STRATEGISKE VIRKEMIDLER OG PRINSIPPER

4. Planlegge for et fremtidsrettet mobilitetstilbud
Bymiljøet på Nyhavna skal tilrettelegges for et hverdagsliv
med minimal personbilbruk. Et blandet arealbruk med
lokalt servicetilbud, god kollektivdekning og med kort vei
til andre sentrumsområder minimerer behovet for bruk
av egen bil, både for de som bor, besøker og arbeider
på Nyhavna. Framkommelighet for personbilførere
er underordnet fremkommeligheten og behovene til
kollektivtrafikk, gående og syklende, og andre ønskede
bykvaliteter prioriteres over behovene for personbilførere.
Opparbeidelsen av gater og bygg bidrar til et
opplevelsesrikt bymiljø som gjør det attraktivt å gå
og sykle. Det er et tett nett av forbindelser for myke
trafikanter, og koblinger rustes opp slik at Nyhavna
integreres i omkringliggende by. Å velge kollektiv, sykkel
og gange, skal være mer attraktivt og enklere enn å
velge personbilen, samtidig som alle gater gir tilgang for
nødvendig trafikk.
På Nyhavna skal aktiv mobilitet være det enkleste. Tilbud om
sykkelreparasjon under Hendelser på Nyhavna 2019.
Foto: Wil Lee-Wright

Sambruksgate bil og sykkel deler bane, eget fortau

Samlenett sykkel

Gatetun gang og sykkel, kun biltilkomst
Gang- og sykkelvei ikke kjørevei
Toglinje
Metrobusslinje
Kolletivtrafikk på vann
Sambruksgate bil og sykkel deler bane, eget fortau

Hovednett sykkel

Samlenett
sykkel
METROBUSSLINJE Kollektiv følger
MaskinistGatetun Hurtigsykkeltrase
gata, Strandveien og Stiklestadveien
over
Gang- ogNyhavna,
sykkelvei og kollektivtraséen Viktige
utformes
koblinger
ikke kjørevei
som
en
bygate
med
for
lav
hastighet.
Toglinje

Hurtigsykkeltrase
Sambruksgate - Viktige koblinger
bil og sykkel deler bane, eget fortau
Gatetun gang og sykkel, kun biltilkomst
Gang- og sykkelvei ikke kjørevei

Hovednett sykkel
Samlenett sykkel
Hurtigsykkeltrase
Viktige koblinger

Toglinje

GATETUN Gater der bilen underordner seg
Metrobusslinje

gang og sykkel, kun biltilkomst

andre trafikantgrupper.

Metrobusslinje

SAMBRUKSGATER tilkomst for kjøretøy til
alle delområdene. Hastigheten er lav.
Bil og sykkel deler bane. Brede fortau og
vegetasjon i gatene.

METROBUSSHOLDEPLASS

Kolletivtrafikk på vann

Det etableres en holdeplass sør i Maskinistgata og en i nordøst i Strandveien/
Stiklestadveien nær til målpunkter i
bydelen.
HURTIGSYKKELVEI sikrer rask tilkomst til

sentrum for syklister. Minimalt med
krysninger. Etableres langs jernbanen så
lang det er mulig.
SAMLENETT SYKKEL Sykkelfelt som følger

øvrig gatestruktur. Her samarbeider
syklister med andre trafikantgrupper.
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Hovednett sykkel

Kolletivtrafikk på vann

MOBILITETSHUS hovedvekten av
bilparkering i bydelen samles i mobilitetshusene nært ved innfartsårene Maskinistgata og Stiklestadveien.Samlokaliseres
med utleie av andre mobilitetsformer.
KOBLINGSPUNKTER Nye koblinger som bør

etableres, og eksisterende koblinger for
fotgjengere og syklister må oppgraderes
til en bymessig standard.
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Kolletivtilbud

Kollektivtilbudet på Nyhavna skal være
attraktivt, ha høy frekvens og kapasitet, og
være forutsigbart. Utforming av traseen skal
ta høyde for at det kan etableres bybane i
samme trasée. Fremkommelighet for bussen
skal ikke gå på bekostning av fotgjengere
og syklister, og der det er konfliktpunkter
skal myke trafikanter prioriteres. Traséen
anbefales at følger dagens veitrasée og
legges i Maskinistgata og Strandveien, og
utformes som en bygate med beplantning,
tosidig fortau, sykkelfelt på en side og gode
krysningsmulighet for gåedne og syklende.
Metrobussholdeplasser legges slik at
flest mulig ikke har mer enn 400 meter
til holdeplassen. Foreslått plassering er
ved krysset Maskinistgata/Kobbesgate og
ved krysset Strandveien-/Stiklestadveien,
tett på viktige målpunkt i bydelen som
handel, service, underholdning, togstasjon,
arbeidsplasser og offentlige servicetilbud.
Lademoen stasjon er viktig
kollektivknutepunkt som kobler Nyhavna
på lokale, regionale og nasjonale toglinjer.
Stasjonen ligger cirka fire meter høyere enn
gatene på Nyhavna, og stasjonen må være
enkel å nå for gående og syklende.
Det er potensialet for å koble Nyhavna til
andre sjønære områder i Trondheim med
kollektivtrafikk på vann.

Attraktivt for gående

Det å gå skal være trygt, effektivt og
attraktivt. Nyhavna skal ha en bymessig
struktur med et tett nett for gående. Fasader
utformes med omtanke slik at de bidrar
til gode sanselige opplevelser og et godt
mikroklima i gatene. Kvartalene bør utformes
slik at bakgårdene har direkte adkomst fra
gata og bidrar til gatemiljøet ved å gi innsyn
for forbipasserende. Det skal vurderes
å etablere gjennomganger i de største
kvartalene for å sikre gode forbindelser for
gående i bydelen. Siktlinjer skal ivaretas og
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skal sammen med en lett lesbar gatestruktur
bidra til god orienterbarhet i bydelen.
Gater med lite trafikk skal være tilrettelagt
for gående i alle deler av arealene, som i
gatetun, det vil si minst mulig bruk av kanter
over 2 cm for å skille arealene.

Det er viktig å jobbe med forbindelser for at Nyhavna skal bli et integrert del
av eksisterende bystruktur, og for å bygge ned barrierevirkningen Rv706 og
jernbanen skaper. Her illustrerer team Mad, BOGL og Holt O`z en ny krysning for
gående og syklende fra solsiden til Nyhavna over Dyre Halses gate.

Attraktivt for syklende

Samtlige gater skal tilrettelegge for god
fremkommelighet for syklister enten
gjennom egne sykkelveier, sykkelfelt eller delt
veibane sykkel og bil. Syklende og gående
skal prioriteres i lyskryss. Det skal være et
godt tilbud av sykkelparkeringer over og
under tak og også for større lastesykler.
Bysykkelstasjoner etableres tett på viktige
gater, kollektivholdeplasser og byrom.
En hurtigsykkeltrasé for sykkel er planlagt
langs jernbanesporet fra Leangen til
Brattøra for å sikre effektiv tilkomst fra
omkringliggende bydeler til sentrum for
syklister. Traséen skal gå helt frem til Pirbrua
forbi Lademoen stasjon dersom det er
plass til både sykkelvei og dobbeltspor forbi
Svartlamoen. Trasén lander på sørsida av
Pirbrua. Dersom man ikke får til å lede både
dobbeltspor og sykkeltrasé forbi Svartlamoen
skal hurtigsykkeltrasén avsluttes ved Reina.
Da vil trasén gå over til å bli en samlevei
for sykkel gjennom Strandveien. Traseen
fortsetter til Innherredsveien og føres via
nordsiden av Maskinistgata til Pirbrua.
I begge alternativer skal det sikres god
adkomst for syklende fra Strandveien og
Kobbesgate til Lademoen stasjon.

Tilgjengelighet for bil og
parkeringsstrategi

Å tilrettelegge for personbiltrafikk vil
ha lav prioritet på Nyhavna i tråd med
ambisjonen om å etablere en bilfri bydel. Et
“løkkesystem” for bilkjøring sikrer færrest
mulig avkjøringer fra metrobusstrasén
og minst mulig for toveiskjøring.
Enveiskjørte gater gir mer plass til
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kortidsstopp, varelevering, HC parkering
og beplantingssoner uten å ta av allerede
begrensede fortausarealer. Det vil også være
en fordel for sikkerheten for gående og
syklende at trafikken kun går i en retning.
All unødig personbiltrafikk skal unngås, men
gatene utformes slik at god tilgjengelighet
og fremkommelighet for bil til alle bygninger
og viktige målpunkt ivaretas. Biler kan
parkere i parkeringslommer for levering
av varer og tjenester, slik at det gir minst
mulig konflikt og sjenanse for beboere og
næringsvirksomhet. Hjemmehjelpstjenesten
skal sikres parkering i kort avstand fra boliger,
og parkering for forflytningshemmede i
nærhet av hovedinnganger.
Vare- og tjenestelevering og renovasjon er
viktig for en velfungerende sentrumsbydel.
Vareleveringsløsninger planlegges tidlig
for delområdene som helhet, slik at det
begrenser unødig kjøring med tunge kjøretøy.
I viktige knutepunkt/strøk har disse enkelte
begrensninger. Varelevering og renovasjon
foregår fortrinnsvis i arbeidstiden, hvor
sannsynligheten for konflikt med andre
trafikanter og beboere/bomiljø er minst.
En restriktiv parkeringsdekning i området er
avgjørende for at utbygging på Nyhavna ikke
fører til økt biltrafikk. Kommunedelplanen
legger opp til en parkeringsdekning på maks
1 bilparkeringsplass per boenhet, 0,25 plass
per 100 m2 BRA kontor og maks 1 plass per
100 m2 BRA forretning og service. Denne
normen må reduseres for å nå målet om en
bilfri bydel.
Store deler av nødvendige parkeringsplasser
bør samles i dedikerte bydelsparkeringshus
tett på innfartsårene til Nyhavna. Dette vil
kunne redusere personbiltrafikken i øvrige
gater og bidra til at å velge personbil blir
mindre attraktivt. Slike mobilitetshus kan
erstatt parkeringskjellere, og kan gi mer
fleksibilitet med tanke på boligkjøp med
og uten parkeringsplass. Etasjehøyder og
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konstruksjon i mobilitetshusene planlegges
slik at bygget kan transformeres til næring
eller bolig på et senere tidspunkt.
Et bydelsparkeringshus kan utvikles
til et komplett mobilitetshus med et
kompletterende tilbud som utleie og
deleordninger for sykkel, mikromobilitet,
lastetraller og bil. To moblitetshus utgjør
de større sentralene i et slikt system, mens
mindre sentraler er spredt i bydelen. Et
slikt nav for mobilitet vil generere mye
besøk og er aktuelt for samlokalisering med
andre tjenester som handel, varelevering,
pakkehotell, samlingslokaler og møterom.
Beregninger av forventet ÅDT for biltrafikk
internt på Nyhavna legges til grunn at
all besøks- og langtidsparkering er i
mobilitetshusene.
I det videre arbeidet med plassering
og utforming av moblitetshus, bør det
undersøkes om hovedsentral for avfallssug
kan plasseres i/nært mobilitetshusene. Dette
vil bidra til å konsentrere av- og påkjøringer
fra metrobusstrasén, og begrense spredning
av biltrafikken relatert til renovasjon.

Forbedre koblinger til byveven

Jernbanen, Riksvei 706, samt Jarleveien er
fysiske barrierer som bidrar til at Nyhavna
i dag framstår som lite tilgjengelig for
gående og syklende. En bymessig utvikling
av Nyhavna som bygger opp under
nullvekstmålet og tilrettelegger for myk
mobilitet innebærer at det må etableres
nye og bedre forbindelser for fotgjengere og
syklister på tvers av disse barrierene. Disse
koblingene skal utformes slik at de er trygge
og attraktive ferdselsårer for gående og
syklende døgnet rundt.
Strandveien har et attraktiv gatemiljø og
denne gaten blir en viktig forbindelse
mellom byen i sør og Nyhavna for gående
og syklende. Strandveien stenges for
gjennomkjøring til Østersundsgate. Ny
bebyggelse som forholder seg til skala og
gesimshøyde til eksisterende bebyggelse kan
vurderes på vestsiden av Strandveien for å
etablere et mer helhetlig gateløp. Helt sør i
Strandveien, ved jerbaneundergangen, skal
det etableres et byrom.

Andre viktige adkomstpunkter er
undergangen ved jernbanen og
havnepromenaden langs Nidelva. Her er
det viktig å skape attraktive og bymessige
koblinger. Videre koblinger til Lilleby og Lade
er viktig for at bydelene skal knyttes godt
sammen, og flere krysninger over Jarleveien
bør etableres.
Riksvei 706 er en viktig avlastningsveg som
skal hindre unødvendig gjennomkjøring
i Midtbyen. Den er trafikkert, har få
krysningspunkter for gående og syklende,
og utgjør en stor barriere mellom Solsiden
og Nyhavna. En mer bymessig trafikkløsning
her vil koble Nyhavna bedre på sentrum.
Et mindre arealkrevende trafikkanlegg
ved Strindheimtunellen kan tilrettelegge
for kryssing i plan og frigjøre verdifullt
utbyggingsareal.

Sambruksgater utformet på syklendes premisser,
Charenton le Pont Town centre. Arkitekt
Agence Babylone. Foto: Agence Babylone

Det er grunn til å forvente at en stor del av
bilparken (privat og næring) som vil bruke
byldesparkeringshusene er elektrisk drevet,
og dermed har behov for lading (og/eller
fylling av gass til f.eks brenselsceller).
Bydelsparkeringshus kan bli en sentral del
av energisystemet på Nyhavna, spesielt når
det gjelder den elektriske energiforsyningen.
Fremtidige løsninger hvor bilbatteriene
i parkerte biler inngår som en del av
energisystemet kan bidra til lagring og to-veis
utveksling av elektrisk energi, effektutjevning
og fleksibilitet i effektmarkedet. En
samlokalisering mellom mobilitetshus og
en energisentral og hovedtrafo(er) for
området kan være fornuftig, men må utredes
nærmere som en del av en helhetlig plan og
design av et overordnet energisystem
.
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Prinsipper for et fremtidsrettet
mobilitetstilbud

Metrobusstraseen
skal opparbeides som
en bygate som følger
kvartalsstrukturen.

Metrobussen skal gå over
Nyhavna gjennom Maskinistgata,
Strandveien og Stiklestadveien.
Traséen bør være en gate av høy
bymessig standard med trerekke
og hyppige overgangsfelt, og få avog påkjørsler.

Det skal etableres
metrobussholdeplasser

ved krysset MaskinistgataBåtmannsgata og StiklestadveienStrandveien.

Hvor Maskinistgata møter
Strandveien, krysser
traséen et offentlige rom

og her underordner traséen seg
byrommets funksjon og behov.

Det skal etableres flere
attraktive og gode koblinger
til Lademoen stasjon
for gående og syklende fra
Båtmannsgata, Strandveien og
Kobbesgate.
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Stasjonsområdet skal
opparbeides som et
attraktivt logistikknutepunkt

i Biskop Grimkjells gate, Anders
Buens gate, Ladeveien, Jarleveien/
Nidarholmsgate.

med gode oppholdskvaliteter
og utadrettet virkomsomhet i
tilgrensede bygg.

Det skal opparbeides et

Fasadene i første etasje skal
bidra til å skape attraktive
gatemiljø for gående og

som sikrer en helhetlig god
løsning for snuhammer, god sikt
vestover, adkomst til Lademoen
stasjon, opphold og tiltak mot
oversvømmelse

syklende. Oppbrudd i fasader,
omtenksom detaljeringer, aktive
førstetasjer og hyppighet av
inngangspartier mot gata bidrar til
dette.

Fortau skal ha minimums

bredde på 3 meter og innslag av
vegetasjon
Det skal stilles krav til at
utfordringer knyttet til støy

håndteres ved å senke
hastigheten gjennom Nyhavna,

gjennom utforming av fasader eller
beplantning, ikke med støyskjerm

Samtlige jernbaneunderganger skal rustes opp.
Dette gjelder vitkige koblinger til
Nyhavna på tvers av jernbanene

byrom sør i Strandveien

En samlevei for sykkel skal
etableres i Strandveien
med forbindelse videre til
Innherredsveien

En hovedsykkelvei skal
etableres i Maskinistgata.

Denne går videre til til Brattøra
over Pirbrua, og til Midtbyen
over ny sykkelbru over
Rosenborgbassenget. Ny sykkelbru
over Rosenborgbassenget bør
opparbeides i en tidlig fase.

bysykkelordninger ved alle

kollektivholdeplasser, og boligog næringsbygg, offentlige
institusjoner, parker og plasser.
Det skal være et godt tilbud
av muligheter for å låse inn
sykler, større lastesykler og
annen mikromobilitet ved
langtidsparkeringsplasser. Det skal
tilrettelegges for helårssykling
med lading, spylemuligheter og
frostfri parkering i alle næringsbygg
og boliger. Alle slike tiltak skal
utformes med omtanke for
bymiljøet.

Det bør på sikt utredes

mulighetene for en forbindelse i
plan for gående og syklende mellom
Dyre Halses gate og Nyhavna som
direkte tilknytning til Maskinistgata
og en bedre og mer bymessig
kryssing for fotgjengere over
Innherredsveien til Strandveien,
samt mulighetene for kollektivtrafikk
på vann.

Det skal etableres en gang- og

sykkelbru fra Strandveikaia til
Kullkranpiren
Det skal tilrettelegges
for sykkelparkering og
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