STRATEGISKE VIRKEMIDLER OG PRINSIPPER

1. Foredle vannkanten for
næring og opplevelser
Nærheten til vannet er en viktig kvalitet på Nyhavna. Denne nærheten skal prege bydelen og være til glede for hele
Trondheim sin befolkning. Allmennheten skal få tilgang til
vannet med en offentlig havnepromenade og flere byrom
tett på vannkanten som tilrettelegger for ulike møter med
vannet. God vannkvalitet skal opprettholdes og marine
økosystem skal ha gode livsvilkår.
Nyhavna skal være et sted for havnevirksomhet også i
framtida, og et sted hvor havromsteknologi kan utvikles.
Dette er viktige næringer, som kan utvikles innefor sentrumsformålet og bidra til en mangfoldig by på Nyhavna.
Havneaktiviteten skal konsentreres på Transittkaia. Det ytre
havnebassenget, nært på Trondheim Maritime senter, gir
gode vilkår for næringer og forskningsmiljø knyttet til havromsteknologi. Kollektivtransport på vann og gjestehavn
for private båter bør vurderes.
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BLÅGRØNN KAIKANT opparbeides
med
Strandveikaia med
sjøbad

Kaikant i drift

et hardt dekke for rekreativ
ferdsel og
Mulig gjestehavn/husbåtbrygge
opphold. Innslag av større
felter
med
Vannelement på torg
Urban, indre kaikant
vegetasjon. Trær/paviljonger demper vind.
Fjærekant

steinfylling, gir mulighet for å komme tett
på vannet.

Strandveikaia med sjøbad

SMÅBÅT- OG HUSBÅTHAVN kan etableres

tilrettelegges for maritim
virksomhet. Bygg og anlegg bør utformes
slik at aktiviteten er til berikelse for
allmennheten.

langs Ladehammerkaia. En husbåthavn
vurderes samme sted eller langs
Kullkranpirens vestside.

URBAN KAIKANT er et hardt dekke for

vannspeil tilrettelagt for rekreasjon
i forbindelse med havnebadet.
Kunstinstallasjoner tillates.

Mulig
gjestehavn/husbåtbrygge
KAIKANT
I DRIFT
Vannelement på torg

rekreativ ferdsel, opphold og uteservering.
Utadrettet virksomhet i tilgrensende bygg.
Trær / paviljonger demper vind.
HAVNEBAD PÅ STRANDVEIKAIA erstatter

Foto: Trondheim kommune
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FJÆREKANT etableres på eksisterende

planlagt deponi sør for ny bro til
Kullkranpiren.

DET INDRE HAVNEBASSENGET er et åpent

DET YTRE HAVNEBASSENGET er et aktivt

vannspeil tilrettelagt for bruk i forbindelse
med havnevirksomhet, maritime næringer
og mulig gjestehavn.
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Kaikanter og havnepromenaden

Kaikantene på Nyhavna skal være til
glede for allmennheten, i tråd med
kommunedelplanen for Nyhavna. En offentlig
havnepromenade gir mulighet for å gå og
sykle langs vannkanten. Havnepromenaden
forbinder Ladestien og Midtbyrunden.
Promenaden skal tilrettelegge for ulike møter
med vannet og vil variere i bredde, funksjon
og uttrykk. Havnepromenaden vil tidvis være
værutsatt. Tilgrensende bygg og vegetasjon
skal bidra til å skape gode mikroklimatiske
soner langs promenaden.
Transittkaia sin vestside tilrettelegger for
opphold og rekreativ ferdsel for gående og
syklende. Denne delen av havnepromenaden
bør opparbeides med hardt dekke med
innslag av større grønne felt, tilrettelagt
for opphold med trær og/eller mindre
paviljonger som demper vind.
Kaikanten langs Ladehammerkaia,
Kullkranpiren og Strandveikaia tilrettelegges
for opphold og rekreativ ferdsel for gående
og syklende. Dette er en mer urban kaikant
med hardt dekke, hvor tilgrensende bygg bør
ha punkter med utadrettet virksomhet.
På Strandveikaia bør planlagt utfylling
erstattes med et offentlig havnebad.
Kommunedelplanen begrenser muligheten
for å etablere en småbåthavn, men en
gjestehavn for private båter kan etableres
langs Ladehammerkaia. Formannskapet

“havet.ByenNyhavna
mangler tilknytning til
er en gyllen mulig-

het til å “demokratisere” havrommet. Bading, sjøliv, trivsel, trygghet.
Innbyggerinnspill,
Hendelser på Nyhavna 2019
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har bedt Rådmannen se på muligheter
for å etablere husbåthavn i Trondheim.
På Nyhavna kan en husbåthavn vurderes
etablert langs Ladehammerkaia eller langs
Kullkranpirens vestside. En husbåthavn krever
at det tilrettelegges for fasiliteter på land,
og bør begrenses i utstrekning for å unngå
privatisering av kaikanten.

Havnebassengene

“

Utbyggingen vil legge press på de sjønære arealene. Det er viktig at kaikanter og
sjøfronter holdes tilgjengelig og ikke privatiseres. Gang- og sykkeltraseene langs Nyhavnabassenget vil vli en berikelse for hele byen: denne nærheten til vannet er et viktig
prinsipp i planen, og disse traseene vil bidra til å styrke sammenhengen mellom Nyhavna,
de omkringliggende bydelene og sentrum. Kommunedelplanen sikrer at denne kvaliteten
ikke privatiseres, men kommer offentligheten til gode. Alle kaikanter skal være offentlig
tilgjengelig, med unntak av kaikanten nord for Dora 1I og østsiden av Transittkaia.
Kommunedelplan for Nyhavna, 2016

Havnebassenget foran Dora 1 rammes inn
av Kullkranpiren i vest, Strandveikaia i øst og
Ladehammerkaia i nord. Dette bassenget bør
bevares som et åpent vannspeil, i samspill
med havnepromenaden som tilrettelegger
for rekreasjon og ferdsel langs vannet for
myke trafikanter.
Havnebassenget foran Dora 2 rammes inn
av Transittkaia med kaikant tilrettelagt for
havnevirksomhet i vest, Kullkranpiren i
øst og Dora 2 med dokkene i sør. Deler av
kaikanten er avsatt til havneområde i sjø og
kai. Nærheten til Trondheim Maritime Senter
gir gode vilkår for maritime virksomheter.
Det bør derfor tilrettelegges for at dette
vannspeilet er et aktivt vannspeil slik at
det maritime miljøet kan opprettholde og
videreutvikle sin aktivitet her. Dette er i tråd
med intensjonene i kommunedelplanen for
Nyhavna og med Trondheims målsettinger
om å være en internasjonal anerkjent
teknologi- og kunnskapsby.

Nyhavna har to havnebasseng, et foran Dora 1
og ett foran Dora 1I. Disse vil ha ulik funksjon.
Havnebassenget foran Dora 1I vil preges av
havnevirksomheten på Transittkaia og maritime
virksomheter rundt Trondheim Maritime aenter.
Havnebassenget foran Dora 1 bevares som et åpent
vannspeil hvor havnepromenaden følger kaikanten.
Det kan vurderes mindre flytende installasjoner på
dette havnebassenget.
Illustrasjon: Kommunedelplanen for Nyhavna

Maritime næringer

Maritime aktivitet er en sentral del av
Nyhavnas identitet. Fortsatt havne- og
næringsvirksomhet på Nyhavna gir
karakter, bidrar til bydelens robusthet
og mangfold. Disse næringene skal ha
gode forutsetninger for å opprettholde
og videreutvikle sin aktivitet på Nyhavna
parallelt med transformasjonen. Dette er i
tråd med intensjonene i kommunedelplanen
for Nyhavna, og gjeldende politisk plattform;
“Småskala industri og maritime næringer skal
ha gode utviklingsmuligheter.”
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Nærheten til vann og kaikanter er viktig for
de maritime næringene. Denne aktiviteten
konsentreres i dokk-området nord for Dora 2
og i tilknytning til Trondheim Maritime senter.
Trondheim maritime senter er kjernen for all
maritim aktivitet på Nyhavna. Havnearealet
på Transittkaia bør tas i bruk ved en eventuell
utvidelse av slik aktivitet.
Tilretteleggingen for maritime næringer
og småskala industri må skje i
overensstemmelse med vedtak om
sentrumsformål i kommunedelplanen, og
bidra til en bymessig utvikling av Nyhavna.
Det er avgjørende at slike plasskrevende og
ofte lukkede virksomheter utformes slik at
aktiviteten henvender seg til omverdenen
og gir noe tilbake til byen. Virksomhetene
må utvikles med hensyn til bo- og bykvalitet
og kulturminner, og at det skal være trygt og
attraktivt for gående og syklende.
Kommunedelplanen for Nyhavna angir at
alle kaikanter skal være tilgjengelige for
offentligheten. Videre utvikling av maritim
virksomhet langs kaikanten i delområde 4
må skje i henhold til gjeldende vedtak og
eventuelle konfliktpunkter for offentlig tilgang
til kaikanten langs Kullkranpiren må løses i
detaljregulering av delområdene 4 og 6.
I det videre arbeidet blir det viktig å
fokusere på hvordan maritim aktivitet lar
seg kombinere med livet i bydelen for
øvrig. Utviklingen av Nyhavna kan vise vei
for hvordan rekreasjon og produksjon kan
fungere i samspill og tilby nye opplevelse
i byens offentlig rom. Det bør arbeides
strategisk for å se på nye , teknologiske
løsninger og fysiske utforminger som
tilrettelegger for sameksistens mellom urbant
hverdagsliv, kulturell aktivitet, havnedrift
og maritim- og næringsaktivitet. Det må
samarbeides tett og tenkes nytt for å finne
gode løsninger.

havn også i framtida. Transittkaia skal fungere
som en prosjekt- og beredskapshavn for
mottak og lagring av gods, og vil ha en
fortsatt viktig funksjon for Trondheim som
havneby. En sentrumsnær havn knytter
Trondheim med verden og kan skape
arbeidsplasser innen sjøbasert transport
og -varelevering. Nyhavna skal bygges med
krav om nullutslippsanleggsplass, sjøbasert
transport kan bidra til å nå dette målet.
Samtidig skal havnevirksomheten fungere
sammen med en urban og levende bydel.
Det er en utfordring å håndtere støy fra
havnevirksomheten, og tungtrafikk til og
fra Transittkaia på en forsvarlig måte. Dette
gjelder særlig Transittgata.

Foto: Blueye Robotics

Norddelen av Transittkaia vil som
havneområde være tilrettelagt for
tungtransport. Dette er et stort areal med en
spektakulær beliggenhet, som tidvis vil ligge
ubrukt. Det ligger et potensial i å ta området
i bruk til rigging av større arrangement som
sirkus, festivaler og lignende som kan trekke
hele byen til Nyhavna. Det bør undersøkes
hvordan dette kan skje uten at det kommer i
konflikt med havnevirksomheten.
Løsninger som “timesharehavn”, eller en
inndeling av havnearealet mellom lang
og kort varslingstid for adkomst av gods,
kan muliggjøre større grad av sambruk
mellom havn og by. Dette er også relevant
i utviklingsperioden av Nyhavna. Det
anbefales også at det utarbeides en faseplan
for utbygging, der støyforholdene er en
del av vurderingsgrunnlaget, slik at boliger
kan tas i bruk mens det ennå er havne- og
byggevirksomhet i området.
Arbeidet med å etablere en nullutslippshavn
bør sees i sammenheng med det framtidige
energisystemet på Nyhavna, og vil bli en
viktig del av løsningen for å innfri vedtaket
om Nyhavna som nullutslippsbydel.

Havnevirksomhet

Trondheim har behov for en god og bynær
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Prinsipper for foredling av

Prinsippsnitt for kaikantene
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Nyhavna har en lang kaikant som gir mulighet for
en variasjon i hvordan byen møter vannet
Opparbeidet vannkant med grønn beplantning Hornsberg strandpark,
Stockholm. Nyréns arkitektkontor Foto: Mattias Hamrén

Uteservering
langs kaikanten
i kombinasjon
med en
kaipromenade,
Vippa, Oslo,.
Arkitekt
Superunion.
Foto: David B.
Torch

Varierte kaikanter og urbane koblinger, Malmø Live.
SHL Architects. Foto: Adam Mørk

36

Skulpturell gang- og sykkelbro Jim Stynes Bridge,
Melbourne. Foto: Cox Architecture

Kaikant tilrettelagt for marine virksomheter og
fremtidens industri. Foto: Blueye Robotics

Transittkaia er regulert til
beredskapshavn, og vil ha kaianlegg
på østsiden. Området ligger
spektakulært til og det bør sees på
mulighetene for at området kan tas
i bruk til andre formål til glede for
allmennheten i avgrensede perioder.
Foto: Trondheim kommune.

Opparbeidet bryggekant i tre, tilrettelagt for offentligheten og i nærhet til boligmiljø, Sørenga, LPO.
Referanse for Ladehammerkaia. Foto: Tove Lauluten

Det bør undersøkes om eksisterende steinfylling på
Kullkranpiren, kan opparbeides til en fjærekant
Foto: kritiskmasse.no
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