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10. Aktivt bruke designprogram for gater og byrom
Byrommene skal bidra til å løfte frem kulturminnene, gi
allmennheten tilgang til ulike opplevelser langs vannet,
styrke det biologiske mangfoldet og sørge for at det finnes
gode offentlige møteplasser som legger til rette for sosialt
samvær, aktivtet, engasjement og et mangfoldig byliv.
På Nyhavna skal det etableres et nettverk av gode
offentlige rom. Fra den store plassen på byens skala,
til mindre byrom for bydelen og nabolagene. Det er
viktig at byrom og gater skaper attraktive rammer for
hverdagslivet. De offentlige rommene skal tilrettelegge for
møter mellom mennesker, rekreasjon, byliv, kultur, aktivitet
og engasjement.
Designprogrammet for gater og offentlige rom skal bidra
til at utforming og programmering av de offentlige rom
bygger opp under de strategiske virkemidlene og bidrar til
et rikt og mangfoldig liv våre felles, offentlige rom.

Fyringsbunkerallmenningen
blir det sentrale
byrommet på
Nyhavna, preget
av kulturminnene
Illustrasjon:
Agraff, False
Mirror Office og
Rallar arkitekter
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Illustrasjonsplanen viser en forelsått bebyggelsesstruktur som forholder seg til
kommunedelplanens føringer og anbefalingene fra vurderingsrapporten etter
parallelloppdraget for ”Offentlige rom på Nyhavna”
Illustrasjon: Agraff Arkitekter
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Spissbunkerallmenningene

Transittparken

Offentlige rom på Nyhavna

Kulturminnene og vannkanten er unike kvaliteter ved Nyhavna som forsterkes ved at offentlige rom legges tett på disse kvalitetene.
Byrommene skal bidra til at kulturminnene
løftes frem og offentlige rom langs vannkanten gir muligheter for varierte opplevelser
for allmennheten. De grønne områdene skal
opparbeides med mangfold og variasjon til
glede for mennesker, dyr og insekter. Gatene
er ferdselsårer som bidrar til at det er attraktivt å sykl og gå, og er også viktige møteplasser.

bydelen, og Strandveitorget skaper et god
adkomstsituasjon til Nyhavna.

Transittallmenningen

Deisgnprogrammet for de offentlige byrommene, parkene og gatene på Nyhavna skal
brukes aktivt for å sikre at fellesskapets rom
er av høy kvalitet med et mangfold av bruksmulighet til glede for hele Trondheim.

Kullkranparken
Skippergatemenningen

Spissbunkerallmenningene

Transittparken

Transittallmenningen

B

Båtsmannsallmenningen
Losgateallmenningen

Strandveikaia

Fyringsbunkerallmenni

Designprogrammet for gater og byrom på
Nyhavna utgjør kapittel 4 i kvalitetsprogrammet.

Kullkranparken
Skippergatemenningen
Transittallmenningen

Bunkerhagen

Båtsmannsallmenningen
Losgateallmenningen

Strandveikaia

Jernbaneparken

Fyringsbunkerallmenningen

Forholdet mellom bebyggelse og byrom utformes særlig med tanke på å skape et variert
bymiljø, romforløp og visuelle sammenhenger. Et godt samspill mellom utadvendte
funksjoner i første etasjer og tilgrensende
byrom skaper et trygt og attraktivt gatemiljø. Inngangspartier og servicefunksjoner er
orientert mot byrom og det bør etableres
forplasser mellom viktige inngangspartier og
fortau/gate.
Det er ikke bare handel- og næringsvirksomhet som er med på å skape liv på bakkeplan.
Fellesfunksjoner i boliger og institusjoner er
plassert slik at de henvender seg mot gater
og byrom. Det offentlige livet i byrommene
berikes gjennom at ulike aktører kan ta dem i
bruk. Utforming og materialvalg skal tilrettelegge for at virksomheter kan bruke offentlige
rom og kaikanter som arenaer for produksjon
og utprøving.
Ikke alle gater kan eller skal bli travle bygater.
Det er forventet at andelen næring vil være
høyere i kvartalene lengst sør på Nyhavna,
og i nærheten av kollektivknutepunktene i
Strandveien, Maskinistgata og Lademoenstasjon. Her er første-etasjer og særlig hjørnelokaler tilrettelagt for utadrettet aktivitet.
Strandveikaia og Ladehammerkaia ligger
tett på havnepromenaden og har utadrettet
aktivitet i første etasje henvendt mot havnepromenaden. Kobbesgate, Strandveien
og Skippergata blir vitkige gater i den nye
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Skippergatemenningen

Bunkerhagen

Skippergata

Båtsmannsallmenningen

Designprogrammet skal
bidra til at ...

Jernbaneparken

Losgateallmenningen
Fyringsbunkerallmenningen

Strandveitorget

Skippergata

Strandveitorget

A

B

C

D

Havnepromenaden og
Transittallmenningene
opparbeides til offentlige
rom som gir allmennheten
tilgang til vannkanten
Strandveikaia,
Fyringsbunkerallmenningen
og Bunkerhagen
opparbeides til offentlige
rom som løfter frem
kulturminnene
Jernbaneparken,
Kullkranparken og
Ladehammerhagene
opparbeides til attraktive
grøntområder for rekreasjon
og biologiske mangfold
Gatene opparbeides til å bli
attraktive byrom for gående,
syklende og byliv

Torg, bymessig standard høy
Havnepromenade, hardt dekke/ hardt dekke nnslag av vegetasjon
bymessig standard høy
Allmenninger, hardt dekke innslag av vegetasjon
bymessig standard høy
Aktivitetspark, bymessig standard høy

Torg, bymessig standard høy
Torg, bymessig standard høy

Andre byrom, bymessig standard
Havnepromenade, hardt dekke/ hardt dekke nnslag av vegetasjon
bymessig standard høy
Park, bymessig standard høy

Havnepromenade, hardt dekke/ hardt dekke nnslag av vegetasjon
Allmenninger, hardt dekke innslag av vegetasjon
bymessig standard høy

bymessig standard høy

Park, bymessig standard

Allmenninger, hardt dekke innslag av vegetasjon
bymessig standard høy
Aktivitetspark, bymessig standard høy
Aktivitetspark, bymessig standard høy

Andre byrom, bymessig standard

Alle byrom
skal
med kvalitet,
Andre
byrom,opparbeides
bymessig standard
Park, bymessig standard høy
med robuste
og miljøvennlige
materialer og
Park, bymessig
standard høy
Park, bymessig standard
Park,
bymessig
standard
med en utforming som gjenspeiler Nyhavnas
identitet og historie. Det vil være en ulik grad
av investering i byrommene.

Bymessig høy kvalitet

Standarden gjelder der det er et behov for
ekstra kvalitet i utførelse og opparbeidelse.
Bymessig høy kvalitet innebærer stedstilpasset utstyr og prosjektert utforming som
tilfører og underbygger viktige verdier i eller i
tilknytning til byrommet. Utforming
skal utarbeides gjennom gode prosesser med
Trondheim kommune og kommunalteknikk
og gjennom medvirkning som sikrer deltakelse fra relevante brukergrupper og naboer og

som sikrer disses deltakelse ved
høring av byggeplaner.

Bymessig standard kvalitet

Standarden tilsier robust og god kvalitet
definert i henhold til gjeldende praksis og
veiledere i Trondheim kommune for offentlige rom og forbindelser. Standard kvalitet
innebærer stedstilpasset prosjektering og
opparbeidelse som sikrer at tiltaket oppleves
trygt, komfortabelt og
attraktivt. Tiltaket kan gjennomføres med
bruk av standardproduserte element. Materialbruk har lang levetid. Løsninger skal avklares i prosess med Trondheim kommune og
kommunalteknikk.
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