slik at de oppleves enda lavere. 

HELHETLIG PLANGREP OG VOLUMFORDELING

Juryen mener at forslaget har flere positive elementer, og 
viser god situasjonsforståelse når det gjelder sammenhengen 
mellom bydelen og tilgrensende bydeler og byrom. Plangrepet 
forholder seg godt til omkringliggende by med gode løsninger 
for forbindelser og påkobling både mot nord/øst og sør/vest. 
Aktivisering i overgangspunktene er positivt. Bebyggelsens 
nedskalering mot de offentlige byrommene er løst på en god 
måte.

Forslaget har konkurransens mest varierte bebyggelsesstruktur. 
Fire distinkte nabolag skapes ved hjelp av bygningstypologier 
som rekkehus, bryggehus, blokk og punkthus. I sør dannes en 
urban struktur med flere små kvartaler.  Ved Dora II endres 
strukturen til lamellstruktur. I nord er lameller plassert delvis på 
peler i elva. Juryen er enig i graderingen av urbanitet fra sør mot 
mindre urbant i nord, men stiller seg mer kritisk til utformingen 
av bebyggelsesstrukturen i nord.  Lamellbebyggelsen framstår 

Nyveven

ustrukturert og noe tilfeldig. Gavler mot elvebredden  kan 
øke vindforholdene i uterommene mellom bygningene. 
Funksjonelle felles uteoppholdsarealer virker vanskelig å 
oppnå i Fyrmesterkvarteret lengst nord. Boligbebyggelse langs 
denne delen av elvepromenaden privatiserer i stor grad den 
offentlige havnepromenaden som her er flyttet til trebrygger 
langs elvekanten. 

Forslaget ivaretar en helhetlig utvikling av Nyhavna på en god 
måte og teamet har gått langt i å også se på områdene som 
grenser mot konkurranseområdet. Dette er synliggjort både 
ved identifisering av opprinnelig strandlinje samt med et 
nettverk av gater og rom som vever Nyhavna sammen. Teamet 
har jobbet veldig aktivt med kantsoner og også koblinger 
mellom hus/kvartaler. 

Forslaget til SHL vurderes å være det beste innenfor tema 
mobilitet. Forslaget viser prinsipper på en overordnet måte 
og på et riktig nivå for denne konkurransen. Framstillingen 
er tydelig og detaljert nok til at det er lett å forstå og vurdere 
prinsippene og hensikten med løsningene. Forslaget ivaretar 
alle transportformer etter målsetningene, med særlig fokus 
på gange, sykkel og et bilfritt område gjennom veldig lav 
parkeringsdekning. Samtidig er forbindelsen til øvrig vegnett 
ivaretatt, både eksisterende og nye forbindelser og bruer for 
gange, sykkel og kollektiv.

Team Schmidt/Hammer/Lassen
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BOKVALITET 

Variasjonen i bebyggelsen og strukturen kan være positivt, fordi 
det skaper nabolagsidentitet per kvartal.  Det savnes imidlertid 
en balanse mellom variasjonen og en helhet i området sett 
under ett. Juryen leser helheten som uklar. 

Den tette, lave bebyggelsen virker positivt med hensyn 
til menneskelig skala, men juryen mener uterommene i 
kvartalene virker for trange til å underbygge mangfoldige 
hverdagsaktiviteter og uteområder samt å oppnå gode 
dagslys- og solforhold for boligene. 

Det er illustrert planløsninger for ulike boligtypologier. Det 
beskrives at boligene skal være tilknyttet fellesarealer lagt til 

områder som aktiviserer uterommene. Juryen savner konkrete 
illustrasjoner som viser hvordan overgangene mellom ute og 
inne er tenkt løst og hvilke romlige boligkvaliteter som oppnås 
i forslagene.   

REKREASJON, BYLIV OG NATURMANGFOLD

Transittgata er skapt ekstra bred ved å innføre en bred 
aktivitetssone med overvannshåndtering langs gateløpet. 
Løsningen er interessant og vil gi ekstra kvaliteter til gata. 
Men løsningen gir også den konsekvens at volumene vest for 
gata skyves ut mot elva. Forslaget forholder seg dermed ikke 
til kommunedelplanens avsatte føringer og vil kreve utfylling i 
elva. 



23Transittkaia

Byrommene langs elvekanten er svært varierte, både i størrelse, 
innhold, henvendelse, bygningstyper og -grupperinger samt 
programmer i førsteetasjer.  Juryen savner en nærmere 
beskrivelse av overgangene mellom offentlige byrom og 
boliger.

Elvekanten foreslås gjenskapt til en naturlig form i møtet 
mellom land og vann, både langs Transittkaia og Nidelvtuppen, 
ytterst i nord. Langs elvekanten fra sør formes tette sekvenser 
av byrom som aktiviserer og oppløser en stram elvefront. 

Hanna Ryggens plass, i forlengelsen av Skippergata og Dora 
II, er det største og mest iøynefallende byrommet. Fra denne 
plassen fram mot Nidelvtuppen fortsetter promenaden 
i hovedsak langs trebrygger lagt utenfor bebyggelsen 
langs elvekanten. Denne sekvensen framstår monoton og 
privatisert mht. offentlig tilgjengelighet og bruk.  Juryen 
stiller spørsmål ved om forslagets mange og ulike byrom 
kan bli utydelige og villedende, og hvorvidt den kritiske 
massen (befolkningsgrunnlaget), vil bli stor nok til å fylle alle 
uterommene med byliv. 

NÆRINGSBYGGET

Forslaget viser et svært godt løst næringsbygg i sør med god 
kobling mot sør og nord. Bygningen er fleksibel med hensyn 

til vertikal logistikk. Den er arkitektonisk elegant med helhetlig 
form inndelt i to volum med en høy passasje på førsteplan. 
Forplassen i nordvest, mot Transittgata, knytter seg godt på 
søndre allmenning, med interessant forslag om å også koble 
seg mot sør. Bygningen har en inviterende form, som sammen 
med passasjen og høye førsteetasjer virker imøtekommende 
og kan fungere som en god markør ved starten av Nyhavna. 
Juryen mener dette er det beste forslaget til utforming av 
næringsbygget i konkurransen. 

GJENNOMFØRBARHET

Potensialet for gjennomføring innenfor realistiske 
bygningsmessige og økonomiske rammer vurderes som 
utfordrende. Juryen vurderer det også som utfordrende å 
fylle ut i Nidelven i det omfang som er skissert. Hvordan dette 
påvirker vannstrømmer, liv i vannet etc. er det ikke redegjort 
for. I tillegg vil både graving og utfylling være kostbare å 
realisere.  Dette, samt grepet med bebyggelse lengst nord i 
konkurranseområdet er i strid med intensjoner og føringer i 
kvalitetsprogrammet og KDP som definerer området som et 
grøntområde og del av en offentlig havnepromenade. 

Utformingen av elvekanten virker kompleks med hensyn til 
drift og opprettholdelse. De foreslåtte vannkanalene er store 
kostnadsdrivere.
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Nyhavna

Forslaget «Nyhavna» viser et interessant grep for 
utbygging og byromstruktur hvor det styrende 
konseptet tar utgangspunkt i klimaet på Nyhavna – 
vind, vann, kulde og mørke. 

Et sentralt grep er å bygge boliger på pæler i sjøen langs 
elvekanten, for på denne måten å skjerme deler av den offentlige 
havnepromenaden mot vind og samtidig gjenskape de 
historiske brygghusene langs Nidelva. Bebyggelsesstrukturen 
er inndelt i seks mindre kvartal i tillegg til næringstomten i 
sør. Strukturen er inspirert av kvartalsstrukturen til dagens 
industri på Nyhavna og «Trondheimstypologien». Dette er 
nytolket til sammensatte kvartaler med mange variasjoner. 
Langs elvepromenaden er det foreslått en sekvens av rom fra 
mer urbane byrom med harde kanter i sør mot mer natur og 
vannbasert landskap i nord. Det foreslås tidevannshabitater 
langs elven, med trebrygger og nedtrappinger for å komme 
nær vannet. 

Team Henning Larsen

HELHETLIG PLANGREP OG VOLUMFORDELING

Den relativt lave bebyggelsen introduserer en sympatisk 
menneskelig skala som har potensiale til å skape gode romlige 
og visuelle kvaliteter. Dimensjoneringen av kvartalene virker 
imidlertid generell, og verken skala eller uttrykk reflekterer 

kaiområdet og det bymessige landskapet det skal være en del 
av. Juryen mener skalaen og plasseringen av volumene i liten 
grad harmonerer med Trondheims monumentale møte med 
en stor fjord og elv.  

Forslaget viser en god løsning på temaet mobilitet. Transittgata 
er løst som et rett gateløp med sykkelfelt og fortau på begge 
sider, hvor det er hensyntatt at det fortsatt skal gå tungtrafikk 
i gata. Parkering er løst med parkeringskjellere med atkomst 
fra Transittgata. Illustrasjonene viser et finmasket gangvegnett, 
hvor det er skilt mellom syklende og gående.  Juryen savner en 
omtale av mobilitetshus som et alternativ til parkeringskjellere 
og antall parkeringsplasser det legges opp til. 

BOKVALITET 

Juryen oppfatter at det bærende og romlige tema som skal bidra 
til sosial bærekraft er tenkt løst med stor grad av nærhet. Juryen 
savner nærmere studier av overganger mellom det private, det 
offentlige og kollektive, samt illustrasjoner som nyanserer dette 
temaet. Det er beskrevet ulike nabolagskvaliteter, men det er i 
liten grad vist.  Den tette bebyggelse medfører små bakgårder 
og terrasser på tak. Juryen mener dette ikke nødvendigvis er 
en god løsning for sosial bærekraft. Mye bruk av uterom på tak 
trekker ned mht. nabolagskvalitet for uformelle møter, spesielt 
mht. barn.
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REKREASJON, BYLIV OG NATURMANGFOLD

Sonen som oppstår mellom kvartalene og bryggebebyggelsen, 
kunne vært et godt grep i annen kontekst, men juryen stiller 
spørsmål ved om dette grepet her i for stor grad skiller 
kvartalene fra sjøen. 

Bevegelsen langs sjøen hvor man vekselsvis ledes på innsiden 
og utsiden av brygghusene vurderes som for oppstykket og 
anstrengt. Samtidig lukker bryggehusene inn elvekanten. 
Dette reiser kritiske spørsmål for elvepromenadens betydning 
og rolle som offentlig rom for hele byen. Et annet spørsmål, er 
hvorvidt det vil være riktig å gjenta bryggemotivet slik det er 
vist i forslaget, som grupper av saltakshus med ulik posisjon ut 
i elva.  Bryggene i Trondheims monumentale møte med elv og 
fjord beskrives av lange rekker med brygger eller strekk uten 
bygninger.. 

Hovedplassen i enden av kulturaksen, Transittparken, er 
designet som en tidevannspark med grønt preg og ulike soner: 
regnbed med overvannshåndtering, ballbane, beplantning 
for pollinerende insekter, urban dyrking og naturlekeplass. 
Dette er en interessant løsning, men juryen mener løsningen 
framstår uklart romlig, med lite avklart sonedeling. 

NÆRINGSBYGGET

Forslagets forslag til næringsbygg viser hovedvolum i ulike 
kubiske/rektangulære sammenstillinger. Juryen finner 
bebyggelsesforslaget vanskelig å vurdere, da det ikke er 
illustrert etasjeplaner.  

GJENNOMFØRBARHET

Fordi hovedgrepet i betydelig grad er basert på bebyggelse 
delvis ute i vannet, vurderes potensialet for gjennomføring 
innenfor realistiske bygningsmessige og økonomiske rammer 
som utfordrende. Dimensjonene i kvartalenes gårdsrom vil 
påvirke mulighetsrommet i tillegg til sol- og skyggeforhold som 
løses ved utstrakt bruk av uterom på tak. Forslaget om å bygge 
bryggehus i elvekanten utfordrer dessuten de overordnede 
rammene for områdets utvikling, og vil være utfordrende å 
realisere med tanke på reguleringsprosess. 
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