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8. Løfte frem og aktivisere
kulturminnene
De historiske bygningene er de byggesteinene i bydelen
som allerede er lagt. Kulturminnene er historiefortellere
og identitetsskapende element som skal prege den nye
bydelen Nyhavna. Bygningene fra industrialiseringen av
Trondheim forteller viktige historier, og bør også søkes tatt
vare på og integreres i den nye bydelen. Slik kan Nyhavna
vise vei for en bærekraftig ressursforvaltning.
Bygninger med kulturhistorisk verdi bør tidlig gis et innhold
og en funksjon slik at byens befolkning inviteres til å ta dem
i bruk, og kulturminnene får en viktige rolle i det lokale
bylivet. Bygninger med en historisk forankring bidrar til å
skape tilhørighet, eierskap, engasjement og interesse for
bydelen parallelt med at sentrumsbydelen vokser frem.

Vernet bebyggelse - bevares
Nyere bebyggelse - bevares

Påbygg, tilbygg og transformasjon er måter å gi
eksisterende bygningsmasse ny verdi og nye opplevelser
gjennom bruk. Nyhavnas særegne fysiske miljø legger
føringer for arkitektur, materialer og farger på ny
bebyggelse, og for utformingen av byrommene.

Eksisterende bebyggelse vist gjenbrukt i
parallelloppdraget for offentlige rom
Vernet bebyggelse - bevares

Hensynssone bevaring

Nyere bebyggelse - bevares

Viktige siktlinjer

Eksisterende bebyggelse vist gjenbrukt i
parallelloppdraget for offentlige rom
Hensynssone bevaring

Den tørralgte dokken i Dora 2
Foto: David Grandorge
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Viktige siktlinjer
Vernet bebyggelse - bevares

VERNET BEBYGGELSE

SIKTLINJER

Nyere bebyggelse - bevares
Krigsminnene
på Nyhavna er vernet etter
Eksisterende bebyggelse vist gjenbrukt i
plan- og
bygningsloven, som hensynssoparallelloppdraget for offentlige rom
ne kulturmiljø
kommunedelplan med
Hensynssoneibevaring
bestemmelser
om
vern. Til sammen tolv
Viktige siktlinjer
bygninger er vernet deriblant Dora 1, Dora
2, Fyringsbunkeren, Torpedphallen, Spissbunkeren og flere bygg på Strandveikaia.

Siktlinjer til viktige bygninger og landemerker internt på Nyhavna og til omkringliggende områder skal ivaretas. Dette
gjelder kulturminnene fra andre verdenskrig, kranene på Transittkaia og Kullkranpiren, Ladejarlen, Munkholmen, Havnelageret på Pir II og Lademoen kirke.

EKSISTERENDE BEBYGGELSE VURDERES BEVART

HENSSYNSSONE KULTURMINNER

Det er flere byggverk utover de som har
vernestatus som har arkitektonisk kvalitet
og som er beskrivende for historien på Nyhavna. Det skal i alle detaljplaner redegjøres for mulighet for bevaring og gjenbruk
av eksisterende bygningsmasse og/eller
bygningskomponenter.

Utforming av bygg og byrom tett på
kulturminenne skal følge særlige kulturminnehensyns og utarbeides i tett
samarbeid med Byantikvaren.

91

”Utsikt fra
Ladehammeren
over Lademoen. Til
venstre, Strandveien
med Trondhjems
Aktiebryggeri.
Sentralt i bildet
u-båtbunkeren Dora med
tilhørende bygninger
langs Nyhavna. I
havnebassenget ligger en
flytedokk. I forgrunnen
en kran.
Dora 1 sto ferdig i 1943
og ble brukt av den tyske
okkupasjonsmakten som
dokk for ubåter som
skulle overhales eller
repareres. Bunkeren ble
etter krigen ombygd til
sivile formål.”
Trondheim byarkiv
Her ser vi midt i bildet
tyskbygde bygninger
langs Strandveikaia:
Driftsavdeling kjøretøy
(på tvers i forgrunnen,
Snekkerverkstedet
(med buet tak), Kjelhus,
Verftskjøkkenet og det
kubiske Sentralfyrhuset
(strandveikaias største
bygning). Ubåtbunkeren
Dora 2 til høyre.
Foto: Hilfling-Rasmussen
1951
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Kulturminneprogrammet

Kulturminneprogrammet er et verktøy
for kommunal planlegging som skal bidra
til å sikre bærekraftig samspill mellom
kulturminnevern og byutvikling. Militære
anlegg som står igjen etter andre verdenskrig
i Norge er viktige ikke-fornybare ressurser og
kilde til til kunnskap og opplevelse.
Militærlandskapet på Nyhavna avgrenses ved
Ladehammeren i nord og strekker seg langs
Strandveien på østsiden av bassenget møt sør
hvor betongbunkerne ligger på rekke vest ut
mot Trondheimsfjorden. Ubåtbunkerne Dora
1 og 2, Fyringsbunkeren og Spissbunkerne på
Ladehammerkaia er betongkonstruksjoner
med særegen form og lesbar historisk
funksjon. Verkstedsbygningene i Strandveien
er mindre markante i utformingoppført
i armert betong eller teglstein. De har
rektangulær utforming og enkle men
markante gesimser og fremspring. Med
unntak av fyrhuset er det ingen vesentlig
høydeforskjell mellom verkstedsbygningene
i Strandveien. Dette skaper kontinuitet og
sammenheng i gateløpet mellom bygningene.
Bygningene både følger og former
landskapsrommet der de pakker seg lineært
rundt havnebassenget. Åpent luftrom over
havnebassenget og siktlinjene bygningene
mellom styrker opplevelsesverdien av
krigsminnene på Nyhavna som kulturmiljø.

Kulturminnene

Krigsminnene på Nyhavna er vernet etter
plan- og bygningsloven, som hensynssone
kulturmiljø i kommunedelplan med
bestemmelser om vern. Tolv bygninger er
vernet som krigsminner: ubåtbunkerne Dora
1 og 2, fyringsbunkeren, og spissbunkersene
og arterillerihallen, og verkstedbygningene på
på Strandveikaia. Krigsminnene på Nyhavna
på Riksantikvarens liste over Nasjonale
kulturminneinteresser i by, NB!-registeret.
Dette betyr at bygningsarven fra andre
verdenskrig på Nyhavna har nasjonal verdi
som kulturmiljø.
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Dora 1

“Jeg (vi) vil at det gamle skal bevares
og at de nye bebyggelsen ikke skal ta
oppmerksomheten fra det som gjør denne
havna så særegen (bunkersene osv.)”

Byggingen av ubåtbunkeren Dora 1 ble
påstartet i 1941 og fullført juli 1943.
Dora 1 har et grunnplan på cirka 15 000
kvadratmeter oghadde en kapasitet på
sju-åtte ubåter. Dokkonstruksjonene og
innseilingspunktene er intakte og fortsatt
godt synlige, og det er vann i dokkene.
Siden 1980 har hele taket vært dekket av et
påbygg med fasader i blå metallplater som
ofte omtales som bunkerens ”regnfrakk”.
Dora 1 har vært i privat eie siden 1962 og i
kontinuerlig bruk for blant annet Trondheim
byarkiv.

Innspilll i medvirkningsaktivitet
under Hendelser på Nyhavna

Dora 2

Ubåtbunkeren Dora 2 ble påbegynt i april
1942 og ble aldri ferdigstilt. Den inneholdt
fire ubåtdokker, fordelt på to våtdokker og
to tørrdokker, med en samlet kapasitet på
seks ubåter og skulle også haverksteder,
torpedolager, pumperom og andre tekniske
installasjoner. I dag eies Dora 2 av Trondheim
Havn og fremstår som en uferdig konstruksjon med spor av brukstilpasninger. Bunkeren
og dokkene brukes i dag delvis til nærings- og
verftsvirksomhet, mens en del av arealene
har liten eller ingen bruk. Hoveddelen av
bygningsmasse og konstruksjon er bevart.
Bunkeren står derfor i dag omtrent som den
gjorde i 1945. Den har svært høy verdi som
kulturminne, og samtidig et handlingsrom for
tilpasning til ny bruk. Fremtidig funksjon må
speile bygningens kulturminnestatus og ha
tilgjengelighet for almennheten, mens brukstilpasning må respektere kulturminneverdien og være amibisiøs på bevaring og arkitektonisk kvalitet.

Ubåtbunkeren,
Dora 1 mot
Kobbes gate,
sydøstre hjørnet,
05.12.1945
Foto: Jørgenvaag,
Kåre A. NTNU

Dora 2 er fremdeles ganske urørt og er et
landemerke som må løftes frem i bydelen og
hegnes om for fremtiden. Det anbefales at
det utlyses en arkitektkonkurranse for Dora 2.

Dora 2 har
mange unike rom.
Foto: David
Grandorge.

95

Fyringsbunkeren

Fyringsbunkeren ble bygget i årene 19431945 og er plassert mellom anleggets to
ubåtbunkere Dora 1 og 2. Den var utstyrt
med et dampdrevet aggregat og skulle
sørge for varme- og strømforsyning til
hele anlegget. Meningen var at bygningen
etter hvert skulle overta funksjonen til
sentralfyrhuset på Strandveikaia, men den
ble aldri helt ferdigstilt. Påbygget er fra
1954. Fyringsbunkeren leies ut til verksteder
og idrett- og aktivitetsforeninger, med
Cirka Teater som den mest eksponerte
kulturaktøren i bygningen med atelier i
påbygget på toppen. Både beliggenhet
og den oppsiktevekkende formen tilsier
at denne bygningen bør huse utadrettede
kulturaktiviteter, som i dag.

Strandveikaia

Fyringsbunkeren. Foto: Trondheim kommune

Langs Strandveien ligger verkstedbygninger
med funksjoner for ubåtanlegget.
Kullbingen ble oppført 1940-42 i tegl og
betong, og fikk tak i 1978 og tatt i bruk som
lager. Veggene, pillarene og kranskinnen er
viktige å bevare, ellers har byggverket et
potensiale for transformasjon.
Fyrhuset ligger vegg i vegg med kullbingen.
Det ble oppført 1941-42 og er Strandveikaias
høyeste bygning i dag. Det huser flere kunstog kulturbedrifter.
Verftskjøkkenet ble bygget etter
bombeangrepet i 1943. Bygningen er murt i
tegl og pusset, den går over to etasjer med
en svært høy første etasje, og har forhøyet
gavl i hver kortende og buet tak.
Kjelhuset Strandveikaias minste bygning,
oppført 1940-41. Den er en del endret i
fasadene, blant annet har vinduene forandret
form og to teglmurte piper er fjernet,
som tydelig fortalte at det her foregikk
oppvarming (av vann). Bygningen eies av
Trondheim Havn og disponeres i dag av et
maskinutleiefirma.

Strandveikaia. Foto: Trondheim kommune
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Snekkerverksted ble oppført i 1941-42 i
betong, i tre etasjer og med buet tak. Flere
vinduer er blendet, ellers er bygningen

ganske intakt med store åpne arealer inne.
Driftsbygning for kjøretøy. Denne bygningen
ble gjenoppbygd etter bombeangrepet i 1943
som mekanisk verksted for bil og elektrisk.
Den leies ut av Trondheim Havn og brukes i
dag til noen næring og noe kultur.
Kulturminnene utgjør et kulturmiljø med
gode bymessige kvaliteter i form av gode
rom mellom byggene. Området er egnet for
bygg med utadrettet aktivitet og for et aktivt
byrom. Kulturminnene tåler å bli supplert
med noen lave, nye bygg som bidrar til å
definerer gode offentlige rom og aktivisere
området. Nybygg på området skal forholde
seg til fotavtrykk, høyder, materialbruk og
farger på eksisterende bygningsmasse, og
gjennomgående ha utadrettet virksomhet
på bakkeplan. Planlagt fylling erstattes med
et sjøbad som gir tilgang til vannkanten og
bidrar til å etablere Strandveien som en
destinasjon for hele byen.

Ormen Langes vei 8, mekanisk
artilleriverksted

Artilleriverkstedet er en av anleggets
best bevarte aktivt brukte verftsbygning
på Ladehammerkaia. Taket står skadet
etter bombeangrepet i 1943 og den
nordligste delen av takkonstruksjonen har
forkullede bord, stolper og drager. I dag eies
verkstedbygningen av Trondheim Havn og
leies ut til næringsformål. Konstruksjonen har
flere svært verdifulle bygningsdeler.

Mekanisk artilleriverksted. Foto: Hilfling-Rasmussen

Spissbunkerene

De to spissbunkerne på Ladehammerkaia er
tilfluktsrom over bakkenivå for beskyttelse
av sivilbefolkningen under flyangrep. De
er designet for rask evakuering, med en
innvendig rampe der folk kunne stå eller sitte
på benker langs veggene. Spissbunkerne på
Ladehammerkaia er opprinnelig identiske
med hverandre og de eneste kjente i sitt
slag utenfor Tysklands grenser, av typen
hochbunker der Bauart Zombeck med
navn etter arkitekten Paul Zombeck som
patenterte designet. Bunkerne har

Spissbunkeren. Foto: Trondheim kommune
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en særegen form, og står som
bymonumenter fro sine omgivelser. De har
høy verdi som historieformidlere. Mens den
best bevarte anbefales beholdt uendret
for omvisninger og historieformidling, kan
en se for seg den andre bunkeren brukt til
kunstformidling.

“genForavåNyhavna,
lykkes med områdeutviklier det avgjørende å

skape en destinasjon, i flere betydninger av ordet. Å gå fra industrihavn til
by krever både nye forbindelser, men
også en grunn til å besøke området
under transformasjon. Vi anser Dora
1 og Dora 2 som tydelige identitetsmarkører for området, og vi mener
prosjektet bør kretse rundt disse
strukturene.
team Mad, Holt O`Brien, EFFEKT
Ta vare på industrihistorien

Nyhavna har i dag levende næringsvirksomhet i flere bygninger fra krigsindustrien.
Det finnes flere kulturmiljøer med opphav
i industri og næring i Trondheim som har
fått nye funksjoner. Bruksverdien og potensial for bevaring og gjenbruk i samspill med
nyskapende arkitektur har vist seg stor i slike
områder.

Kranen på Transittkaia er et landemerke og en
identitetsmarkør. Foto: Trondheim kommune

Ubåtbunkere fra andre verdenskrig og industrihistorien bevart og intergrert i ny bydel, Lorient i Frankrike.
Vegetasjon er brukt mot den rå betongen. Foto: Trondheim kommune

Gammelt møter nytt på Nyhavna. Her møte mellom Trondheim
Maritime senter og Dora 2.Foto: Trondheim kommune

Rå bunkerarkitektur i kombinasjon med grønn og
fargerik vegetasjon, St. Nazair. Foto: Gilles Clement

For å ivareta områdets identitet og for å
unngå en gentrifisering og homogenisering
av det fysiske og sosiale miljøet på Nyhavna
skal også bygninger som ikke har vernestatus
vurderes ivaretatt og integrert i ny struktur.
Materialer og bygg skal gjenbrukes slik at det
skaper identitet og karaktersterke byrom på
Nyhavna, og bidrar til et variert bymiljø.
Siktlinjer til viktige kulturhistoriske bygg og
landemerker er beavrt og bidrar til at det er
enkelt å orientere seg på Nyhavna oggir gode
fondmotiv i gater og byrom.
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Prinsipp for for å løfte frem og

aktivisere kulturminnene
Fyringsbunkeren skal settes

i stand og gis et utadrettet og/
eller offentlig program som
gir allmennheten tilgang til
kulturminnet. Fortrinnsvis
kulturaktivitet i tråd med dagens
bruker i toppetasjen, Cirka Teater.

Framtidig bruk og opprustning av
Fyringsbunkeren skal bidra
til å aktiviserer den tilgrensende
Fyringsbunkerallmenningen.

Spissbunkerene skal settes

i stand og gis et utadrettet og/
eller offentlig program som
gir allmennheten tilgang til
kulturminnene.

Artilleriverkstedet skal gis

et utadrettet og/eller offentlig
program som gir allmennheten
tilgang til kulturminnet.
Fremtidig bruk og utforming av
Artilleriverkstedet skal bidra til
å aktiviserer den tilgrensende
Spissbunkerallmenningen.

Dora II settes i sammenheng
ved opparbeidelsen av
det offentlige byrommet
Fyringsbunkerallmenningen. Det
bør utlyses arkitektkonkurranse
Dora II.

Strandveikaia har et unikt

kulturmiljø med kvaliteter som
skal ivaretas. Ny bebyggelse på
Strandveikaia skal forholde seg til
eksisterende bygg i skala og uttrykk.
Det skal etableres utadrettet
virksomhet på bakkeplan og et
offentlig sjøbad slik at området blir
et aktiv byrom.
Kulturminnene på Strandveikaia
skal gis et utadrettet og/eller
offentlig program som gir allmennheten tilgang til kulturminnene.
Fortrinnsvis kulturaktiviteter i tråd
med dagens brukere.

Dora I og Dora II bør settes

i stand og gis et utadrettet og/
eller offentlig program som
gir allmennheten tilgang til
kulturminnene. Dora I og

Mathall i eksisterende lagerhall langs Transittkaia aktiviserer Skippergateallmeninngen. Også den moderne
industrien er en viktig del av Nyhavnas identitet og bør tas vare på. Illustrasjon: Skajaa, EFFEKT og Urgent.Agency.
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