9. Arbeide strategisk
med områdemodning og byliv
Kultur, innovasjon og næring, arkitektur,
engasjement, eierskap, kunst og felles opplevelser i offentlige rom er viktig elementer
for å skape for en attraktiv by. Gjennom
konkret uttesting og handling som er
forankret i Nyhavns eksisterende kvaliteter
og aktive aktører skal det skapes en felles
forståelse for hva Nyhavna er og hva det
kan bli.
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På Nyhavna skal det før, under og etter
transformasjonen gjennomføres konkrete
målrettede tiltak med kortere varighet,
som skaper øyeblikk som forener, gir oss
ny kunnskap og nye perspektiver på utviklingen. Det skal være tiltak som forener
inviterer til dialog og inspirerer til handling. Det skal satses på tiltak som får flere
til å føle eierskap til området, øker områdets verdi og skaper oppmerksomhet rundt
Nyhavna.

Dora 1

VIKTIGE BYROM

NYE BYGG

PILOTER

VITKIG FORBINDELSE

KULTURMINNER

FOKUSOMRÅDER

PILOTER

FORBINDELSER OG MOBILITETSTILTAK

Konkrete tiltak for å trekke aktivitet
til Nyhavna; foredle, synliggjøre og
iscenesette, teste nye løsninger og
skape nye fortellinger.

Nyhavnas koblinger til byen, og
attraktive og trygge forbindelser
er helt avgjørende for en vellykket
utvikling, også i et kortsiktig perspektiv

HENDELSER

Aktiviteter og arrangement som synliggjøre områdets kvaliteter og bidrar
til områdemodning. Hendelser skaper
rom for engasjement og involvering,
og åpner opp den offentlige debatten.

(5-10 år) Forbindelser bør underbygge
pilotene, viktige målpunkt og
kulturminner.

Hendelser på Nyhavna 2019. Foto: Will Lee -Wright.
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Midlertidighet som verktøy for
områdemodning og
kunnskapsutvikling

Kvalitetsprogrammet setter rammer og
prinsipper for kvaliteter som skal ivaretas og
utvikles på Nyhavna i løpet av en langvarig
transformasjon. Bylivsstrategien Piloter og
Hendelser peker på tiltak som bør gjennomføres tidlig. Disse kan fungere som katalysatorer i en mellomperiode, og skape og styrke
byliv som danner grunnlag for en levende
og attraktiv bydel, på kort og lang sikt. Ved å
gjennomføre midlertidige prosjekter vil byen
få en mulighet til å teste ut ulike program, aktivitet og utforming i byrommene og bygningene i ulike faser, før store summer brukes på
den permanente investeringer. Det er viktig
å etablere attraksjoner i området tidlig for at
folk i byen skal ta Nyhavna i bruk.
Formannskapet sluttet seg i sitt møte
25.2.2020 til viktigheten av å bruke pilotprosjekter og midlertidige strategier som
virkemiddel, som foreslått i bylivsstrategien
Piloter og hendelser, videre i transformasjon.
Småskala industri og maritime næringer
vurderes som samarbeidsaktører til piloter og
hendelser, som et av flere bidrag for å sikre
dem gode utviklingsmuligheter i det videre
arbeidet med Nyhavna.
Lignende strategier er brukt i større transformasjonsprosjekter og særskilt i havneutvikling. Erfaringene viser at konkrete målrettede
tiltak, fra dag én, etablerer kvaliteter og
attraksjoner i et område i påvente av permanente tiltak. Dette bidrar til å heve attraksjon,
omdømme, områdeverdi og sette fokus på
kvalitet tidlig i transformasjonsprosessen.
De “piloter og hendelser som er valgt ut i
strategien bygger på kvalitetsprogrammet og
engasjementet fra aktører. De underbygger
identiteten til bydelen Nyhavna. Foreslåtte
piloter og hendelser skal genere samarbeid,
uttesting og handling og slik bidra til å skape
en felles forståelse for hva Nyhavna er og hva
det kan bli.
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Bylivsstrategien Piloter og Hendelser
De “piloter og hendelser” som er valgt ut i
strategien bygger på kvalitetsprogrammet og
engasjementet fra aktører. De (under)bygge
identiteten til bydelen Nyhavna. Tiltakene
skal involvere og få flere til å føle eierskap til
området. Se foreslåtte “piloter og hendelser”
skal genere samarbeid, uttesting og handling
og slik bidra til å skape en felles forståelse for
hva Nyhavna er og hva det kan bli.
Bylivstrategien består av en strategidel og en
handlingsplan med konkrete tiltak for å løfte
Nyhavna, både de fysiske rammene og det
sosiale bylivet. Piloter og hendelser er gjensidig avhengige, og sammen styrker og løfter
de hverandre. Det er ikke hensiktsmessig å
bestemme eksakt varighet av midlertidige
tiltak, men de skal evalueres kontinuerlig og
vellykkede løsninger bør implementeres i videre prosess. Handlingsplan skal oppdateres
hvert 3.år for å være treffsikker og relevant.

9.1. Det skal settes i gang
midlertidige tiltak for å skape
trygg og attraktiv mobilitet på
Nyhavna

I en overgangsfase, som i Nyhavnas tilfelle
vil være over lengre tid, vil byliv og havneog industridrift kunne skape utfordringer
for hverandre. Det er viktig at eksisterende
aktører blir ivaretatt, samtidig som byens
befolkning og nye aktører blir gitt et trygt rom
å ferdes i. En ny bru bør etableres tidlig for å
koble Nyhavna til Midtbyen og internt.
En satsing på mobilitet internt på Nyhavna
ved etablering av attraktive og trygge forbindelser i et kortsiktig perspektiv, fem–ti år, som
også underbygger pilotene bør priorites i tråd
med formannskaps vedtak i bylivsstrategien.
Som et hovedtiltak bør man arbeide aktivt
med å tilrettelegge for en trygg og opplevelsesrik midlertidig løype, som kan bli en
bærende element i transformasjonen av den
nye bydelen. Løypen vil da være både et

Erfaringer gjennom
bylivsprosjektet

Gjennom bylivsprosjektet (2019-2022) i
samarbeid med Trondheim Havn, er strategien blitt testet ut. Arrangementene
Hendelser på Nyhavna, Skur 53 på Strandveikaia, samarbeid med Fakultet for kunst,
arkitektur og design, NTNU, om fremtidsscenarioer og midlertidige prosjekter og
etablering av en bylab, er eksempler på
gjennomførte tiltak. I tillegg har kommunikasjon mot aktører vært viktig. Arbeid for å
etablere en trygge og attraktive forbindelser
i bydelen er igangsatt i 2021.
I handlingsplanen for 2019-2021 foreslo to
fokusområder, Skippergata og Strandveikaia.
Skippergata
Skippergata ligger i hjerte av Nyhavna, og
strekker seg øst-vest fra Lademoen og Svartlamon til Nidelvas utløp. Gaten er både i
kommunedelplanen for Nyhavna og Kvalitetsprogrammet definert som et av bydelens viktigste byrom.
Gaten preges av de store kulturminnene og
tosidig industri trafikk, som kommer i konflikt med etablerte arbeidsplasser og publikumsrettede funksjoner som BrukOM. En
tidlig satsing på trygge forbindelser mellom
målpunkter og aktivisering og undersøkelse
av kulturminner Dora 2 og Fyringsbunkeren
bør prioriteres. Disse er bare delvis offentlig tilgjengelige i dag. Dora 2 er et anlegg
med svært høy verneverdi og er derfor en
viktig kunnskapskilde og forteller av norsk
krigshistorie. Bygningen har stor bruks- og
opplevelsesverdi men en oppgradering vil
kreve store investeringer. Bygningen representerer en uutnyttet ressurs og over 4000
kvm over bakken står i dag tomme.
Dokken i Dora 2 brukes i dag av de maritime
næringer (Ocean Tech) til næringsutvikling
og innovasjon, og har stor verdi. For å lykkes
med virkemiddel 8, bør det jobbes aktivt og

i fellesskap med å undersøke og etablere
Dora 2 som en viktig identitetsbærer i den
nye bydelen.
Strandveikaia
Strandveikaia ligger vestvendt ved vannet
og består av et fantastisk kulturmiljø. Området er viktig forbindelse på vei til Ladestien,
er tett koblet til Strandveien og metrobussen, og til den pågående boligutviklingen i
øst. I Strandveikaias verneverdige bebyggelsen har mange av byens kulturaktører sine
produksjonslokaler.
Området vil på sikt bli et bydelssenter, og
er attraktiv for et langt større område enn
selve Nyhavna. Beliggenheten ved vannet, og det kulturhistoriske miljøet gjør at
Strandveikaia bør tidlig fylles med aktiviteter som inviterer hele byen inn. Flere bygninger kan aktiviseres ytterlige på kort sikt
og gi nye opplevelser og pekepinn på hva
Nyhavna kan bli. Dette er særskilt aktuelt
for å lykkes med intensjoner i kulturnæringprogram, der kulturproduksjon, visning og
byliv, inne og ute, testes ut for å gi ny kunnskap. Det indre havnebassenget og området
rundt det er et viktig urbant byrom, og bør
aktiviseres både på land og på vann.

Hendelser på Nyhavna 2016.
Foto: Wil Lee-Wright
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Kulturhistorisk utstilling på Nyhavna høsten 2020i regi av Bylivsprosjektet.
Foto: Trondheim kommune.
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sikkerhetstiltak og et identitetsskapende
tiltak; der kulturminner, kunst, kultur, arkitektur og aktører får vise frem tverrsnittet av
Nyhavna. Dette kan bli en måte å engasjere
og invitere byens befolkning til å oppdage
Nyhavna.

9.2. Det skal settes i gang
midlertidige tiltak for skape
attraktive byrom på Nyhavna

Investeringer i offentlige rom bør starte også
før utbyggingen starter som en del av strategien for byliv. Dette kan være tiltak som er av
midlertidig karakter og med lavere kostnad
enn de ferdig opparbeidede offentlige rommene.
Dedikerte og konkrete prosesser for å etablere gode og attaktive offentlige rom i tidlige fa-

ser skal brukes som virkemiddel for å etablere
eierskap for bybefolkningens til området.
Utprøving skal legge tilrette for å teste ulike
funksjoner og programmer, utvikle utformingsprinsipper, få ny kunnskap om behov
og gjennom prosessene skape begeistring i
befolkningen.
Det bør skilles mellom trinnvise tiltak og permanente tiltak. Disse prosjektene bør velges
strategisk og ha en attraksjonsverdi.

9.3. Det skal arrangeres
hendelser som trekker byens
befolkning til Nyhavna

Nyhavna skal være levende sted som byr på
et mangfold av opplevelser gjennom hele
utviklingsprosessen. Hendelser og aktivitet
bidra til omdømmebygging av området, og få

byen til å bli kjent med Nyhavna.
Engasjementet for bydelen er stort og kommer fra aktører med direkte tilknytning til
området, aktører utenfra og innbyggere i
Trondheim. Siden 2016 har Trondheim Kommune, Trondheim Havn, NTNU og aktører
gjennomført Hendelser på Nyhavna. Arrangementet har vist seg til å være en viktig arena
for å samhandle om hva slags bydel Nyhavna
skal bli for byen Trondheim. Hendelser på
Nyhavna har vist frem hva området er i dag,
og bidratt til omdømmebygging av bydelen.
Også fremover bør det tilrettelegges for at
hendelser av ulik art kan finne sted på Nyhavna, og involvere et bredt spekter av befolkningen. Det er viktig å støtte opp under
eksisterende aktivitet og oppmuntre nye
aktører til å engasjere seg, for dette kan være
et stort fortrinn for den videre utviklingen av
Nyhavna og en viktig drivkraft som hjelper
oss på veien mot en bærekraftig by, i tråd
med vedtakene om innbyggerinvolvering.

Sterkere kobling mellom kultur og næringer,
kulturminner og offentlige rom bør styrkes og
utforskes aktivt i tiden som kommer. Derfor
er det videre viktig med en strategi for å fasilitere og tilrettelegge for aktører som ønsker
å bidra til å oppnå overordnede målsetninger for Nyhavna, og styrke bylivet i område i
utviklings og byggefasen. Midlertidig aktivitet
og piloter skal være en virkemiddel i områdeutviklingen.
Også arbeidet med kunstplanen og bruk av
temporære kunstpiloter for å utforske stedet
bør brukes i den videre områdeutviklingen.

Lysstetting av Dora 1 under Hendelser på Nyhavna i
2016. LjoS AS. Foto Erik Børseth

9.4. Piloter skal brukes som
verktøy for ny kunnskap

Pilotering betyr at tiltaket eller tjenesten prøves ut i en begrenset skala over tid for å sikre
at alt fungerer som det skal. Hensikten er å
avdekke feil og mangler, identifisere uforutsette problemer og dermed reduseres risiko.
For å svare på bestillinger om å bevare og
tilrettelegge for eksisterende og nye
kulturnæringer, og tilrettelegging for de maritime næringer og småskala industri, bør det
i den videre utviklingen av Nyhavna arbeides
med etablering av kulturnærings- og næringspiloter, i tråd med virkemiddel 1.1 og 7.

Hendelser på Nyhavna 2020 viser hvilket byromspotensiale
Strandveikaia med sin nærhet til vannet og kulturhistoriske
bygningsmiljø. Foto: Will Lee-Wright
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Etablering av disse vil gi ny kunnskap om
organiseringsmodeller, styrke næringene selv
og bidra til områdeutvikling og økt byliv, på
kort og lang sikt. Det er viktig i etablering av
piloter å søke etter synergier, se på tvers av
skillelinjene og satse på gode arkitektoniske
og bærekraftige løsninger forankret i stedet.
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9.2.4. Midlertidige tiltak på Nyhavna skal videreføre
erfaringene fra Hendelser på Nyhavna og tilrettelegge
for kulturarrangement og som sosiale soner gjennom å
tilrettelegge for areal og infrastruktur til scenisk aktivitet
(tilgang til strøm, sceneområde og støyskjerming) og
temporære og permanente installasjoner.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

Delområde
1-10

9.3. Det skal arrangeres hendelser som trekker byens
befolkning til Nyhavna.

Delmål

Delområde
1-10

Delområde
1-10

9.3.1. Festivalen Hendelser på Nyhavna skal utvikles videre og synliggjøre aktører, Nyhavna og ambisjonene for
bydelen for hele Trondheim.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

9. Arbeide strategisk med
områdemodning og byliv

9.1. Det skal settes i gang midlertidige tiltak for å skape
trygg og attraktiv mobilitet på Nyhavna.

Delmål

9.1.1. Det skal tidlig tilrettelegges for trygg og attraktiv
ferdsel for gående og syklende på og gjennom Nyhavna.
Dette bør ivaretas gjennom hele utviklingen.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

9.1.2. Midlertidige tiltak skal markere den kommende
havnepromenaden og det skal forløpende arbeides med
å tilrettelegge for allmennheten langs kaikanten.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

9.3.2 Det skal under transformasjonen av bydelen tilrettelegges for en åpen fysisk møteplass- en bylab- der
offentligheten blir tatt med i formingen av Nyhavna.

9.1.3. Det bør arbeides aktivt for å etablere bruforbindelser mellom Nyhavna og Midtbyen, og internt mellom
Strandveikaia og Kullkranpire. Midlertidige løsninger bør
vurderes.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

9.4 Piloter skal brukes som virkemiddel for å
frembringe ny kunnskap og erfaring før, under og etter
transformasjonen.

Delmål

Delområde
1-10

9.2. Det skal settes i gang midlertidige tiltak for skape
attraktive byrom på Nyhavna.

Delmål

Delområde
1-10

9.4.1. Det skal tilrettelegges for at aktører som ønsker å
bidra til å oppnå overordnede målsetninger for Nyhavna,
og styrke bylivet i område skal få muligheten til det.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

9.2.1. I tidlige fase skal man gjennom utprøving og involvering undersøke framtidig bruk og utforming av kommende offentlige rom.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10

9.2.2. Strandveikaia skal utvikles som tidlig pilot der
teknisk infrastruktur oppgraderes og byrommet og bygningsmassen aktiviseres.

9.4.2. I tråd med strategisk virkemiddel 7 og 7.3, bør det
tidlig etableres kulturnæringspiloter, som vil gi ny kunnskap om organiseringsmodeller, styrke kulturnæringene,
og bidra til økt byliv i området på kort og lang sikt.

9.2.3. Det skal i tidlig fase testes ut tiltak som gir allmennheten opplevelser på og ved vannet (badeplasser,
badstue, flytebrygger, kajakkuteleie ol.)

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

9.4.3. I tråd med strategisk virkemiddel 1 og 1.1.5., bør
det tidlig eteableres en pilot som viser hvordan maritime
næringer, kulturminner og bylivet kan gjensidig styrke
hverandre i en fremtidig situasjon.

Prosess som
supplerer
reguleringsplan

Delområde
1-10
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Delområde
1-10
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