STRATEGISKE VIRKEMIDLER OG PRINSIPPER

5. Tilrettelegge for et godt
hverdagsliv
På Nyhavna er et godt sted å besøke og bo for mennesker i
alle aldre og med ulik bakgrunn. Bymiljøet utformes slik at
det fremmer god folkehelse, samhold og gode opplevelser i
nærmiljøet.
Her er det både travle bygater og rolige nabolagsgater,
byrom og parker for hele Trondheims befolkning og
mindre byrom for bydelen og nabolagene. Bydelen gir plass
til både et rikt kultur- og næringsliv, et mangfoldig boligtilbud og offentlige tjenester.
Mulig barneskole
Mulige barnehager
Aktivitetspark / skolegård

Grass på kaia legger til rette for lek under
Hendelser på Nyhavna 2018
Foto: Erik Herfjord

Viktige punkter

Mulig barneskole

Kollektiv knutepunkt

Mulige barnehager

Maritime næringer

Aktivitetspark / skolegård

Særlig utadrettede fasader
Mulig barneskole
Mulige barnehager

OFFENTLIGE INSTITUSJONER

barnehager og potensielt skole skal
plasseres nært offentlige rom, kollektivknutepunkt,
skjermet for støy og der det er
Kollektiv
knutepunkt
gode
uteoppholdskvaliteter.
Maritime næringer
Aktivitetspark / skolegård
Viktige punkter

Særlig utadrettede fasader

ORGANISERT OG UORGANISERT AKTIVITET

Areal til organisert og uorganisert idrett
legges sentralt i bydelen, i Bunkerhagen
aktivitetspark mellom Dora 1 og Dora 1I.
Det vil også være behov for supplerende
nærmiljøanlegg
KOLLEKTIVEKNUTEPUNKT

Metrobussholdeplassen i Maskinistgata
og Strandveien samt Lademoen stasjon.
Kollektivtrafikk på vann bør utredes
nærmere.

64

Viktige punkter
Kollektiv knutepunkt

KULTURNÆRINGER, MARITIME NÆRINGER OG
Maritime næringer
SMÅSKALA INDUSTRI
Særlig utadrettede fasader

Martime næringer konsentreres ved
dokken nord for TMS. Kulturminnene bør
utvikles i samarbeid med næringsaktører,
særlig kultur og maritime virksomheter.
AKTIVE FASADER

områder hvor det er særlig viktig at
bebyggelsen har utadrettet aktivitet i
førstetasje.
VIKTIGE PUNKTER

Strategiske utvalgte steder hvor det er
gode forutstninger for å skape byliv og
attraksjoner i bydelen. Blant annet er
Strandveikaia og Skippergata utvalgte
piloter for bylivstiltak i tidlig fase.
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Variert boligtilbud

Boligbygging og fortetting står høyt
på dagsorden i debatter om by- og
tettstedsutvikling. For at det skal være godt
å bo i urbane byområder er det nødvendig
med høy kvalitet på bolig, uteoppholdsareal
og fellesareal. En tett bysituasjon stiller
ekstra krav til omtanke og kvalitet i utforming
av byens private og felles rom. Bystyrets
politiske plattform for 2019-2023 slår fast at:
“Vi vil gjennom vårt eierskap (på Nyhavna)
sikre at det blir en bydel som har alternative
boformer og bidra til sosial utjevning.”
På Nyhavna skal det tilrettelegges et
mangfoldig tilbud av boligtyper slik at
barnefamilier, førstegangskjøpere og
personer med lav inntekt kan bo på Nyhavna.
Slik kan boligutbyggingen på Nyhavna bidra
til å skape en sosialt bærekraftig by og
utjevne sosiale forskjeller. Befolknings- og
levekårsdata og boligstruktur i tilliggende
områder skal legges til grunn for vurdering av
boligsammensetning.

Folkehelse

Nyhavna skal utformes med hensyn til
folkehelsen for de som bor, besøker og
arbeider i bydelen. Bydelen innbyr til
fysisk aktivitet og tilrettelegger for gode
sosiale møteplasser og sanselig inntrykk.
Høyere opplevd bokvalitet og trivsel øker
innbyggernes engasjement for bydelen og
reduserer flytting og fritidsreiser. Bydelens
mange møteplasser åpner for fellesskap og
medvirkning som er viktig for god psykisk
helse.

“

6. 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.
Formannskapet 22.1.2019
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Støy og støv

Bydelens innbyggere må i størst mulig grad
skjermes mot støy både i uterom og bomiljø.
Boliger på Nyhavna skal ha god kvalitet og
oppfylle gjeldende retningslinjer for støy,
både inne og ute på oppholdsareal. Det er et
krevende støybilde på Nyhavna med veistøy,
jernbane, havnevirksomhet og anleggsarbeid.
Støy fra vegtrafikken er forventet høyest
langs Riksveg 706 og Maskinistgata. Skole,
barnehage, idrettsanlegg og parker er
funksjoner som stiller ekstra krav til utendørs
støy må plasseres deretter.

Miljøgifter og forurensning

På Nyhavna blir ikke innbyggerne utsatt
for miljøgifter via støv, grunn, vann eller
avdamping. Miljøvennlige materialer er
det foretrukne i alle prosjekt. Det er en
utstrakt bruk av naturlige materialer, og
i offentlige rom unngås bruk av plast og
gummi i elementer som slites. Overflatene og
arealer til dyrkning er frie for miljøgifter, og
forurensing i grunnen bidrar ikke til spredning
av miljøgifter til sjøen.
Gaining by sharing, Vindmøllebakken (Helen&Hard/
Kruse Smith Eiendom) er et av flere nyere prosjekt som
utforsker modeller for bofellesskap beregnet for det
kommersielle boligmarkedet.
Foto: Svein Aronsen

Offentlige funksjoner

Det planlegges mange nye boliger på
Nyhavna og tilgrensende områder. Offentlige
institusjoner som skole, barnehager, areal
til organisert og uorganisert idrett og helseog velferdssenter er viktige funksjoner i en
bydel. De er viktige i manges hverdagsliv og
bør plasseres på attraktive tomter og slik at
de fungerer i samspill med byens offentlige
rom og moblitetstiilbud. God tilgang til
fellesareal, kultur- idrett- og aktivitetstilbud
for barn og unge er viktig for at barnefamilier
skal ønske å etablere seg på Nyhavna.
Det anbefales å etablere et helhetlig
anlegg for idrett, aktivitet og lek, kalt
Bunkerhagen aktivitetspark.Her dekkes
nødvendig areal til offentlige idrettsanlegg
og areal for uorganisert aktivitet.
Bunkerhagen er foreslått plassert sentralt i
bydelen, mellom Dora 1 og Dora 2 tett på
Fyringsbunkeralmenningen.
Av kulturminnehensyn ikke dette området
egnet for høy utnyttelse. Området anses
derfor som et egnet område å etablere de
åpne arealene som kreves for aktivitet og
idrett. Det er viktig at området opparbeides
med en kvalitet og uttrykk som står i henhold
til kulturminneverdiene.

er foreslått plassert i Bunkerhagen.
Bunkerhagen kan nås uten å krysse trafikkert
vei. Et skolebygg med lavere byggehøyde vil
gi gode solforhold på den offentlige plassen.
På Nyhavna bør en ny skole utformes slik
at den fungerer i en tett bystruktur og en
skolegård bør utformes i sammenheng med
Fyringsbunkeralenningen.
I tråd med kommunedelplanen for Nyhavna
skal det sikres mulighet for barnehager
etableres i delområdene 5, 6, 7 og 9 .
Barnehager kan gjerne samlokaliseres med
andre tjenester eller boliger. Barnehage
betyr her fem-avdelings barnehage med
tomtebehov på 3 dekar. Det vil sannsynligvis
ikke være behov for så mange barnehager,
men det er viktig å ha en tomt i beredskap.
En mulig plassering i delområde 7 kan
være i Torpedohallen i tilknytning til
Spissbunkeralmenningen.
Etablering av Helse og velferdssenter med
omsorgsboliger kan være aktuelt, dersom en
finner en egnet tomt. Dette skal avklares i
forbindelse med detaljplanlegging. Eventuell
bygging forutsettes ikke å komme før på
2030-tallet.

Nyhavna er et av alternativene som inngår i
vurdering av ny skoletomt øst i Trondheim.
Det skal sikres en tomt for barneskole med
tilhørende idrettshall og sjuerbane
Tomt for skole er foreslått direkte sør for
Skippergata i tilknytning til Fyringsbunkerallmenningen. Idrettshall og syverbane

Skole foreslås sør for Skippergata ovenfor Dora
2 i tilknytning til Fyringsbunkerallmenningen og
Bunkerhagen.Nærhet til gode offentlige rom og
aktivitetsflater gir mulighet for en kompakt byskole.
Illustrasjon: Agraff arkitekter.
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Et vakkert bymiljø

I de sentrale og tette områdene av byen er
kvaliteten på våre fysiske omgivelser ekstra
viktig. Bygg, boliger, gater og byens offentlige
rom må utformes med omtanke og bidra til å
skape gode rammer for hverdagslivet.
God arkitektur gjør Nyhavna til en attraktiv
og god bydel å leve i og besøke. Arkitekturen
skal ha høy kvalitet i detaljering og uttrykk.
materialer er robuste, taktile og slitesterke.
Bymiljøet skal berikes gjennom kunst,
farge og detaljer. Ny bebyggelse og uterom
gjenspeiler bydelens arkitektoniske egenart
gjerne med et moderne formspråk der
fasadeuttrykk, materialitet og detaljer er
i godt samspill med omgivelsene. Bygg
skal utformes med bevisst detaljering og
materialvalg, og det skal legges særlig vekt
på utforming og detaljering av hjørner i
kvartaler, inngangspartier, fellesrom og
byggets første etasje.

Vann som levende element i byrommet, Yagan square, Perth. Foto: Aspect studios

Bygningshøyder og bygningstypologier tar
hensyn til de store landskapstrekkene, særlig
Ladehammeren i nord, og ny bebyggelsen
skal være i en skala som er tilpasset
omgivelsene og kulturminner i høyde og
volum. Byggenes fasade bidrar til at byrom
og gater har en egen og særegen karakter.
Nyhavna ligger lavt ved vannet og dette skal
hensyntas i utforming av taklandskapet.
Nye bygg på Nyhavna kan endre sol-,
skygge- og vindforholdene i omkringliggende
områder. Dette bør hensyntas i utviklingen av
området.

“Ta vare på estetikken i Trondheim.

Den er viktigst av alt, og påvirker alle i
byen, fastboende og besøkende.
Innbyggerinnspill,
Hendelser på Nyhavna 2019
Omtanke i møte med gata,BIGyard, Berlin. Zanderroth
Architekten. Foto: Trondheim kommune
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Frodige og varierte grønne mellomrom i boligbebyggelsen, BIGyard, Berlin. Foto: Zanderroth Arch.
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Team Skajaa foreslo i sitt bidrag til parallelloppdraget for offentlige rom på
Nyhavna å la strukturen fra Vinjehallen i Skippergata stå. Strukturen brukes til å
etablere et delvis overdekt byrom i tilknytning til Fyringsbunkerallmenningen og
tilrettelegger for mange ulike aktiviteter, og styrker Skippergat som en viktig akse
i bydelen. Illustrasjon: Skajaa, EFFEKT og Urgent.Agency.

“

Bygg og områder former oss både som
individer og samfunn, og kan virke
helsefremmede. Nærhet til menneskene
og samfunnet rundt oss, og muligheter for
kommunikasjon og nettverksbygging er
viktig. Vi har behov for møteplasser både på
arbeidsplassen og ellers i hverdagen.Derfor
bør bygg og områder stimulere til kontakt
med andre mennesker.
Bygg og områder bør også tilrettelegge for
og stimulere til både fysisk og sosial aktivitet
gjennom å gjøre det enkelt for folk å velge
trappen istedenfor heisen, tilrettelegge for
gående og syklende, og ved å ha tilgang til
arealer der vi kan drive med fritidsaktiviteter
og fysisk utfoldelse.
Parker, caféer, teater, forsamlingshus og
bibliotek er eksempler på steder hvor vi kan
oppleve meningsfylte sosiale aktiviteter.
Fysisk aktivitet er ikke minst viktig for eldre
mennesker. En følge av at antallet eldre vil
stige i årene som kommer, er at flere må
bo hjemme lenger. Fysisk aktivitet bidrar til
at eldre beholder motoriske funksjoner, og
uteområder må derfor være utformet slik at
også de blir fristet til å være ute. Gode bygg
og områder bør også gi opplevelser, enten i
form av hendelser eller som følelsesmessige
inntrykk som påvirker sansene; syn, hørsel,
lukt og bevegelsessansen, enten positivt eller
negativt.
”Ti prinsipper for bærekraftige bygg og
områder.” Bygg21, 2018
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Prinsipper for å tilrettelegge for et
godt hverdagsliv

Utforming og programmering av
offentlige rom skal invitere til lek

Næringsareal plasseres nærmest
støykilder som skjerming for
boliger. Det bør etableres stille
soner på Nyhavna

Det skal etableres gode
sammenhenger fra bolig til
bydelens parker, byrom, flerbruks/
idrettsanlegg og omkringliggende
rekreasjonsområder som Ladestien

Det skal stilles høye krav til

og fysisk aktivitet, og sosialt
samvær

Det skal settes av tomt for en
eventuell barneskole med
tilhørende idrettshall og sjuerbane
sentralt på Nyhavna. Det anbefales
skole integrert i kvartalsstrukturen,
sør for Skippergata i tilknytning
til Fyringsbunkerallmennigen og
Bunkerhagen
Det skal etableres et anlegg for
idrett, aktivitet og lek sentralt
på Nyhavna med en syverbane
og areal for uorganisert aktivitet.
Ytterligere nødvendig areal til
idrett vurderes i henhold til
plassering av skole.
Det skal settes av areal til
barnehager i delområdene
5, 6, 7 og 9. Mulighet for
samlokalisering med andre
tjenester eller boliger bør
vurderes.
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arkitektonisk kvalitet

og bærekraftige og robuste

materialer.

Det bør stilles krav til en variasjon av
typologier og botilbud (alternative
boformer, kommunale utleieboliger
og kategori-boliger) innenfor hvert
delområde.
Det bør stilles krav om at parkering
samles i mobilitetshus ved
innfartsårene til Nyhavna for å reduserer
belastningen av trafikkstøy nært boliger.

Bymiljøet skal berikes gjennom
kunst, farger og detaljer i
bygg og uterom.

Fartsgrensen på hovedveier gjennom

Mot hovedgater og byrom skal
tilgrensende bebyggelse ha

Det skal etableres hekkeplasser for
sjøfugl på hensiktsmessig plass for å
unngå støy i bomiljø.

utadrettede førsteetasjer, og
det skal ikke tillates tette fasader
og reflekterende eller sotet glass
Inngangspartier til bolig og
næring skal legges ut mot gaten

Det bør utvikles minst to
bolig-pilotprosjekter som

utforsker fellesskapsløsninger og
sambruk. Disse bør settes i gang
tidlig for å høste erfaringer og
inspirere til flere prosjekt.
Det skal vurderes om kvartal
skal brytes ned til mindre
utbyggingstomter slik at for
eksempel selvbyggergrupper
og ideelle stiftelser kan delta i
utviklingen.

området og samleveier settes til 30
km/t, og fasader planlegges deretter.

Skole, barnehage, idrettsanlegg og
parker plasseres i god avstand fra
hovedveier, og i overensstemmelse med
veiledende temakart.

Tekniske installasjoner plasseres

for å unngå plagsom støy i bomiljøet.
Kontinuerlig støy/lyd som objektivt
sett er svak kan kan oppleves spesielt
sjenerende i boligområder. Dette skal
derfor hensyn i bygge - og driftsfasen.
Det anbefales 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.
Det anbefales at det
utarbeides restriksjoner på
havnevirksomheten, for eksempel i
forhold til nattarbeid og ettermiddags-/
kvelds- og helgearbeid. Nyhavna
skal utformes sånn at støv fra vei og
anleggsvirksomhet unngås.
I henhold til kommunedelplanen for
Nyhavna skal utredning av støy av
samlet støybelastning (sumstøy) følge
forslag til reguleringsplan for de enkelte
delområder (3.3.2 Temautredninger for
de enkelte delområder)

Gravemasser skal renses og i
stor grad gjenbrukes på området

for å minimere innhold av miljøgifter og
behov for massetransport.

Hovedmaterialer skal
dokumenteres iht anerkjente
miljømerker (Svanemerke eller EU-

blomsten),miljødeklarasjoner (EPDer)
eller med øvrige anerkjente verktøy/
metoder. Målene gjelder også produkter
som brukes ved vedlikehold.
Det skal ikke brukes materialer eller
produkter som bidrar til spredning
av mikroplast eller stoffer på den
nasjonale prioritetslisten. Materialer
og overflatebehandlinger skal være
dokumentert lav-emitterende.
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