7. La kunst og
kultur prege
Nyhavna
Kulturnæringsaktører på Nyhavna skal
ha gode arbeids- og visningsforhold i
bydelen, også etter at transformasjonen
er gjennomført. Godt samarbeid mellom
offentlige og private aktører skal tilrettelegge for at kulturminnene tas i bruk til
kulturformål og for sambruk av ressurser
i form av fellesverksted, kontorarealer og
visningssteder både inne og utendørs.
En bevisst og helhetlig satsing på kunst i
de offentlige rommene skal prege
Nyhavnas ansikt utad og gi bydelen
en egen identitet.

7.1. Kunst og kultur er en
bærende kraft i utviklingen

Kulturnæringsaktører på Nyhavna skal ha
gode arbeids- og visningsforhold i bydelen,
også etter at transformasjonen er gjennomført. Kulturen er i seg selv mangfoldig, og på
Nyhavna bør det være et mål å romme hele
verdikjeden.
Nyhavna har gjennom flere år gitt kulturnæringer tilgang på lokaler til produksjon av
musikk, scenekunst og billedkunst. Det finnes også flere lokaler for kultur og idrettsbasert fritidskulturliv som dans og kampsport
ledet av profesjonelle aktører. Et fellestrekk
for de fleste aktørene er at de har blitt leietakere på Nyhavna fordi lokalene der har lave
husleier og er godt egnet for virksomheter
med uforutsigbare økonomiske rammer.
Kommunedelplan for kunst og kultur
Trondheim kommunes kommunedelplan for
kunst og kultur 2019-2030 ble vedtatt høsten
2019. Planen slår fast at kunst og kultur skal

være en overordnet del av samfunnsutviklingen, og en bærende kraft i utviklingen av
Trondheim fram mot 2030.
For å realisere dette brukes tre hovedperspektiver som angir hvert sitt målområde:
Folket, Kunsten og Byen. Kunnskapsgrunnlag for kulturnæringsprogram for Nyhavna
(vedlagt) spiller en viktig rolle i realiseringen
av de vedtatte målene. Kunnskapsgrunnlaget
setter utviklingspotensialet i kulturnæringer
i sammenheng med relevante planer og program, beskriver hvilke kulturnæringer som
er etablert på Nyhavna i dag og gjennomgår
virkemidler og eksempler som viser hvordan
kulturnæringer på Nyhavna kan utvides og
utvikles fram i tid.
Det skal utvikles et kulturnæringsprogram
basert på kunnskapsgrunnlaget, med bærekraftige modeller for ivaretagelse av eksisterende og utvikling av fremtidens kulturnæringer over tid og i takt med områdets øvrige
utvikling. Godt samspill mellom kulturminner

Cirka teater viste frem sine kunster og fantastiske rekvisiter under Hendelser på Nyhavna 2018. Foto: Thorbjørn Buvarp
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og kulturnæring skal danne grunnlag for en
særegen stedsidentitet, med kreativ virksomhet i bygg som formidler Nyhavnas historie.

, male- og kampsportklubber. I Nyhavna
sammenheng er det også relevant å
innlemme maker- og innovasjonsmiljøene.

7.2 Kulturell og kreativ næring
er mangfoldig

7.3 Kulturell infrastruktur skal
tilrettelegge for utøving og
samhandling

Kulturell og kreativ næring er
samlebetegnelser på næringsvirksomhet
som er basert på framstilling av kulturelle
uttrykk som primært kommuniserer gjennom
estetiske og kunstneriske virkemidler.
Dette inkluderer alle kunstuttrykk og
kommersielle virksomheter som arkitektur,
design, spill og mote. Begrepene omfatter
hele næringskjeden i form av produksjon,
formidling, distribusjon, markedsføring og
salg av kulturelle uttrykk og kunstneriske
produkter.
I denne sammenhenger brukes en bred
forståelse av begrepene, og rommer i tillegg
til produksjon og distribusjon, virksomheter
som kulturbasert fritidsaktivitet som dans-

Kulturell infrastruktur er lokaler, bygg og
arenaer som brukes til produksjon, øving
og visning av kunst og kultur. Infrastruktur
handler også om digitale programmer og
systemer for produksjon, formidling og
synliggjøring. I tillegg gjelder begrepet
strukturelle tiltak som legger til rette for
samhandling og faglige nettverk.
Mange kulturnæringer har behov for å ha
infrastruktur som åpner for å kunne veksle
mellom innadvendt produksjonsarbeid og
utadvendte møter med publikum. Forståelse
av kulturnæringers verdikjede, egenart og
potensiale er nødvendig for å bygge et sunt
økosystem der det er balanse mellom å skape

Belysning og beplantning som iscenesetter eldre industribygg i The Sulzer-Areal av Vetschpartner.
Foto: Vetschpartner
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og å formidle. Samtidig at ulike verdikjeder
har ulike behov, og at det oppnås best
synergier om man samler aktørene innenfor
hver verdikjede/”bransje”.
Et mål i kulturminneprogrammet er å vise
muligheter for utvikling av området i samspill
med vern. I dag er flere av kulturminnene
leid ut til kulturbaserte næringer og småskala
industriproduksjon. I kunnskapsgrunnlaget
er det utarbeidet en foreløpig oversikt som
viser hvilke av kulturminnene på Nyhavna
som med tilpasninger kan være aktuelle til
kulturnæringsformål.

7.4 Mulige modeller for eierskap

I Trondheim kommunes eiendomsmelding,
del 1, punkt 4 omtales mulighetene for å
erstatte krav om markedsstyrte leieinntekter
slik: ”Kommunen skal sette krav til avkastning,
utbytte og effektiv drift til selskap som
opererer i et marked. For foretak eller selskap
der det foreligger andre spesifikt definerte
mål, vil utbyttekravet suppleres eller

erstattes av andre mål.”Kommunalt eierskap/
deleierskap av kulturminner på Nyhavna kan
åpne for at utbyttekrav erstattes med målet
om å gi rom for at kulturbaserte næringer,
småskala industriproduksjon og maritime
næringer kan bevares og utvikles på Nyhavna.
Kulturnæringsprogrammets skal redegjøre for
hvordan kulturminner og utendørs areal kan
fisjoneres ut fra Trondheim Havn og Nyhavna
Utvikling.
”Kulturen er i seg selv mangfoldig, og på
Nyhavna bør det være et mål å romme hele
verdikjeden. Fra aktører som skaper og utvikler
opplevelser til arenaer som inviterer publikum
inn til spektakulære kulturopplevelser. Kulturminnene kan være mulige arenaer for å lykkes
med dette. Kunst og kultur er blant mange virkemidler som skal skape framtidas Nyhavna.
I transformasjonsprosessen må vi bestrebe oss
på å ivareta og foredle eksisterende aktører og
infrastruktur. Samtidig må vi åpne blikket for de
ukjente mulighetene som ligger foran oss.”
Kunnskapsgrunnlag for
kulturnæringsprogram for Nyhavna

Hendelser på Nyhavn 2016. Foto: Wil Lee Wright
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Mulige løsninger i det videre arbeidet med
kulturnæring i et nytt selskap kan være:
•

•

•
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Aktuelle eiendommer/tomter knyttet til vernede kulturminner og
-næring kjøpes ut av eiendomsselskapet, av Trondheim kommune. En
selskapsdannelse bør belyses fra flere relevante perspektiv som økonomi,
byutvikling, kulturnæring og bærekraft. Dette kan legges inn i en ideell
organisasjon, hvor Trondheim kommune eier 100 prosent. Leiekontrakter
med kultur- og næringsaktører kan utformes til priser under markedspris,
men det må finnes løsninger på hvordan subsidieringen skal finansieres for at
den ideelle organisasjonen ikke skal gå med underskudd.
Aktuelle eiendommer og tomter knyttet til vernede kulturminner og
kulturnæring kjøpes ut av eiendomsselskapet og legges inn i en ideell
organisasjon, hvor Trondheim kommune eier 100 prosent. Leiekontrakter
med kultur- og næringsaktører kan utformes til priser under markedspris,
men for at subsidieringen skal finansieres, tilbys andre aktører å bidra til
den ideelle organisasjonen i en eller annen form. Nøkkelen her må være å
finne aktører som har interesse av å bidra til at kulturaktørene og de mindre
næringsaktørene fortsatt får muligheter til å sette sitt preg på bydelen.
Enten 1) eller 2) over, men hvor man ser på muligheten til å få andre aktører
inn som leietakere da henholdsvis kontor, besøksintensiv virksomhet,
forretning, privat og offentlig tjenesteyting, kultur- og servicefunksjoner
da som et element i å få inn merinntekter. Det er mulig å se for seg
blandede virksomheter i byggene, blant annet for å unngå gentrifisering.
Framtidige utbyggere pålegges å bidra til finansiering av et slikt selskap. Én
prosent av kjøpesummen kommer i tillegg og øremerkes det selvbærende
selskapet. Midlene skal benyttes til istandsetting, vedlikehold og drift av
bygningsmassen og selskapet. En mulighet kan være at ett av delområdene
defineres som pilot.

•

Utrede organisasjonsform, for eksempel organisere et selskap som en
stiftelse.

•

For å utvikle gode modeller for bærekraftig drift må det legges mye ressurser
i å sikre god programmering av aktuelle bygg. Dette må skje i samarbeid
mellom aktuelle aktører og eiere. Å utvikle modeller som sikrer sambruk
av ressurser i form av lokaler og utstyr, for eksempel i et fellesverksted,
mellom ulike aktører vil kreve investeringer. Det bør utvikles en økonomisk
prinsippmodell som ivaretar ulik betalingsevne, fordi kulturnæringsaktører
har varierende inntekt.

7. La kunst og kultur prege Nyhavna

7.1.Det skal utarbeides et kulturnæringsprogram basert
på Kunnskapsgrunnlag for kulturnæringsprogram for
Nyhavna. Programmet skal foreslå en modell for hvordan kulturnæringer kan utvikles over tid og i takt med
områdets øvrige utvikling. Modellen skal foreslå eiermodeller for disponering av aktuelle kulturminner, herunder
økonomi- og styringsprinsipper. Programmet skal være
godkjent av Trondheim kommune og skal foreligge før
vedtak av første detaljreguleringsplan.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

7.2. Kulturminnene på Nyhavna bør bevares i kommunalt
eierskap/deleierskap for å gi rom for at kulturbaserte
næringer, småskalaindustriproduksjon og maritime
næringer kan bevares og utvikles. Dette må skje innenfor
rammene av den verneverdige bebyggelsen og i henhold
til de krav kulturminnehensynet setter når det gjelder til
bygningsmessige tilpasninger.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde 4,
3, 5 og 7

7.3. Et eller flere av delområdene bør defineres som
piloter for å undersøke ulike økonomiske modeller og fysiske grep som tilrettelegger for at kulturnæringsaktører,
og andre småskala næringsaktører får gode arbeids- og
visningsforhold i bydelen gjennom tilgang til nødvendig
kulturell infrastruktur, lokaler, bygg og arenaer som brukes til produksjon, øving og visning av kunst og kultur.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

7.4. Det skal utvikles en økonomisk modell som legger til
rette for at kulturnæringsaktører får varige gode arbeidsog visningsforhold i bydelen.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

7.5. Temporær aktivitet skal være virkemiddel i områdeutviklingen. Ledige områder innenfor planområdet bør
benyttes i utviklings- og byggeperioden, for eksempel for
kunstnergrupper.

Prosess som
supplerer
planarbeid

Delområde
1-10

7.6. Kunst skal berike bymiljøet på Nyhavna og en
kunstplan for Nyhavna skal legge føringer for videre
arbeid med kunst i bydelen.

Skal sikres i
reguleringsplan

Delområde
1-10
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Arkitektstudentene Kimberly Wolf og Øyvind Lægreid illustrerer et
kunstmuseum i Dora 2 med en plass mot havnebassenget. Arbeidet er gjort
i forbindelse med masterkurset ”Dora 2 and beyond”, høsten 2019 ved
Instituttet for arkitektur og planlegging, NTNU.
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