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Kvalitetsprogram
for Nyhavna
Et kvalitetsprogram for kulturminner, miljø,
næring og offentlige rom på Nyhavna.

Forsideillustrasjon: Mad arkitekter, Holt
O`Brien og BOGL i forbindelse med
parallelloppdraget ”Offentlige rom på
Nyhavna.”
Kvalitetsprogrammet for Nyhavna er
utarbeidet av Byplankontoret i Trondheim
kommune. Arbeidsgruppen har bestått
av prosjektleder Ellen Aga Kildal, Silje
Salomonsen, Jens Tønnesen, Marianne
Langedal, Berit Kirksæther, Mette Bye, Ann
Margrit Harkjerr, Nadja Sahbegovic, Per-Arne
Tefre, Monica Stendahl Rokne, Øystein Ask,
Knut Sagen, Zsuzsanna Olofsson, Kai-Arne
Riersen og Magnhild Lunde.
Prosjekteier er byutviklingsdirektøren og i
styringsgruppa satt byutviklingsdirektør Einar
Aassved Hansen, kultur- og idrettsdirektør
Ola By Rise, finansdirektør Olaf Løberg, og
direktør for næring, samferdsel og miljø
Kristian Dahlberg Hauge fra Trondheim
kommune, Dag Haugdal, prosjektleder Bane
Nor; Tove Kulseng, eiendomssjef Trondheim
Havn; og Knut Thomas Kusslid, havnedirektør
Trondheim Havn.
Arbeidet med kvalitetsprogrammet er gjort
mulig med tilskuddsmidler fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og med bidrag
fra Trondheim Havn.
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Forord
Nyhavna ligger flott til mellom Midtbyen,
Trondheimsfjorden og Nidelva, med en unik
kombinasjon av naturgitte kvaliteter, kulturhistorie og mennesker med et engasjement
for bydelen. Nyhavna skal transformeres fra
industri og havn til en attraktiv og bærekraftig
sentrumsbydel ved vannet. Vi skal skape nye
kvaliteter, samtidig som vi skal ta vare på det
gode vi allerede har.
Kommunedelplan for Nyhavna ble vedtatt i
bystyret i 2016. Formålet med planen er å legge til rette for en sentrumsbydel med bymessig bebyggelse, variert arealbruk, et finmasket
gatenett og gode koblinger til byen og sammenhengende grønnstrukturer. Småskala industriproduksjon, havnevirksomhet, maritime
næringer og kulturnæringer skal ha sin plass i
den nye sentrumsbydelen. Kulturminnene og
nærheten til vannet er unike kvaliteter som
skal styrkes og gi identitet til området.
Kommunedelplanen presiserer at det skal
utarbeides fire program som skal legges til
grunn for alle planer. De fire programmene er:
Kvalitetsprogram for offentlige rom, Miljøoppfølgingsprogram, Kulturnæringsprogram og
Kulturminneprogram. Politiske vedtak har i
etterkant av kommunedelplanen ytterligere
presisert ambisjonsnivået.
Kvalitetsprogram for Nyhavna setter kommunedelplanen og de politiske vedtakene
i sammenheng med kunnskapen som har
kommet frem i arbeidet med de fire temaprogrammene. Kvalitetsprogrammet er et
verktøy for å sikre en helhetlig planlegging
som ivaretar miljø, klima og energi, kulturminneforvaltning, kunst, kultur og byliv, næring og
maritim aktivitet, kvalitet i offentlige rom, og
det å tilrettelegge for et inkluderende og godt
bo- og bymiljø. Programmet presiserer viktigheten av å tilrettelegge for at synergieffekter
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kan oppstå og å forankre mål i Nyhavnas unike
stedlige kvaliteter og eksisterende aktører.
Kvalitetsprogram for Nyhavna konkretiserer
ti strategiske virkemidler som skal gi fleksible
rammer for transformasjon. De skal sikre de
overordnede visjoner for Nyhavna som går
på tvers av temaer og mål. De ti strategiske
virkemidlene er presisert gjennom temakart,
delmål og prinsipper. Noen prinsipper og
sektormål skal sikres i kommende reguleringsplaner. Andre mål må sikres gjennom
supplerende prosesser til det som kan ivaretas gjennom plan- og bygningsloven. Disse
prosessene vil også kunne tilføre kunnskap og
gi nye perspektiver inn i planprosessene.
Det vil kreve godt samarbeid og en enighet
om mål og ambisjoner mellom mange aktører
for å realisere de ti strategiske virkemidlene.
Kvalitetsprogrammet for Nyhavna skal tilrettelegge for en framtidsretta utvikling som
ivaretar de miljømessige, sosiale og økonomiske aspektene av bærekraftsbegrepet.
Dokumentet skal inspirere til og legge føringer for en kunnskapsdrevet, inkluderende
og undersøkende transformasjonsprosessen
som er forankret i stedet og menneskene. Slik
kan Nyhavna bli en unik sentrumsbydel som
innfrir de politiske målsetningene.
Arbeidet med Kvalitetsprogram for Nyhavna
har vært et samarbeid mellom Trondheim
Havn og Trondheim kommune.
Trondheim mai 2021
Einar Aassved Hansen
byutviklingsdirektør i Trondheim kommune

Byliv på Strandveikaia under Hendelser på Nyhavna, 2019.Foto: Wil Lee-Wright.
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Nyhavna i går og i dag
Historien
Den trygge havna ved Nidelvas utløp, skjermet fra de harde værforholdene langs Trondheimsfjorden, var grunnlaget for etableringen
av en kaupang på Nidarneset. Elvehavna var
også forutsetningen for den senere blomstrende handelsvirksomheten med eksport av
trelast, fisk og kobber på 1600-tallet. Tillerraset i 1816 førte imidlertid til dårlige forhold
for skipsfart i Nidelva, og etter mye diskusjon
ble en ny molo og kanal bygget i 1860-årene,
og arealene på Brattøra og Ilsvika ble tatt i
bruk.
I 1880-årene fikk Meråkerbanen sin endestasjon på Brattøra med forbindelse til Rørosbanen. Jernbanen effektiviserte varetransporten
mellom havna og byens omland. Det ble etter
hvert behov for å utvide havna og på begynnelsen av 1900-tallet ble østsiden av Nidelva
tatt i bruk, og Nyhavna ble etablert.

6

Nyhavna slik vi kjenner området i dag ble til
etter Elveplanen fra 1937. Elveløpet ble lagt
om, og nye dokker ved Nedre Elvehavn ble
etablert som en forlengelse østover fra Nidelva. Pir I og Pir II ble etablert i forlengelsen
av vestsiden av elveutløpet. Flere bassenger
ble etablert i forbindelse med utviklingen av
havneområdet. Pir II ble utvidet til nåværende lengde i 1949-52.
Under andre verdenskrig sperret tyskerne av de østre delene av havna og bygget
ubåtbunkerne Dora 1 og Dora 2. Den marine driften og de unike kulturminnene fra
andre verdenskrig preger fortsatt de fysiske
omgivelsene på Nyhavna. Ubåtbunkerene
utgjør, sammen med en rekke mindre driftsHavna i Trondheim før 1940. I forgrunnen ligger et
av Nordenfjeldske Dampskibsselskabs hurtigruteskip
DS ”Dronning Maud”. I tillegg ser vi en båt tilhørende
Bachkes rederi. Eier: Trondheim byarkiv. Foto: Schrøder

bygninger, et nærmest komplett ubåtanlegg
og er blant de bedre bevarte eksemplene på
slike anlegg i Europa. Flere av byggene er i
dag delvis i bruk av ulike virksomheter, men
fremstår som lite tilgjengelige for Trondheims
befolkning.
I etterkrigstiden ble Nyhavna tatt i bruk til
flere ulike industri- og næringsformål.
Større bedrifter som Dillner & co trelastforretning og Isidor Nielsens mekaniske verksted
hadde driften sin her. Den store hvite murbygningen til E.C. Dahls bryggeri dominerte
lenge landskapet langs Strandveien.
En bydel i endring
I dag er Nyhavna Trondheims mest sentrale
havne- og industriområde. Området preges
av plasskrevende lager, industri og havnevirksomhet og infrastruktur og bygningsmasse
som er lite bymessig i skala og utforming.
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Den mest plasskrevende og støyende industrien vil måtte flyttes for å muliggjøre denne
endringen. Det er et omfattende, men avgjørende arbeid for transformasjonen å sørge
for god relokalisering for enkelte bedrifter. Likevel er det et mål at mye av den aktiviteten
som gjør Nyhavna til en livlig bydel i dag, som
skipsfarten, godshåndtering og et mangfold
av mindre nærings- og kulturaktører fortsatt
skal bidra til bydelens identitet og mangfold
også etter transformasjonen.
Nyhavna ligger også tett på det byøkologiske forsøksområdet Svartlamoen som er et
velfungerende nabolag med kvaliteter som
skal bygges videre på. Bryggeriet og ølsenteret i E.C. Dahls er et eksempel på en allerede
populær møteplass for beboere i området og
viser potensialet som ligger i å ta i bruk de
Bydelene øst i Trondheim er i kraftig vekst. Kartet
viser utsnitt fra kommunens kart over gjeldende
22 planer under arbeid.
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Nyhavna skal nå tilrettelegges for arbeidsintensive næringer og for at flere kan bosette
seg i et sentrumsnært område med god
kollektivdekning. Hvis flere bor og jobber på
Nyhavna vil det styrke Midtbyen som026bykjer4

ne, og gi gode muligheter for å velge gange,
sykkel og kollektiv som transportmiddel i
hverdagen.
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gamle industrilokalene til sosiale møteplasser.
Med sin plassering midt mellom Midtbyen
og Lade er Nyhavna en del av Østbyen som
allerede er i stor endring. Ferdig utbygd kan
Nyhavna og de nærliggende områdene på
Reina, Jarlheimsletta og Ladebekken tilføre
mer enn 7 000 boliger til Trondheim sentrum,
i tillegg til kontorer, handel, næring og offentlige tjenester. Ladejarlen videregående skole
fra 1960-tallet, på spektakulære Ladehammeren, er under utredning for endret bruk eller
riving og nye boliger.
Nyhavna ligger kun 15 minutters gange fra
Trondheims historiske bykjerne Midtbyen
og er en gjennomfartsåre for mange på vei
til Ladestien. Selv om Nyhavna ligger tett på
sentrum oppleves området lite tilgjengelig
for gående og syklende. Det mangler det
gode gater og koblingene til omkringliggende
områder er svake. Jernbanen og Riksvei 706
skaper en barriere mellom Nedre Elvehavn,
Møllenberg og Nyhavna, og Jarleveien skiller
Nyhavna fra Lilleby og Lade.
Som en følge av de store endringene i området er Kommunedirektøren i gang med flere
analyser og utredninger for tilgrensende områder. Kvalitetsprogrammet skal sammen med
disse bidra til at Østbyen oppleves som en
god og sammenhengende bystruktur. Befolkningsøkningen gir også et behov for ny skole i
området og det arbeides med en overordnet
skolestruktur for Lade, Reina og Nyhavna.
Formannskapet vedtok i sitt møte 16.2.2021 i
sak 22/21 Skolestruktur Lilleby-Lade føringer
for videre planlegging at det skal jobbes videre med en skolestruktur hvor en framtidig
skoletomt på Nyhavna inngår.
Et stort engasjement
Utviklingen på Nyhavna vekker et stort og
bredt engasjement i befolkningen. Det har
blant annet deltakelsen på Hendelser på
Nyhavna vist. Det årlige arrangementet har
synliggjort potensialet for byliv og unike opplevelser som ligger på Nyhavna. Det har også
blitt skrevet en rekke kronikker og debattinn8

legg i Adresseavisen, arrangert folkemøter
og vært paroler i 1. mai-tog om utviklingen
på Nyhavna. Fakultet for arkitektur og design
ved NTNU har gjennom flere år bidratt med
interessante perspektiver på utviklingen på
Nyhavna ved at studenter har jobbet med
Nyhavna-relaterte oppgaver.
Folks engasjement og ønske om å involvere
seg er et stort fortrinn og en avgjørende drivkraft for den videre utviklingen. Det er viktig
å tilrettelegge for medvirkning fra innbyggerne og at aktører med ulike interesser blir hørt
og spiller på lag for å få til en vellykket utvikling. Et bredt eierskap til bydelen skal sikres
gjennom å fortsatt involvere Trondheims
innbyggere og næringsliv i planprosesser
gjennom midlertidige tiltak og aktiviteter kan
også skape byliv underveis i en transformasjonsprosess. Dette gir oss samtidig ny innsikt
og kunnskap om hvordan vi kan lykkes med å
skape en attraktiv bydel.

Øverst neste side: Studenter ved Fakultet for arkitektur
og design ved NTNU har i flere år jobbet med Nyhavna
og tilført verdifull kunnskap og gode ideer. Studentene
har brukt Nyhavna som arena både for konkrete
byggeprosjekt, men også til som tomt for utforskning
i ulike studiekurs, ekspempelvis byformingsoppgaver,
komplekse programmer og transformasjon av Dora 2
Foto: Wil Lee-Wright

Nederst neste side: Politikere og innbyggere debatterer
de innkomne forslagene til parallelloppdraget for
offentlige rom på Nyhavna under Hendelser på
Nyhavna 2019. Utviklingen på Nyhavna engasjerer
bredt! Foto: Wil Lee-Wright
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Kommunedelplan og vedtak
Kommunedelplan for Nyhavna

Kommunedelplanen for Nyhavna stiller krav
om at det skal utarbeides reguleringsplan
for hvert av delområdene 1-10. Før det kan
gis brukstillatelse for bebyggelsen innen de
enkelte delområdene, skal offentlige gater,
offentlige gang og sykkelveier, kaikanter,
offentlige gang - og sykkelbroer samt
offentlige friområder og grønnstrukturer
være opparbeidet i henhold til fordeling
i tabellene § 10.3 Offentlige friområder
og grønnstruktur, § 10.4 Offentlige gater
og § 10.5 Offentlige gang- og sykkelveger,
offentlige gang- og sykkelbruer

Kommunedelplan for Nyhavna ble vedtatt
i Bystyret 16.6.2016. Formålet med planen
er å legge til en transformasjon av Nyhavna
fra industri til sentrumsbydel og at denne
prosessen kan skje over lang tid.
I forbindelse med arbeidet med
kommunedelplanen ble det i Nyhavna
analysehefte, 2011 gjort strukturelle analyser
og utredninger for eksisterende situasjon
innenfor planområdet på Nyhavna og til dels
for områdene rundt.

Side 11

§ 10.5 Offentlige gang- og sykkelveger, offentlige gang- og sykkelbruer

Før det kan gis brukstillatelse for bebyggelse innen de enkelte delområdene, skal gang- og
sykkelanlegg, herunder kaikanter, innenfor hvert delområde være opparbeidet i henhold til
fordeling i tabell 5, og figur 6. Gang- og sykkelveier som ligger i grensen mellom delområder er
felles rekkefølgekrav for de delområdene som naturlig grenser til.
Tabell 5: Fordeling av tiltak på de enkelte delområder
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BR1
BR2
BR3

Figur 6: Offentlige gang- og sykkelveger, offentlige gang- og sykkelbruer

145122/16

Fire byplangrep
Kommunedelplanen legger fire hovedgrep
til grunn for planen. De fire grepene
preger planen ved at det legges til rette for
grøntområder med gode sammenhenger
seg i mellom, og en offentlig tilgjengelig
kaikant. Kvartalsstrukturen muliggjør en
robust og fleksibel utvikling og gir gode
interne og eksterne forbindelser bidrar til økt
tilgjengelighet. Kulturminnene skal vernes og
omkringliggende bebyggelse skal underordne
seg kulturminnehensyn og offentlige rom
konsentreresTEGNFORKLARING
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Fire temaprogram

Kommunedelplanen for Nyhavna §§ 3.2 og
3.2 og 3.4 fastsetter at det skal utarbeides
program for miljø, kulturminner, kulturnæringer
og offentlige rom og en overordnet plan
for teknisk infrastruktur. Disse skal ligge til
grunn for alle planer i området. Her gjengis
en kort oppsummering av den beskrivelse
Kommunedelplanen gir om innholdet i
programmene:
• Kvalitetsprogram for offentlige rom skal
angi helhetlige prinsipper for utforming av
offentlige friområder, grønnstruktur og for
offentlige samferdselsanlegg. Programmet
skal vise et samlet grep for utforming og
design, vise plassering av mulige funksjoner
og anlegg i friområder og grønnstruktur.
• Miljøoppfølgingsprogram skal være et felles,
overordnet styrings- og veiledningsverktøy
for gjennomføring av kommunedelplanen
slik at denne skjer etter prinsipper for
bærekraftig utvikling og i tråd med Trondheim
kommunes miljø- og bærekraftsmål.
Programmet skal definere miljømål og angi
anbefalte tiltak, vise hvordan utfordringer
med klimatilpasning, luftforurensning,
støy, utfylling og forurensede masser skal
håndteres.
• Kulturnæringsprogram skal synliggjøre
hvordan kulturbaserte næringer, småskala
industriproduksjon og maritime næringer kan
bevares og utvikles på Nyhavna. Programmet
skal definere langsiktige mål og tiltak for
å oppnå dette, inkludert organisering og
modeller for eierskap til lokaler.
• Kulturminneprogram Programmet skal
gi rammer for bevaring av kulturmiljø
og framtidig håndtering av verneverdig

Nyhavna er en blå og grønn bydel

•

bebyggelse innenfor planområdet.
Beskrivelse av krigsminnene og prinsipper
for hvordan kulturminner og kulturmiljø
skal ivaretas og videreutvikles. Herunder
prinsipper for utforming av tilbygg/påbygg,
fasadeendringer, materialbruk og fargebruk.
Beskrive hvordan kulturminnene kan
være identitetsbærere i området og angi
muligheter for videre bruk med en sentral
rolle i den fremtidige utviklingen av området.
Overordnet plan for teknisk infrastruktur
skal redegjøre for overordnet teknisk løsning
for vann og avløp, avfallssug, fjernvarme
og energi, plassering av tilhørende
bygningsmessige tiltak, samt sammenhengen
mellom nødvendig teknisk infrastruktur
i forhold til framdrift for de enkelte
delområder som inngår i kommunedelplanen.

I tillegg til de nevnte programmene skal
godkjent detaljreguleringsplan for hovedgate og
kollektivtrasé skal legges til grunn for forslag til
reguleringsplan for delområde 1, 2, 3, 5, 7, 8 og 9,
§ 3.1, og overordnet plan for teknisk infrastruktur
skal være godkjent av de respektive etater, §
3.4.1.
Kommundelplanens bestemmelse § 3.4.2
beskriver at følgende temautredninger for
de enkelte delområder skal følge forslag til
reguleringsplan:
• Lokalklimaanalyse.
• Utredning av støy av samlet støybelastning,
sumstøy.
• Dokumentasjon av at planen er geoteknisk
gjennomførbar. Geotekniske rapporter skal
medfølge planforslag.
• Tiltaksplan mot forurenset grunn

Nyhavna er en fleksibel og robust bydel

ǘǖ

Nyhavna er en tilgjengelig bydel

Nyhavna er en bydel med identitet og historie
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ǘǖ

ǘǖ

Politiske vedtak

Kvalitetsprogrammet følger opp politiske vedtak. Disse omhandler i hovedtrekk følgende
tema, utdrag av vedtaksformuleringer:
Areal til offentlige tjenester og idrett i
områdene Nyhavna, Reina og
Jarlheimsletta.
”2. Det skal sikres tomter for fire barnehager
på Nyhavna, en til to på Reina og en på Jarlheimsletta.

utvides for å øke tilgangen på areal for eksperimentell boligbygging. Dette kan være flere
selvbyggerprosjekt, gjerne i større enheter,
eller flytting av bebyggelse som ellers vil bli
revet. Rådmannen bes spesielt se på muligheten for å utvide arealet til å omfatte begge
sider av Strandvegen.”

Byøkologisk forsøksprosjekt, Bystyrets møte
31.1.19, i sak 5/19

Bilfri bydel
”Nyhavna skal bygges med mål om et bilfritt
3. Det skal sikres tomt til barneskole med
idrettshall og sjuerbane. Alternativt kan tomta område med godt kollektivtilbud, og med en
sammenhengende gang- og sykkelvei.”
brukes til helse- og velferdssenter.
4. Det skal tilrettelegges for både organisert
og uorganisert idrett og nærmiljøanlegg i
detaljplanleggingen av områdene.
5. Behovet for offentlige arealer til kulturformål behandles i kulturarenaplanen og
beskrives også nærmere i Kulturnæringsprogram for Nyhavna.”

Formannskapets møte 22.1.19,
i sak PS 08/19

Mangfoldig boligsammensetning
”Formannskapet understreker betydningen av
at det blir en bred sammensetning av boliger
på Nyhavna, og at dette også må inkludere
boliger for familier, førstegangskjøpere og
personer med lav inntekt. Formannskapet
mener kommunale utleieboliger og kategoriboliger hører hjemme på Nyhavna.”

Boliger på Nyhavna, Bystyrets møte 31.1.19,
i sak 5/19

” Bystyret ber rådmannen fremme en sak for
hvordan sosial boligbygging kan sikres ved en
framtidig utbygging på Nyhavna, f.eks. gjennom kommunal utbygging og utleie til kostpris eller andre tiltak.”

Formannskapets møte 22.1.19,
i sak 08/19

Byøkologisk forsøksprosjekt
Verbalforslag 54. ”Svartlamon. Bystyret ber
rådmannen fremme en sak som viser hvordan
området boligstiftelsen i dag disponerer kan
12

Verbal føring til budsjettet i Bystyrets møte
14.12.17, i sak 197/17

Nullutslippsbydel
”Byutviklingsstrategien må vise hvordan
klimagassutslipp kan kuttes selv om byen vokser. Sluppen, Campus, Granåsen og Nyhavna
skal utvikles til å bli nullutslippsområder.”
Bystyrets møte 21.11.19, i sak 140/19

Bylivsstrategi

”Formannskapet ser viktigheten av å bruke pilotprosjekter, som foreslått i bylivsstrategien, i det
videre arbeidet med transformasjon av Nyhavna.”
Formannskapets møte 25.2.20, i sak 37/20

Skolestruktur Lilleby-Lade - føringer for
videre planlegging

”Formannskapet vedtar at alternativene 1 og 4 i
saksframlegget legges til grunn for videre utvikling av skolestrukturen i området. I alternativene
inngår Lilleby skole, Lade skole, kommunens skoletomt i Lilleby-området kalt “Smelteverket”, det
tidligere skoleanlegget på Ringve og en framtidig
skoletomt på Nyhavna.”
Formannskapets møte 16.02.2021 i sak 22/21

Småskala industri og maritime næringer
“Småskala industri og maritime næringer skal
ha gode utviklingsmuligheter på Nyhavna.”

Gjeldende politisk plattform

Kvalitetsprogrammet bygger
på kunnskap fra følgende
program og utredninger
Offentlige rom på Nyhavna, vurderingsrapport fra parallelloppdrag
Kulturminneprogram for Nyhavna

Foto: Blueye Robotics

Kunnskapsgrunnlag for
kulturnæringsprogram for Nyhavna
Kunnskapsgrunnlag for havromsnæring
på Nyhavna
Miljøoppfølgingsprogram for Nyhavna
Overordnet plan for teknisk infrastruktur
Innbyggerinnspill under Hendelser på
Nyhavna: medvirkningsrapport
Energikonseptutredning. Nyhavna som
nullutslippsområde.
About Nyhavna: overordnet areal- og
klimaanalyse

Foto: David Grandorge

Hendelser på Nyhavna 2018.
Foto: Torbjørn Buvarp
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Hvorfor et kvalitetsprogram
for Nyhavna?
Kvalitetsprogram for Nyhavna svarer ut
Kommunedelplanen for Nyhavna sine
bestemmelser §§ 3.2 og 3.2 og 3.4 og skal
legges til grunn for alle planer og tiltak på
Nyhavna

Kvalitetsprogrammet sammenfatter
føringene fra de fire programmenes og ser
disse i sammenheng med politiske vedtak.
Programmet gir tydelige, men fleksible
rammer for utarbeidelse av detaljreguleringer
på Nyhavna og gir føring for andre relevante
prosesser. Der det er mulig er konfliktpunkter
belyst slik at det i fremtiden kan gjøres
kunnskapsbaserte prioriteringer mellom ulike
ambisjoner
Kunnskapsinnhenting, samarbeid på tvers
av fag og dialog med relevante aktører
har bidratt til at programmet legger frem
løsninger på komplekse problemstillinger.
Programmet er ikke fullstendig, og alle målog interessekonflikter er ikke avklart. Det
vil være et kontinuerlig arbeid å søke etter
kunnskap og nye samarbeid, lære av de som
har lykkes før oss og evaluere underveis.
Slik kan vi finne løsninger som går på tvers
av enkelttema og kategorier, tilrettelegge
for synergieffekter og legge til rette for at
utviklingen av Nyhavna skjer i tråd med FN
sine 17 bærekraftsmål.
Programmet presenterer nødvendige
tiltak for å sikre en bytransformasjon
som er framtidsrettet, fleksibel og
robust og definerer krav til bygninger og
tekniske systemer slik at Nyhavna kan
bli et nullutslippsområde.Programmet
skal tilrettelegge for utviklingen av en
sentrumsbydel med kvalitet og særpreg
gjennom å gi gode retningslinjer for
utforming og programmering av bygg, gater
og byrom på Nyhavna og referanser til
inspirasjon for videre arbeid.
En helhetlig tilnærming
Kvalitetsprogrammet for Nyhavna peker
på viktigheten av å gjennomføre tiltak
som kan gjensidig styrke hverandre. Blå og
grønne strukturer styrker artsmangfoldet og
økosystemene på Nyhavna til glede for både
dyreliv og mennesker. Attraktive utemiljø
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fremmer aktivitet, sosialt samvær og god
folkehelse. Å tilrettelegge for urban dyrking
kan gi økt bevissthet rundt mat og matsvinn.
Nyhavna må tilpasses klimaendringer og
framtidens vær og vind. Slike tiltak må
utformes slik at de gir merverdi til offentlige
rom og gater, og bidrar til økt bevissthet
rundt klimaendringene og inspirere til
handling. Bygninger og anlegg bør tåle bruk
over tid, være energieffektive og kreve lite
utskifting og vedlikehold. Det som bygges må
være fleksibelt og robust, slik at bruken kan
endre seg i takt med samfunnets behov.
En helhetlig tilnærming til både energiløsninger, ressursforvaltning og bomiljø som
fremmer miljøvennlig adferd er viktig for å
oppnå en bærekraftig utvikling på Nyhavna.
Det beste av kjent kunnskap, ny teknologi og
klimasmarte løsninger må til om Nyhavna skal
bli en nullutslippsbydel. Dette vil også være
avgjørende for å få til et godt samspill mellom
by, havn og maritime virksomheter.
Et variert kultur- og næringsliv og offentlige
rom som muliggjør lek og aktivitet, opphold
og rekreasjon, uttesting og midlertidige
aktiviteter bidrar til et mangfoldig byliv. Kunst
i offentlige rom skaper unike opplevelser for
allmennheten og maritim aktivitet tilfører et
viktig mangfold til bylivet på Nyhavna.
Et mangfoldig boligtilbud skal legge til rette
for at alle kan bo på Nyhavna. Skole og
barnehager i et variert bomiljø gir grunnlag
for læring, trygge og stabile oppvekstmiljø.
Gode koblinger til omkringliggende by
gjør det attraktivt å gå og sykle, minimerer
miljøbelastningen og er bra for folkehelsa.
Bedre koblinger gjør at hele Trondheim enkelt
kan ta del i livet på Nyhavna.
De historiske lagene og fysiske kulturminnene
gir en historisk forankring og er identitetsbærere for det som en gang var. En aktiv
og utforskende kulturminneforvaltning kan
bidra til et mangfold i opplevelser og tilbud,
og en egen stedsidentitet på Nyhavna.
Rundt kulturminnene skaper vi unike byrom
med historisk sus. Å bruke det vi har er
dessuten den beste og mest bærekraftige
ressursforvaltningen!
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Illustrasjonsplanen for kvalitetsprogrammet viser et nettverk av offentlige byrom og en bymessig
begyggelsesstruktur for en framtidig sentrumsbydel på Nyhavna. Planen skal legges til grunn
for videre arbeid. lllustrasjonsplanen forholder seg til kommunedelplanens og anbefalingene fra
vurderingsrapporten etter parallelloppdraget for ”Offentlige rom på Nyhavna.” Illustrasjon: Agraff
Arkitekter
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Ti strategiske virkemidler for
Nyhavna
Kvalitetsprogram for Nyhavna presenterer ti
strategiske virkemidler. Disse forener hovedgrepene fra kommunedelplanen, politiske vedtak, kunnskap fra programmene og
Nyhavnas stedlige kvaliteter. Disse skal følge
hele transformasjonsprosessen.Et designprogram for gater og offentlige rom bidrar
til at programmering og utforming av byens
fellesrom bygger opp under de strategiske
virkemidlene.

Delmål

De ti strategiske virkemidlene er konkretisert
gjennom tematiske kart, delmål og prinsipper.
For å tydeliggjøre hvordan de ti strategiske
virkemidlene skal følges opp er hver strategi
konkretisert i delmål. Hvert delmålen har
oppfølgende prinsipp som skal ivaretas i videre arbeid. Prinsippene viser enten til kvaliteter som skal konkretiseres ved utarbeidelse
av reguleringsplan og sikres juridisk i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, eller
til kvaliteter som skal følges opp gjennom
prosesser som supplerer planarbeidet.

Gjennom planarbeidet skal kvalitetene
konkretiseres. Detaljerte løsninger
fastsettes og gjøres juridisk bindende
gjennom planbestemmelser, plankart
og rekkefølgekrav.

Strategiske virkemidler

Overordnede visjoner for transformasjonsprosessen på Nyhavna. Alle involverte aktører
har et ansvar for å realisere de ti strategiske
virkemidlene gjennom både planarbeid og
andre prosesser relatert til transformasjonen av Nyhavna. Trondheim kommunes skal
gjennom sin virksomhet bidra til formidling,
forankring og veiledning av de ti strategiske virkemidlene slik at utviklingen skjer i
henhold til disse. Grunneiere har et særlig
ansvar for å ta i bruk sitt virkemiddelapparat
og handlingsrom til å realisere de strategiske
virkemidlene.
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Mål som utdyper og konkretiserer de
strategiske virkemidlene.

Skal sikres i reguleringsplaner

Alle reguleringsplaner skal utarbeides slik at
de er i henhold til overordnede målsettinger
og de mål og premisser Kvalitetsprogrammet
setter.

Prosess som supplerer
reguleringsplan

Dette er prosjekter og prosesser som vil
måtte gjennomføres i forkant av, parallelt
eller uavhengig av planarbeidet. Initiering og
gjennomføring av slike prosesser og nødvendig forankring i planer og handling må skje i
samarbeid mellom interessenter på Nyhavna.
Eksempel på slike prosesser er uttesting av
pilot- og foregangsprosjekter, økonomiske
modeller, midlertidige tiltak og aktiviteter,
offentlige-private samarbeid og partnerskap,
utredninger, videreutvikling av programmene,
etablering av styringssystemer og forskningssamarbeid.

1. Foredle vannkanten for næring
og opplevelser.
2. Forberede Nyhavna for framtidas
vær og klimaendringene.
3. Styrke de grønne kvalitetene
for rekreasjon og artsmangfold.
4. Realisere et framtidsrettet
mobilitetstilbud.
5. Tilrettelegge for et godt hverdagsliv
og høy bokvalitet.
6. Etablere Nyhavna som et forbilde for
nullutslippsstandard og bærekraftig
ressursbruk.
7. La kunst og kultur prege
Nyhavna.
8. Løfte frem og aktivere
kulturminnene.
9. Arbeide strategisk
med områdemodning
og byliv.
10. Opparbeide attraktive,
robuste og inkluderende
offentlige rom og gater.

De offentlige rommene skal
bygge opp under de ti
strategiske virkemidlene.
Havnepromenaden og Transittallmenningene gir allmennheten tilgang
til vannkanten og tilrettelegger for
næringsvirksomhet som ikke er til hinder
for allmenn ferdsel.
Jernbaneparken, Kullkranparken og
Ladehammerhagene er attraktive grøntområder for rekreasjon og bidrar til
klimatilpasning og robuste økosystem.
Strandveikaia, Fyringsbunkerallmenningen og Bunkerhagen opparbeides til inkluderende og attraktive offentlige rom
som løfter frem kulturminnene.
Gatene er attraktive ferdselsårer for
gående, syklende og gir rom for byliv.
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Med transformasjonen av Nyhavna skal vi:
1.Foredle vannkanten for næring
og opplevelser

Havnepromenaden og byrom langs vannkanten skal gi byens befolkning mange gode
opplevelser ved fjorden og elva. Havnepromenaden vil knytte Ila i vest til Ladestien i øst
og vil være et positivt løft for hele byen. God
vannkvalitet skal opprettholdes slik at marine økosystem har gode livsvilkår. Kollektivtransport på vann er et potensialet som skal
utredes nærmere.
Nyhavna har helt stedspesfikke kvaliteter
som gjør området attraktiv for næringer og
forskningsmiljø knyttet til maritim-, marin-,
havroms- og havnevirksomhet. Nyhavna skal
vise vei for hvordan disse virksomhetene kan
vokse parallelt med sentrumsutvikling og
bidra til å berike både næringslivet og bylivet
på Nyhavna.

2. Forberede Nyhavna for
framtidas vær og klimaendringer

På Nyhavna skal vi tidlig i planlegging ta grep
for å minimere risiko og uønskede konsekvenser av klimaendringene. Bygg og anlegg er
tilpasset den forventede havnivåstigningen
fram mot 2150. Tiltak utformes slik at de har
en merverdi for bydelen.
Materialer og tekniske løsninger skal dimensjonere for å tåle framtidas klima. Det skal
tidlig tas høyde for mer vær og vind og utforming av bebyggelse og vegetasjon skal bidra
til å skape gode mikroklimatiske forhold for
gående og syklende.

grønne områdene opparbeides med fokus på
klimatilpasning, kvalitet og variasjon i opplevelse, funksjon og uttrykk. Nyhavna skal ha et
mangfold av muligheter for opphold og aktivitet i det grønne, og et rikt biologisk mangfold
og robuste økosystem. Grønne områder skal
underbygge en økologisk bevissthet og kunnskap om økosystem og naturmangfold.

4. Realisere et framtidsrettet
mobilitetstilbud

Mobilitetstilbudet på Nyhavna skal fremme
aktiv mobilitet og bidra til å minimere både
transportbehov og klimagassutslipp. Det skal
etableres et tett nett av gater, et godt sykkeltilbud, gode uterom og førsteetasjer som
bidrar til et opplevelsesrikt gatemiljø hvor det
er attraktivt å gå og sykle. Bystrukturen gir
god framkommelighet for kollektivtrafikk og
et felles bydelsparkingshus tilrettelegger for
en bilfri bydel.

5. Tilrettelegge for et godt
hverdagsliv og god bokvalitet

Nyhavna skal utvikles til å bli en sentrumsbydel der det er godt å bo, jobbe og besøke for
mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn.
En attraktiv og bærekraftig bydel fordrer et
særlig fokus på høy kvalitet i arkitektur,
anlegg og offentlige rom.
Bymiljøet utformes slik at det fremmer god
folkehelse, god fremkommelighet for alle,
samhold og gode opplevelser i bydelens
offentlige rom. En variasjon i bygg og typologier gir plass til både et rikt kultur- og næringsliv, et mangfoldig boligtilbud og et godt
tilbud av offentlige tjenester.

3.Styrke de grønne kvalitetene for
rekreasjon og artsmangfold
6. Etablere Nyhavna som et
Nyhavnas offentlige og private grøntområder
forbilde for nullutslippsstandard
er både pent opparbeidede parker og mer
naturpregede områder og skal ha både en
og bærekraftig ressursbruk
rekreativ, estetisk og funksjonell verdi. De
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Nyhavna skal utvikles til å bli en nullutslipps-

bydel som ikke fører til økt energibehov,
effektbehov eller klimagassutslipp, og skal
inntil videre dokumenteres med FME ZENs
beregningsmetodikk i alle faser, også i
driftsfasen. Alle bygninger og anlegg, nye
og renoverte, skal designes slik at det kan
kompensere for utslipp knyttet til bygging,
drift og materialbruk (ZEB-COM). Bygg og
energisystemet på Nyhavna samhandle med
hverandre, og med omkringliggende energisystem.
Det som bygges skal ha en kvalitet som står
seg over tid. Bygninger, anlegg og materialer skal være robuste og fleksible, og kunne
gjenbrukes etter framtidig riving. Arealer
utformes med en generalitet og kvalitet som
tilrettelegger for deling, flerbruk og god
arealutnyttelse.

7.La kunst og kultur prege
Nyhavna

Kulturnæringsaktører på Nyhavna skal ha
gode arbeids- og visningsforhold i bydelen,
også etter transformasjonsprosessen. Godt
samarbeid mellom offentlige og private
aktører skal tilrettelegge for at kulturminnene
tas i bruk til kulturformål og for sambruk
mellom fellesverksted, kontorarealer og
visningssteder både inne og utendørs.
En bevisst og helhetlig satsing på kunst i de
offentlige rommene skal prege Nyhavna og gi
bydelen en egen identitet.

8. Løfte frem og aktivisere
kulturminnene

Kulturminnene fra andre verdenskrig er
elementer som representerer en viktig del av
Nyhavnas, Trondheims og Europas historie.
Bygningene skal tas vare på og aktiveres og slik
gi den nye sentrumsbydelen en egen identitet
med forankring i historien.
Også bygg fra industrialiseringen av Trondheim
forteller viktige historier om hva Nyhavna har
vært. Disse bør tas vare på, settes i stand, gis

et nytt innhold og slik integreres i den nye
bydelen. Med fokus på aktivering av kulturminner og industribygg og gjenbruk av
komponenter og materialer skal Nyhavna vise
vei for en bærekraftig ressursforvaltning.

9. Arbeide strategisk med
områdemodning og byliv

Kultur, innovasjon, 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 kan bli.
På Nyhavna skal det før, under og etter transformasjonen gjennomføres konkrete tiltak
som skaper nye øyeblikk som forener, gir oss
ny kunnskap og nye perspektiver på utviklingen, inviterer til dialog og inspirerer til handling. Det skal satses på målrettede tiltak som
får flere til å føle eierskap til området, øker
områdets verdi og skaper oppmerksomhet
rundt Nyhavna.

10. Opparbeide attraktive,
robuste og inkluderende
offentlige rom og gater.

På Nyhavna skal det etableres et nettverk av
offentlige rom - fra den store plassen som gir
et tilbud for hele byen til mindre nabolagsbyrom. Byrommene skal opparbeides med
høy kvalitet, og materialer skal være robuste
og bærekraftige.
Byrommene på Nyhavna skal legge gode
rammer for hverdagslivet og er offentlige
møteplasser som legger til rette for sosialt
samvær, aktivitet, rekreasjon, engasjement
og et mangfoldig byliv. De offentlige rommene skal løfte frem to unike kvaliteter ved
Nyhavna: vannet og kulturminnene, og tilføre
nye, grønne lunger og økologiske sammenhenger til bydelen.
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Gjennomføring

Byutvikling er komplekst. Byutviklingsprosesser må bygge på kjent kunnskap men bør
også bidra til å bringe frem ny forskning og
kunnskap. For å oppnå de målene vi har satt
oss må vi ha mange med på laget og vi må
samarbeide på tvers av fag og sektorer. Vi må
søke kunnskap hos de som har lykkes før oss,
evaluere underveis og gjøre kursjusteringer
om nødvendig.
Reguleringsplanog supplerende prosesser
Planlegging skal ivareta mange interessenter og aktører. Konkretiseringen som skjer i
en planprosess vil synliggjøre målkonflikter
og sektorinteresser. Derfor er det viktig for
gjennomføringen å legge opp prosesser som
sikrer et godt samarbeid som ivaretar de
felles målene for Nyhavna.
Planleggingen må suppleres med prosesser
som gir innsikt i hvordan vi best kan nå målene. Prosesser og tiltak som går på tvers av
fagfelt og sektorer vil kreve god koordinering,
nye virkemidler og godt samarbeid mellom
grunneiere, utbyggere, næringsaktører, kommunen og andre interessenter på Nyhavna.
Eksempler på slike prosesser er forskningssamarbeid, midlertidige tiltak som aktiviserer
byrom og inviterer byens befolkning og
næringsliv til Nyhavna, uttesting og pilotprosjekt der man i liten skala tester ut
innovative løsninger som senere kan oppskaleres. Dette kan være både fysisk uttesting
av nye løsninger, innovativ bruk av kunst og
hendelser, men også økonomiske modeller
og nye former for partnerskap.
En samarbeidsdrevet planlegging og samskaping er et viktig virkemiddel for å realisere
de ti strategiske virkemidlene. De som skal
gjennomføre planene og tilhørende prosesser, og de som blir påvirket av disse, bør
være med å påpeke utfordringer og finne
løsninger. Legger vi til rette for engasjement
og deltakelse tilføres et mangfold av perspektiv som er nødvendig for å skape en bydel for
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alle. Et bredt tilfang av ideer og synspunkt
kan belyse potensialet for nye samarbeid og
synergier.
Kommunens rolle som myndighetsutøver og
som tjenesteyter
Trondheim kommune behandler og fatter
vedtak om innsende regulerings-, dele og
byggesaker som blir sendt inn av private og
offentlige aktører som vil bygge på Nyhavna.
I tillegg lager kommunen egne strategier,
planer og veiledere slik Trondheim
kommune har gjort med Kvalitetsprogram
for Nyhavna. Dette gir forutsigbarhet for hva
som er ønsket utvikling og hvilke prioriteringer kommunen vil legge til grunn for
kommende planlegging.
Kommunen har en viktig rolle som produsent av velferdstjenester, med ansvaret for
barnehager, grunnskoler, helse- og omsorgstjenester, bibliotek, kultur, idrett, friluftsliv,
brannvern, havner, kommunale veier, lokalklima og -miljø, og renovasjon. Kommunen har
gjennom økonomiplanleggingen mulighet til
å prioritere utvikling av offentlige tjenester
og infrastruktur i de områdene man ønsker
utvikling, og dermed bidra til å styre byutviklingen.
Trondheim kommune vil gjennom å erverve
tomter til offentlige tjenester og tilbud,
investere i sosial infrastruktur gjennom å
bygge nye barnehager, barne- og ungdomsskoler, idrettsflater og -haller, kulturbygg og
helse- og velferdssenter og vedlikeholde de
offentlige rommene som opparbeides i
bydelen, også være en fremtidig grunneier
og utvikler på Nyhavna.
Kommunens rolle som pådriver og tilrettelegger for samfunns- og næringsutvikling
Trondheim kommune har en viktig rolle
som pådriver og tilrettelegger for ønsket
samfunns- og næringsutvikling. Kommunale enheter må jobbe mot samme mål og
bruke sine ulike virkemidler på en koordinert måte. Trondheim kommune må drive
aktiv ressursmobilisering av innbyggere,

organisasjoner, offentlige aktører og privat
næringsliv, og koble private og offentlige
ressurser sammen. Det er helt vesentlig at
Trondheim kommune tar en rolle i og viser at
det er attraktivt å bidra til transformasjonen
på Nyhavna og å realisere de ti strategiske
virkemidlene.

skapes fysiske møteplasser og aktiviteter
som tilrettelegger for dialog mellom aktører.
Slik skaper vi det nødvendige eierskapet,
engasjementet og gjennomføringskraften
som kreves for å drive frem en god transformasjonsprosess og best mulig planer for
delområdene på Nyhavna.

Trondheim kommune satser på innovativ
innbyggermedvirkning, kommunikasjon og
kunnskapsinnhenting. Det er en forventing
at de mange aktørene som skal realisere
byutviklingen på Nyhavna legger til rette for
en bred og aktiv medvirkning slik at mange
ser verdien av og får mulighet til å bidra. En
åpen planprosess der befolkningen, og særlig
barn og unge, er med på å stake ut kursen er
vesentlig for å lykkes med å skape en framtidsretta bydel for hele byen. Det må også
Hendelser på Nyhavna er et samarbeid mellom
Trondheim Kommune, Trondheim Havn, Cirka teater,
NTNU og flere aktører på Nyhavna. Festivalen har vært
arrangert årlig siden 2016, og har brakt mange av
byens innbyggere til Nyhavna og viser hvilke muligheter
som finnes. Foto: Wil Lee-Wright
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