STRATEGISKE VIRKEMIDLER OG PRINSIPPER

9. Arbeid strategisk med
områdemodning og byliv
For å lykkes med å skape en attraktiv og levende bydel på
Nyhavna må det jobbes langsiktig. Men byen vokser frem
over tid og endres og utvikles daglig. Det mer kortsiktige
perspektivet og midlertidige tiltak er viktig for å få til en
vellykket utvikling, og det er nødvendig at aktører med ulike interesser spiller på lag. Folks engasjement for området,
og ønske om å involvere seg, er et stort fortrinn for den
videre utviklingen av Nyhavna. De menneskelige ressursene
og engasjementet er en viktig drivkraft som skal forvaltes
på en god og bærekraftig måte.
Kvalitetsprogrammet setter rammer og prinsipper for
kvaliteter som skal ivaretas og utvikles på Nyhavna i løpet
av en lang transformasjons-periode. Bylivsstrategien peker
på viktige tiltak som kan fungere som katalysatorer i en
mellomperiode og som skal hjelpe til å nå de overordnede
målsetninger for bydelen. I transformasjonsprosessen har
vi mulighet til å bruke tiden til å teste slik at vi kan skaffe
oss erfaringer og tilegne oss kunnskap.
Lignende strategier er brukt i større transformasjonsprosjekter og særskilt i havneutviklinger, og har bidratt til
områdekvalitet og områdeverdi.

PILOTER

Liv på
Strandveikaia
under Hendelser
på Nyhavna.
Foto: Wil LeeWright
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VIKTIGE BYROM

NYE BYGG

PILOTER

VITKIG FORBINDELSE

KULTURMINNER

FOKUSOMRÅDER

Pilotene er konkrete fysiske tiltak
for å trekke aktivitet til Nyhavna,
foredle, synliggjøre og iscenesette
eksisterende kvaliteter, teste ny bruk
og skape nye fortellinger

FORBINDELSER

Forbindelser handler om hvordan
Nyhavna henger sammen med den
etablerte byen, om trygghet og grønn
ferdsel, men også om opplevelsene
man får på veien. Å forbinde Nyhavna
til byen, og til vannet, er avgjørende
for en vellykket utvikling av den nye
bydelen.
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For å få til en vellykket utvikling, er det nødvendig at aktører med ulike interesser spiller
på lag. Folks engasjement for området, og
ønske om å involvere seg, er et stort fortrinn
for den videre utviklingen. De menneskelige
ressursene og engasjementet er en viktig
drivkraft som skal forvaltes på en god og
bærekraftig måte. Det er viktig å tilrettelegge
for at medvirkning fra innbyggerne blir en
drivkraft i utviklingen av Nyhavna, i tråd med
vedtakene om innbyggerinvolvering.
Som en felles start har Trondheim Havn og
Trondheim kommune utarbeidet bylivsstrategi “Piloter og Hendelser”, som skal bidra til
attraktiv utvikling av Nyhavna i de kommende
årene. Denne vil skape og styrke byliv som
danner grunnlag for en levende og attraktiv
bydel, på kort og lang sikt. Strategien vil gjøre
det lettere å fatte felles beslutninger og gjennomføre konkrete målrettede tiltak. TIltakene
skal styrke Nyhavnas eksisterende kvaliteter,
skape nye øyeblikk, gi oss kunnskap, involvere
og få flere til å føle eierskap til området. Det
er viktig å bruke tiden til å teste ut løsninger,
skape en fortelling, vekke nysgjerrighet, og
skape en felles forståelse for hva Nyhavna er
og hva det kan bli.
Kultur og næringsutvikling, kunst og arkitektur skal brukes som virkemidler til å synliggjøre eksisterende verdier, og til å skape nye
opplevelser, med særlig fokus på identitet og
byliv.
I strategien foreslås det en rekke piloter og
hendelser. Disse bygger på Kvalitetsprogram
for Nyhavna og engasjementet for området.
Pilotene og hendelsene velges strategisk
ut og vil invitere til dialog og inspirere til ny
handling, og øke verdien og oppmerksomheten rundt Nyhavna. Nøkkelen til suksessen
ligger i at de valgte tiltakene eies av flere enn
bare kommunen, eller en utbygger, og samarbeid må stå sentralt i det videre arbeidet.
Strategien består av en strategidel og en
handlingsplan med konkrete tiltak for å løfte
Nyhavna, både de fysiske rammene og det
sosiale liv.

Skippergata

Tiltakene er delt opp i :

1. Piloter:

Skippergata ligger i hjerte av Nyhavna, og
strekker seg øst-vest fra lademoen og Svartlamon til Nidelvas utløp. Skippergata preges av
de store kulturminnene, deriblant Dora 1 og 2,
og fyringsbunkeren. Disse er bare delvis offentlig tilgjengelige i dag.

Pilotene er konkrete fysiske tiltak for å trekke
aktivitet til Nyhavna, foredle, synliggjøre og
iscenesette eksisterende kvaliteter, teste ny
bruk og skape nye fortellinger

2- Hendelser:

Hendelser handler om aktiviteter og arrangement som kan bidra til områdemodning. Det
er viktig å skape og gi rom for engasjement,
involvere og spille på de gode kreftene.

Skippergata er i kommunedelplanen og
Kvalitetsprogrammet definert som viktig byrom
Hendelser på Nyhavna 2018, foto: Torbjørn Buvarp
som strekker seg langs åpne kulturminner
som
bidrar til by- og kulturliv. Koblingen østover og
til byen er viktig, men
like viktig blir det å koble
SKIPPERGATA
Nyhavna til elva og den fremtidige havneproSkippergata ligger i hjerte av Nyhavna, og strekker seg øst-vest fra
menaden.
lademoen og Svartlamon til Nidelvas utløp. Skippergata preges av de store

3. Forbindelser:

Forbindelser handler om hvordan Nyhavna
henger sammen med den etablerte byen,
om trygghet og grønn ferdsel, men også om
opplevelsene man får på veien. Å forbinde
Nyhavna til byen, og til vannet, er avgjørende
for en vellykket utvikling av den nye bydelen.

kulturminnene, deriblant dora 1 og 2, og fyringsbunkeren. disse er bare delvis
offentlig tilgjengelige i dag.

Mulige piloter i Skippergata:
Skippergata er i kommunedelplanen og Kvalitetsprogrammet definert som viktig
byrom som strekker seg langs åpne kulturminner som bidrar til by- og kulturliv.
1. Havnepromenaden
koblingen østover og til byen er viktig, men like viktig blir det å koble Nyhavna
til elva og den fremtidige havnepromenaden.
2. Dora 1
Mulige piloter i Skippergata:
3. Skipperkontoret1. havnepromenaden
2. dora 2
4. fyringsbunker 3. Skipperkontoret

Piloter og hendelser er gjensidig avhengige,
og sammen styrker og løfter de hverandre.
Pilotene er konsentrert i to fokusområder,
med en forbindelse mellom de, Skippergata
og Strandveikaia.

4. fyringsbunker

Illustrasjon: Trondheim kommune
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Det vurderes som hensiktsmessig å bestille
økonomiske analyser knyttet til pilotene.
Disse bør konkretisere kostnadsbildet knyttet
til pilotene, og se nærmere på hvilke økonomiske prinsipper som kan legges til grunn
for drift av kulturnæringsvirksomhet i kulturminner. Det er også interessant å undersøke
hva det vil koste om for eksempel Trondheim
kommune overtar eierskap for kulturminner
og knytter disse til langsiktige planer om å
fylle byggene med kulturnæring, i tråd med
anbefalingene fra kulturnæringsprogrammet.

Strandveikaia

Strandveikaia består av fantastisk kulturmiljø,
er vestvendt og ligger ved vannet. området
er viktig forbindelse på vei til ladestien, og
er tett koblet til Strandveien, med e.C. dahls
området som nærmeste nabo.

Området vil på sikt bli et bydelssenter, og er
attraktiv for et større område enn selve Nyhavna. Strandveikaia er også stedet der mange av kulturaktører sine produksjonslokaler.
Med så tett tilgang til vannet, bør Strandveikaia fylles med aktiviteter som inviterer
hele byen inn. flere bygninger
kan aktiviseres
STRANDvEIKAIA
på kort sikt og gi nye opplevelser og pekepinn
Strandveikaia består av fantastisk kulturmiljø, er vestvendt og ligger v
på hva Nyhavna kan bli.
vannet. området er viktig forbindelse på vei til ladestien, og er tett ko

En investering i teknisk infrastruktur på
Strandveikaia vil muliggjøre programmering
og aktivisering av verneverdig bebyggelse,
og en videre utvikling av disse eiendommene. Dette er det viktig at sees i sammenheng
med behovet for et helhetlig energisystem
Nyhavna. For Dora 2 foreslås det å jobbe aktivt med etablering av en pilot, som synliggjør
potensialet i bygningen, sammen med mulige
brukere, mens det for Fyringsbunkeren i første omgang foreslås en mulighetsstudie.

Strandveien, med e.C. dahls området som nærmeste nabo.

området vil på sikt bli et bydelssenter, og er attraktiv for et større områ
Mulige piloter på Strandveikaia:
selve Nyhavna. Strandveikaia er også stedet der mange av kulturaktø
1. Strandveien 100 produksjonslokaler.
2. Tverrforbindelsen Med så tett tilgang til vannet, bør Strandveikaia fylles med aktiviteter s
inviterer hele byen inn. flere bygninger kan aktiviseres på kort sikt og
3. Skur 53
opplevelser og pekepinn på hva Nyhavna kan bli.
4. Strandveien 94 Mulige piloter på Strandveikaia:

N
Illustrasjon: Trondheim kommune
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1. Strandveien 100
2. tverrforbindelsen
3. Skur 53
4. Strandveien 94
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Byggetrinn og offentlige rom

Investeringer i offentlige rom bør starte
også før utbyggingen starter som en del av
strategien for byliv. Dette kan være tiltak
som er av midlertidig karakter og med
lavere kostnad enn de ferdig opparbeidede
offentlige rommene. Det bør skilles mellom
trinnvise tiltak og permanente tiltak.
Midlertidige prosjekter kan brukes for å teste
ut ulik bruk og utforming, til å involvere ulike
grupper, få ny kunnskap og skape begeistring.
Disse prosjektene bør velges strategisk og
prioriteres. Det er viktig å ikke bestemme
eksakt varighet i tilfelle noe fungerer veldig
godt. Det er viktig med evaluering av
midlertidige prosjekter og implementering av
vellykkede løsninger.
Aktiv prioritering av pilot/midlertidige
prosjekter vil gi byen en mulighet å teste ut
ulike program og utforming i byrommene i
ulike faser, før store summer brukes på den
permanente investeringer. Det er viktig å
etablere attraksjoner i området tidlig for at
folk i byen skal ta det i bruk.

Tiltak for tidlig aktivisering av Nyhavna
Gode forbindelser mellom

Nyhavna og byen og ferdselsårer
gjennom området tidlig, slik at
byens befolkning får tilgjengelighet
til vannet og bli kjent med
Nyhavna.

Kulturaksen gjennom

Studenter fra fakultet for Arkitektur og design, NTNU
bygget i forbindelse med Hendelser på Nyhavna i 2019
et flytende byrom. Dette var en midlertidig installasjon,
men viser potensialet for å aktisere og tilgjengeliggjøre
vannet for Trondheims befolkning.
Foto: Wil Lee-Wright

Skippergata etablerer en
forbindelse mellom elva i vest
og Lademoen i øst som kobler
Nyhavna til planlagt utvikling på
Reina.
Gjøre kaikantene tilgjengelige
og starte opparbeidelsen av
Havnepromenaden, slik det
er gjort med den midlertidige
havnepromenaden i Oslo.

Strandveikaia er egnet for et

Avklare avvikling av jernbanespor
og initiere prosjekt i
Jernbaneparken. Parken kan
som midlertidig tiltak beplantes,
være et sted for uttesting av
fytoremediering eller invitere
NTNU Fakultet for arkitektur og
design å bidra.
Tidlig teste ut strukturer på
vann som offentlige byrom
(badeplasser, badstue, flytebrygger
ol.).
Kartlegge hvilke bygg som blir
ledige når og utarbeide en strategi
for å fasilitere og tilrettelegge for

tidlig prosjekt, hvor det kan gjøres
noe før reguleringsfasen, feks.
ta i bruk Skur 53 og Strandveien
100 og jobbe med programmer
tilsvarende “Vippa” og SALT i Oslo.

aktører som ønsker å ta i
bruk fraflyttede bygg, dette

Brua mellom Strandveikaia
og Kullkranpiren blir viktig

gjenbruk av byggematerialer.

grunnlag for utvikling av området
på Kullkranpiren, Ladehammerkaia
og utvikling av Strandveikaia.
Den krever relokalisering av
virksomheter på Kullkranpiren.
I Oslo har en midlertidig
bruforbindelse blitt etablert
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mellom Sørenga og Bjørvika.
Dette kan også testes mellom
Strandveien og Kullkranpiren.

bør sees sammenheng med blant
annet kulturnæringsprogrammet.
Initiere et pilotprosjekt for

Utarbeide en plan for videre bruk
av materialer fra bygg som skal
rives og se dette i sammenheng
med opparbeiding av offentlige
rom. Gjenbruk krever en plan for
håndtering av avfall ved riving.
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