3. Styrke de
grønne kvalitetene
for rekreasjon og
artsmangfold
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Alle grønne områder skal opparbeides
slik at det er en variasjon i opplevelse,
funksjon og uttrykk og et mangfold av
muligheter for opphold og aktivitet i det
grønne. Å sikre et rikt biologisk mangfold
og robuste øko-system skal være styrende
for valg av arter.
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Nyhavnas offentlige og private grøntområder skal ha både rekreativ, estetisk
og funksjonell verdi. Sentrumsbydelen skal
ha både pent opparbeidede parker og mer
naturpregede områder, med et fokus på
klimatilpasningstiltak og kvalitet.
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Gategrønt - trær i klynger

Parker, utpreget grønt
Byrom , moderat grønt

Gategrønt - moderat
Kløvereng
Parker, utpreget grønt
Byrom , moderat grønt

Gategrønt - trær i klynger

PARKER
Kløvereng

BEPLANTNING I HOVEDGATER

Jernbaneparken,
Kullkranparken, allmenByrom med grønne elementer
ningene ved Spissbunkerene på LadeGategrønt - trær i klynger
hammerkaia og allmenningene langs
Gategrønt - moderat
Transittkaia blir bydelens viktigste grønne
områder. Disse skal opparbeides etter
bymessig standard park med stedsegen
vegetasjon.

I Kobbesgate, Maskinistgata og Strandveien skal det gis plass til å plante trær i
klynger, ikke kun i rekker slik at gatene kan
ha en økologisk funksjon.

BYROM MED INNSLAG AV GRØNT

Vegetasjon skal prege torg og gater, og
havnepromenaden langs Transittkaia. Det
skal i videre detaljregulering tilrettelegges
for mindre lommeparker i kvartalene og
rik vegetasjon i gårdsrom
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Byrom med grønne elementer

Gategrønt - moderat

BEPLANTNING I ØVRIGE GATER

Alle gater skal ha trær og tilstrekkelig med
plass til en sone for beplantning som kan
variere i funksjon. Eksempelvis trær, regnbed, forhager eller fellesområder
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3.1. Nyhavna skal ha et rikt
artsmangfold

Nyhavna har i dag få grønne kvaliteter.
Ladehammeren er en grønn fondvegg i nord
og Transittkaia har en enkel trerekke, og det
finnes noe viltvoksende vegetasjon langs
jernbaneskinnene.
Nedbygging av habitat og monofunksjonelle
grønne områder truer bestanden av insekter.
Det skal derfor sikres variert beplantning i
bydelens grønne lunger slik at pollinerende
insekter har gode vekst- og leveforhold.
Nyhavna er et naturlig sted for fiskemåke og
andre sjøfugl å trekke til, og i dag er det for
eksempel hekking på Dora-taket. Sjøfugl og
marine arter er en naturlig del av en sjønær
bydel og det er ønskelig å opprettholde
bestanden og samtidig minimere konflikter
med mennesker som oppholder seg
i området. Det skal tilrettelegges for
hekking i området. Det presiseres at det er
mattilgang som regulerer bestanden, slik at
tilrettelegging for hekking ikke nødvendigvis
fører til flere fugler.
Prosjektet “Renere havn” sørget for mudring,
deponering og tildekking av forurensede
masser på sjøbunnen og har gitt god
vannkvalitet i bassengene på Nyhavna.
Denne skal opprettholdes og løsninger for
overvann utformes for å unngå at miljøgifter
spres fra tette flater til sjøen. Dette er
avgjørende for et fortsatt marint dyreliv,
fisking og bading. Det skal tilretelleges for en
varierte topografi og struktur i fjæresonen
som kan bidra til et rikt marint liv.

3.2. Nyhavnas grønne områder
skal være vakre, nyttige og bidra
til økt økologisk bevissthet
Produktive tak
I tett by er takene en stor ressurs.
Vegetasjon på tak skal brukes for å stryke
artsmangfoldet, fordrøye nedbør og utformes
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for opphold med takhager og dyrking.
Takhager kan supplerer, men erstatter ikke
gode grøntområder på bakkeplan.
På takene kan man etablere et habitat for
spesifikke arter, oppholdsareal for beboere,
hekkeplass for sjøfugl, energifangere for lokal
energiproduksjon eller som en kombinasjon
av formål. Slike formål skal prioriteres
over bruk av takflatene til andre tekniske
installasjoner og slike installasjoner skal
begrenses til et minimum. Det vil være behov
for et betydelig areal til solceller på tak for
å nå ambisjonen om nullutslippsbydel på
Nyhavna.
Det er tøffe vekstforhold på tak på grunn
av blant annet tørke og vind, og på tak bør
vegetasjonen derfor være såkalt tørrberg/
tørrbakkevegetasjon, slik vi finner på sørog sørvestvendte berg på Ladehammeren.
Sedumtak, som er en lett type grønne tak,
kan ha verdi for pollinerende insekter i sin
korte blomstringstid, mens tak utformet med
større variasjon enn sedumtak, vil ha større
verdi. I et område hvor det legges til rette for
forskjellige habitater rettet mot ulike arter,
oppnås høyere biologisk mangfold. Måker
kan trives høyere oppe enn humler og andre
villbier.

å utvikle seg over bakken. Det er derfor viktig
at det finnes vekstmasser med tilstrekkelig
finstoff til å holde på fuktighet, samtidig
som de ikke er så tette at de ikke får tilgang
på luft. Der trær plantes i fast dekke må det
etableres rotvennlig forsterkningslag.
Det skal velges robuste arter som tåler vind
og er tolerante for salt. Variasjon og mangfold
skal prioriteres framfor ensartede trerekker.
Variasjon i trær, busker og stauder er viktig
for å sikre et bredt livsgrunnlag for insekter
og fugler. Dette gir også det vil også gi
variasjon i farger og former. Det er viktig med
vegetasjon i flere sjikt, for å skape godt le.
Vegetasjonen på Nyhavna er tillagt mange
oppgaver i området. Vegetasjonen skal være
et trivselsskapende element, bidra til å skape
godt mikroklima, være habitat for fugler
og insekter, bidra til økologisk mangfold og
begrense utfordringer knyttet til nedbør.

Parker og vegetasjon
På Nyhavna finnes det i dag lite etablert
vegetasjon og grunnen består av fylling
og mye forurensede masser med høyt
saltinnhold. For at Nyhavna i framtida skal
være en bydel med rikt innslag av vegetasjon
og gode grønne lunger må tidlig etablering
av vegetasjonen prioriteres. Utvikling av
vegetasjon, og spesielt trær tar tid. Det vil gå
mange år fra en treklynge er plantet til den vil
ha virkning for lokalklimaet.
Det skal settes av tilstrekkelig med areal til
vegetasjon både over og under bakken i
gater, byrom og fellesareal slik at trær som
kan utvikle stor krone. Trær trenger tilgang til
vann, næring og luft under bakken og plass til

Delvis uflidd og vill vegetasjon gir gode levilkår
for insekter, men hindrer fri ferdsel for mennesker
gjennom grøntområdene og bør konsentreres på
enkelte steder. Foto: Erika Matthias

Fagbiologisk og landskapsarkitekturfaglig
kompetanse skal inn i en tidlig fase sammen
for å bidra til at de ulike hensynene i
grøntområdene kan kombineres.
Dyrking
På Nyhavna skal det tilrettelegges for at
beboere kan dyrke nyttevekster, og at
besøkende høste/sanke fra nyttevekster i
offentlige arealer og parker. Å dyrke sammen
i byen er gode arenaer for aktivitet, læring,
sosialt samvær og økt økologisk bevissthet.
Trondheim kommune støtter opp om lokale
initiativ for dyrking på offentlig grunn.

“Håp: At Nyhavna blir et hyggelig områ-

de for fellesskapet. La folk engasjere seg
i nærmiljøet ved å gi mulighet til å dyrke
o.a.

Innbyggerinnspill

Parsellhagen foran Dora 1 er et initiativ fra
Klimafestivalen i Trondheim ved byplanlegger
Ingrid Engan Nøren og en del av det fireårige
forskningsprosjektet “Becoming the city” ved
arkitekt og stipendiat Bjørn Inge Melås, NTNU, som
vil undersøke de mentale, sosiale og miljømessige
effektene av urban dyrking. Økonomisk er prosjektet
støttet av Trondheim kommune, gjennom den
nyopprettede potten for urban dyrking.
Foto: Trondheim kommune
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Taket på Vega scene er blitt brukt til et forskningslaboratorium for byøkologi. Prosjektet er et samarbeid mellom
myndigheter, forskere, nærmiljø og leverandører. Foto: Asplan Viak ved Åse Holte

Frodig grønt i ulike høyder som også danner romlige forløp, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, Andersson
Jönsson Landskapsarkitekter. Foto: Kasper Dudzik

I gatene skal det være plass til at trær kan plantes i klynger, ikke kun i rekker, slik kan gatene fungere som
økologiske korridorer. Foto: John Gollings

Eksempel på et byrom som trapper seg ned med soner med vegtasjon for oppsamling og gjenbruk av regvann,
City Dunes i København av SLA. Foto: SLA
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3. Styrke de grønne kvalitetene
for rekreasjon og artsmangfold

3.1. Nyhavna skal ha et rikt artsmangfold.

Delmål

Delområde
1-10

3.1.1. Gode vilkår for pollinerende insekter er styrende
for valg av vegetasjon i alle offentlige og private grøntområder.

Skal sikres i
reguleringsplan

Delområde
1-10

3.1.2. Sjøfugler skal ha gode vilkår for hekking. Å definere
egnede steder for hekking uten at det oppstår konflikt
med menneske krever ytterligere utredninger.

Prosess som
supplerer planarbeid

Delområde
1-10

3.1.3. Det skal sikres gode levevilkår for marine arter.
Forurenset overflatevann må renses før det ledes til
resipient.

Skal sikres i
reguleringsplan

Delområde
1-10

3.2. Nyhavnas grønne områder skal være vakre,
nyttige og bidra til økt økologisk bevissthet.

Delmål

Delområde
1-10

3.2.1. Det skal settes av tilstrekkelig med plass til å
plante trær i klynger i Maskinistgata, Kobbesgate
og Strandveien.

Skal sikres i
reguleringsplan

Delområde
2,3,5,6,8 og 9

3.2.2. Det skal være et felt med vegetasjon i alle gater og
gis tilstrekkelig med plass for at trær trives.
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Skal sikres i
reguleringsplan

Delområde
1-10

3.2.3. Det skal tilrettelegges for å dyrke nyttevekster
i fellesarealer og offentlige parker skal ha innslag av
høstbare nyttevekster. Det bør etableres en parsellhage i
Jernbaneparken. Skoler og barnehager bør ha tilgang til
dyrkingsareal.

Skal sikres i
reguleringsplan

Delområde
1-10

3.2.4. Vegetasjonen i private og offentlige områder skal
være preget av arter som er typiske for området, og som
kan tåle saltvann og tidvis oversvømmelse, arter som
forandrer farge med årstidene og som ikke gir allergiproblemer. Vegetasjonen skal variere vertikalt.

Skal sikres i
reguleringsplan

Delområde
1-10

3.2.5.Det skal trekkes inn fagbiologisk kompetanse i
en tidlig fase sammen med landskapsarkitekturfaglig
kompetanse for en faglig vurdering av hvordan de ulike
hensynene i grøntområdene kan kombineres.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

3.2.6 Det skal i videre detaljregulering tilrettelegges for
mindre lommeparker i kvartalene og rik vegetasjon i
gårdsrom, som underbygger økologiske sammenhenger.

Skal sikres i
reguleringsplan

Delområde
1-10

3.2.7. Nyhavnas grønstrukturer og friområder skal
opparbeides med høy kvalitet og i henhold til intensjonene beskrevet i desigprogram for de grønne områdene.

Skal sikres i
reguleringsplan

Delområde
1-10

3.2.8. Takflater skal utformes slik at de har en produktiv
funksjon. Det vil si enten som oppholdsareal for
beboere/ansatte, habitat for spesifikke arter,
hekkeplass for sjøfugl, dyrking eller energifangere for
lokal energiproduksjon.

Skal sikres i
reguleringsplan

Delområde
1-10
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