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Byrom skal være utarbeidet med omsorg for 
funksjon og trivsel. Programmering og utforming 
av byrommene skal legge til rette for at ulike 
brukere skal kunne ta byrommene i bruk, både 
for aktivitet, kulturelle uttrykk og opphold. 
Byrommet må utformes slik at det utnytter 
gode mikroklimatiske forhold som sol og le, og 
mulighet for opphold under tak. 

Det skal være god dekning av sykkelparkering i 
alle offentlige rom, og skal møbleres slik at man 
unngår forsøpling i offentlig rom.

Materialene skal være robuste og miljøvennlige. 
Lekemiljø skal opparbeides med naturlige 
materialer og uten bruk av plast/gummi og 
miljøgifter, og lekemiljø skal gjerne være 
stedstypisk for Nyhavna og tilpasses ulike 
aldersgrupper

Belysning utformes på en slik måte at det tilfører 
sanselige og opplevelsesmessigekvaliteter 
foruten de funksjonelle. Det kan f.eks. være 
effektbelysning av trær og vannelementer.Byrom 
skal ha god balansert trygghetsbelysning, gjerne 
kombinert med effektbelysning

En høy andel bymøbler som innbyr til å ta en 
pause uten å være knyttet til betalt servering.
Alle store byrom skal ha soner med le for 
fremherskende vindretning.

Tilgjengelighet, orienterbarhet og direkte og 
intuitive ganglinjer som gjør det enkelt for 
personer med funksjonsnedsettelser å komme 
seg frem. Gjeldende krav til universell utforming 
legges til grunn.
Kvalitet i kunst og arkitektur er en forutsetning 
for gode byrom. Kunst og kunstneriske prosesser 
skal brukes til å undersøke hvordan byrom kan 
aktiviseres og programmeres.

Prinsipper for byrom
Byrommene langs vannkanten
tilrettelegger for ulike opplevelser

Byrommene ved kultur-
minnene bidrar til å løfte frem 
historien og aktivisere 
kulturminnene

Kunst skal prege byrom. 

Vegetasjon skal prege 
byrommene

Materialene skal være robuste
og miljøvennlige.

Belysning skal utformes slik at 
det tilfører sanselige og opplevelses- 
messigekvaliteter foruten de 
funksjonelle.

Byrom skal være raust møblert 
med bymøbler

Vegetasjon skal brukes for å styrke artsmangfold, 
gi gode mikroklimatiske soner og vegetasjon skal 
fortrinnsvis være arter med farger som endrer seg 
gjennom årstidene

Bruk av midlertidige aktiviteter er et strategisk 
verktøy som inviterer byens innbyggere til å 
involvere seg, aktivisere byrom i en mellomfase 
og skape eierskap og stedstilhørighet tidlig i 
utviklingsprosessen.
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Byrom ved kulturminner 
og vannkant

Strandveiekaia har en unik kombinasjon av karaktersterke kulturminner og nærhet 
til vannet.  Området har potensialet for å bli et attraktivt offentlig rom for hele byen 

med et mangfoldig av opplevelser og utadrettet næring og kulturaktivitet.
Illustrasjon: Agraff arkitekter, False Mirror Office og Rallar arkitekter.
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Havnepromenaden skal være godt forbundet 
med Midtbyrunden gjennom ny bro over 
Rosenborgbassenget i sør og god kobling til 
Ladestien i nordvest.

Havnepromenaden må være bred nok til å 
ivareta sikkerhetshensyn, men kan variere i 
bredde slik bebyggelsen bryter vinden.

Havnepromenaden opparbeides hovedsakelig 
med hardt dekke og robuste materialer som 
tåler sjøvann og værpåkjenninger. Vegetasjon 
brukes punktvis for å skape lune lommer 
skjermer mot vær og vind, mens enkelte 
steder vil være vær- og vindutsatt. 

Havnepromenaden er en rekreativ 
ferdselsåre. Det skal tilrettelegges for gående 
og syklende, men hovedsykkelveier legges i 
indre gateløp som er mindre vindutsatt. 

Havnepromenaden langs Transittkaia bør 
være godt synlig fra Pirbrua og resten av 
byen. Belysning skal brukes for å gi Nyhavna 
karakter mot Nidelva. 

Havnepromenadens utforming må sees i 
sammenheng med behovet for å beskytte 
Nyhavna mot havnivåstigning og enkelte 
steder langs havnepromenaden vil det 
være behov for å gjøre tiltak som håndterer 
bølgepåslag. En gjennomgående kant på + 
3,2 meter følger hele havnepromenaden, og 
utformes på ulike vis. 

DESIGNPROGRAM FOR GATER OG OFFENTLIGE ROM

Havne-
promenaden

Areal: cirka 13.300 m2

Standard: Havnepromenaen 
bymessig kvalitet høy. Transittkaia 
bymessig kvalitet standard

Bruk: Ferdsel og  punkter for opp-
hold og aktvitet langs kaikanten

Status: Kommunedelplanen 
regulerer en offentlig gang-og 
sykkelvei langs kaikanter. 

Byromsfunksjon: 
Havnepromenaden er en rekreativ 
ferdselsåre som variere i funksjon, 
uttrykk og tilrettelegger for ulike 
møter med vannet

FA
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Havnelageret på motsatt side av Transittkaia er viktig 
referansepunkt og identitetsmarkør. Siktlinjer skal 

bevares og Transittkaia bør være med på å spille opp 
Havnelageret Foto: Trondheim kommune. 

 The Living Boom. Arkitekter Miguel Ángel Maure 
Blesa, Carlotta Franco, Arian Lehner, Javier Guerra 

Gómez. Foto: Alexandra Kononchenko/EASA 

En tydelig og bearbeidet kaikant, belyst på 
kvelden, Lillsjöraden, Jönköping. Foto: Sydväst

Langsgående kant, Helsingborg og 
Hornsberg strandpark

Industriell, men likevel urban kaikant, grønn mot bebyggelsen 
og markert mot vannet, Västra kajen Munksjö,. 

Foto: Sydväst arkitektur og landskap

Kaikant med ulike nivåer som bukter seg bortetter, urban kant med 
innslag av grønt, Chicago navy pier,. Foto: Sahar Coston-Hardy
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Losgateallmenningen og Museumsparken 
anbefales utformet primært som torg med 
harde flater og innslag av grønne elementer. 
Transittallmenningen og Båtmannsallmen-
ningen anbefales som større, grønne lomme-
parker. Ut mot Transittgata bør allmenningen 
opparbeides som gatetun som sikrer tilkomst 
for bil. Areal for ferdsel, lek og opphold bør 
legges lengst ut mot Nidelva. 

Vann skal være et viktig element i utformin-
gen av byrommene. Vannrenner, vannspeil og 
eventuelle tiltak for rensing av overvann før 
det ledes til Trondheimsfjorden og Nidelva.

Det skal vurderes å tilrettelegge for utset-
tingsplass for kajakk.

Friområdet ytterst på Transittkaia er et spek-
takulært sted hvor fjord, fjell og by kan opp-
leves på avstand. Her er det en mer naturlig 
karakter enn de mer urbane parkområdene. 
Det skal tilrettelegges for opphold med for 
eksempel offentlig eide parkgriller og benker. 
Kunstinstallasjoner kan være en attraksjon 
som trekker besøkende ut til parken. 

Trekke inn 
vannkanten 

på nye 
måter, 

Zongshan 
Shipyard 

park. Foto: 
Turenscape
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Transitt-
allmenningene

Areal: cirka 6.600 m2 (hvorav cirka 2.200 
m2 park)

Standard: Bymessig kvalitet byrom / 
park

Bruk: Gatetun, lommepark, nærlek

Status: Losgateallmenningen, Båtmanns-
allmenningen og Transittallmenningen er 
regulert til grønnstruktur (G1, G2 og G4), 
Skippergateallmenningen friområde (F2). 

Byromsfunksjon: Fire allmenninger ut 
mot Nidelva som knytter seg på Havne-
promenaden. Skjermet for vær og vind 
og tilrettelagt for opphold.
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Deke og vegetasjon. High line park. James 
Corner Field Operations, Diller Scofidio + Renfro, 

og Piet Oudol Foto: Iwan Baan

Frodig grønt i ulike høyder som også danner romlige 
forløp, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Foto: 

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter 

Gatebelegning med innslag av grønt, myke overganger, 
The elevated acre, New York. Foto: Ken Smith

Gatebelegning for lavere tempo. Place 
d’Youville Montréal, Québec Arkitekt Claude 

Cormier + associés Foto: Claude Cormier.

Estetisk overvannshåndtering, Yagan 
square, Perth. Foto: Aspect studios

Vann i bybildet, tilrettelagt for barn, 
Schwabisch Gmünd. Foto: A24 Landschaft

Urbane byrom med innslag av grønt  av PITH+VIGOR. 
Lima,Peru. Foto: PITH+VIGOR
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Fyringsbunker- 
allmenningen
Fyringsbunkerallmenningen er bydelens sen-
trale torg og skal ha en representativ karakter. 
Torget ligger sentralt i området med nærhe-
ten til vann, viktige gater, kollektivholdeplas-
ser og kulturminner, tilbaketrukket fra trafikk 
og avgrenset av bebyggelse. 

Byrommet utformes som en forplass til mulig 
uadrettet og besøksintensivt program i Dora 
2 og Fyringsbunkeren.Et sammenhengende 
dekke skal sette kulturminnene Dora 1, Dora 
2 og Fyringsbunkeren i sammenheng og 
definere plassen. Dekket skal være robust, 
og ulike farger og materialer skaper mindre 
soner.

Dekket knytter Fyringsbunkerallmenningen 
sammen Jernbaneparken i øst med Muse-
umsparken mot elva i vest. Der Skippergata 
krysser Kobbesgate, Maskinistgata og Trans-
ittgata skal det tydelig leses i utformingen av 
bygulvet et byrom strekker seg over gatene.

Nødvendig trafikk skal sikres adkomst til funk-
sjoner som grenser til byrommet, men byliv 
og myke trafikanter skal prioriteres. 

Bebyggelse i sør skal holdes lav slik at plas-
sen får gode solforhold. Skole og/eller an-
dre offentlige institusjoner, og utadrettede 
virksomheter, legges inntil byrommet. Det 
skal ikke legges boliger i første etasje inn mot 
byrommet. 

Fyringsbunkerallmennignen er et stort rom. 
Kunstinstallasjoner, beplantning, vannspeil 
og møblering skal definere mindre soner for 
opphold og aktivitet. Belysning skal brukes til 
å iscenesette kulturminnene.

Elementer fra tidligere industrivirksomhet 
bør prege utformingen av rommet. 

Areal: cirka 4.500 m2

Standard: Høy bymessig

Status: 
Regulert til friområde, F1. 
Regulering av friområde foreslås 
utvidet vestover. 

Det er i dag antydninger til et 
byrom i forkant av Fyringsbunkeren 
i dag hvor aktiviteten til Cirka Teater 
tidvis preger byrommet. 

Skipperkontoret er etablert i til-
grensende bygg og henvender seg 
mot byrommet. Ellers er plassen i 
dag forbeholdt parking og bilvei.
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Skippergata er en øst-vest forbindelse for 
gående og syklende som knytter sammen  
Jernbaneparken, Fyringsbunkerallmennin-
gen og Skippergateallmenningen. Her skal 
det tilrettelegges for byliv og gaten sees i 
sammenheng med mulig skole idrett, lek og 
rekreasjon i Bunkerhagen og Fyringsbunke-
rallmenningen. Aksens utforming preges av 
at Dora, I, Dora 2 og Fyringsbunkeren ligger 
langs gata.
 

Belegning som bygger opp under identitet og historie, Praça 
do Toural, Guimarães 2012. Foto Rita Burmester

Levende bygulv, Placa Penedes, Mamen 
Foto: Domingo+Ernest Ferré Arquitectes

Belysning og beplantning som iscenesetter, The 
Sulzer areal, Vetsch Partner. Foto: Vetsch

Vann som levende element i byrommet, Yagan 
square, Perth. Foto: Aspect studios
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Strandveikaia skal utvikles til et aktivt 
bydelstorg med utadrettede virksomheter på 
bakkeplan og et havnebad. Kunst- og 
kulturaktiviteter preget torget. 

Strandveikaia ligger tett på et travelt kryss 
og metrobussholdeplass, og er avsatt som et 
bydelssentrum i kommunedelplan Nyhavna. 

Byrommet bør bli et aktivt torg preget av 
kulturaktiviteter og henvende seg mot 
kaikanten.

Langs kaikanten skal det etableres et 
offentlige sjøbad. Sjøbadet vil være delvis 
tilknyttet kaikanten og delvis flytende. 
Overgangen markeres mellom eksisterende 
kaikant i stein og nytt sjøbad i trematerialer.

Strandveikaia har et kulturminnemiljø. Et 
helhetlig dekke skal definere plassen mellom 
kulturminnene. Dekket skal være robust 
og tilrettelegge for at kulturaktører kan ta 
byrommene i bruk.

Kulturminnenes arkitektoniske uttrykk 
skal være premissgivende for material- og 
fargevalg i byrommet.

Byrommet skal opparbeides særlig fokus på 
kunst i offentlige rom.

Det skal stilles krav til utadrettet virksomhet 
i første etasjen i tilgrensende bygg. 
Kulturnæringsprogrammet beskriver 
modeller for hvordan dagens miljø for 
kulturproduksjon på Strandveikaia kan 
videreføres og styrkes. 

Strandveikaia bør opparbeides tidlig som et 
offentlig rom. Det ligger nært på igangsatte 
planer for boligutbygging og er pekt ut som 
pilot i bylivsstrategien Piloter og hendelser. 
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Strandveikaia

Areal: ca 9.300 m2 byrom 
(ny bebyggelse ikke trukket ifra) + 
2.400 m2 sjøbad

Standard: Høy bymessig kvalitet, 
byrom

Bruk: Offentlig byrom, aktivitet og 
opphold, utadrettet virksomhet, 
arrangementer, sjøbad

Status: regulert til friområde F4. 
Strandveikaia utgjør en særegen 
samling av kulturminner og et unikt 
kulturminnemiljø. Flere av kultur-
minnene er i bruk, blant annet av 
kulturnæringsaktører. Det er et stort 
engasjement for området, blant 
annet gjennom Breisia-alliansen.  
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Historisk bebyggelse på Strandveikaia 
Foto: Wil Lee-Wright

Gategulv som gir identitet til området, 
St. Plechelmuss square. Foto: Bureau BB

Et byrom tilrettelagt for kunst 
og kultur.. Foto: Wil Lee-Wright

Place de la Paix, Mulhouse, Frankrike av Mutabilis. Foto: Hervé Abbadie

Offentlig sjøbad og kaikant i tre. 
Sørenga Sjøbad. LPO. Foto: LPO

Møllendal sjøbad. TAG arkitekter. 
Foto: Domantas Stukas

Kreativt byrom under et samlende, overhengende belysningsnett. 
Illustrasjon: Agraff, Rallar, False Mirror Office
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En viktig suksessfaktor for Nyhavna er at det 
lykkes å skape en bydel med rikt innslag av 
vegetasjon. Grønne omgivelser betyr mye 
for trivsel, lavt stressnivå og hverdagsglede. 
Trær i gatene, grønne parker og blomster 
med summende bier gir byrommene en 
viktig dimensjon. Skal vi lykkes med det må 
det tilrettelegges med gode vokseforhold for 
vegetasjon.

Vegetasjonen på Nyhavna er tillagt mange 
oppgaver i området. Den skal være et 
trivselsskapende element, den skal bidra til å 
skape godt mikroklima, den skal være habitat for 
fugler og insekter, bidra til økologisk mangfold og 
begrensning av utfordringer knyttet til nedbør.

På Nyhavna finnes det lite etablert vegetasjon 
som kan tas vare på og bygge videre på. Grunnen 
består av fylling og mye forurensede masser med 
høyt saltinnhold. Derfor må det legges til rette for 
at vegetasjon skal kunne etablere og utvikle seg.

Det viktigste er at det blir satt av tilstrekkelig med 
plass til vegetasjon både over og under bakken. 
Trær trenger tilgang til vann, næring og luft under 
bakken og plass til å utvikle seg over bakken. 
Det er derfor viktig at det finnes vekstmasser 
med tilstrekkelig finstoff til å holde på fuktighet, 
samtidig som de ikke er så tette at de ikke får 
tilgang på luft. Der trær plantes i fast dekke må 
det etableres rotvennlig forsterkningslag.

Plantevalget er viktig. Det må være robuste arter 
som tåler vind og er tolerante for salt. Variasjon 
og mangfold bør prioriteres framfor ensartede 
trerekker. Variasjon i trær, busker og stauder vil gi 
et bredere livsgrunnlag for insekter og fugler. For 
å få god le-virkning av vegetasjon er det viktig at 
det er vegetasjon i flere sjikt.

Utvikling av vegetasjon og spesielt trær tar tid. 
Det vil gå mange år fra en treklynge er plantet 
til den vil ha virkning for lokalklimaet. Derfor er 

Prinsipper for 
grønne områder

Det må settes av tilstrekkelig 
med areal til vegetasjon både 
over og under bakken i gater, 
byrom og fellesareal. 

Artene som velges må være 
tilpasset vokseforholdene. Arter 
må tåle vind og høyt saltnivå.

Variasjon i artutsvalg gir robust-
het i forhold til utfordringer på 
vokseplassen og bredere livs-
grunnlag for fugler og insekter, 
det vil også gi variasjon i farger og 
vokseformer.

Leplanting må være flersjiktet 

Krav om blågrønn faktor 
innarbeides i reguleringsplanene.

Områder med vegetasjon 
etableres før bygging der dette er 
mulig

det viktig å prioritere etablering av vegetasjonen 
tidlig der det er mulig.

Blågrønn faktor kan være et nyttig redskap for å 
sikre et minimumskrav til overflater med 
vegetasjon i de enkelte delområdene. 
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Grøntområder for rekreasjon 
og artsmangfold

Her illustrerer team mad, BOGL og Holt O`Brien en ny urban aktivitetspark mellom 
Dora 1 og Dora 2. Parken legger til rette for ulike aktivteter fra idrettsflater til 

uformell lek, utescener og oppholdssoner. En ny bro forbinder Dora 1 og Dora 2 og 
gir allmennheten tilgang til spektakulær utsikt over fjord og by. 
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Jernbaneparken er en urban park med frodig 
vegetasjon, muligheter for dyrking og mindre 
installasjoner/paviljonger. 

Parken kan bli et eksperimentområde hvor 
byens innbyggere og kreative miljø inviteres 
inn til å bidra til utforming. TIltak i parken 
skal ikke være til hinder for offentligheten, 
men bidra til aktivisering, lek, opplevelse 
og invitere til opphold. For eksempel 
kan temporære kunstprosjekt og mindre 
installasjoner gjennomføres her.

Parken er preget av vill og frodig vegetasjon. 
Det skal være et særlig fokus på biologisk 
mangfold og stedlige arter av både planter og 
insekter. 

Parken egner seg også for utprøving av 
ulike modeller for urbant landbruk i form av 
parseller, plantekasser, frukttrær og bikuber 
og andelslandbruk.

Trær og/eller paviljonger mot Maskinistgata 
demper støy.

Jernbaneparken opparbeides i sør som en 
grønn park med innslag av harde flater for 
ferdsel og opphold. 

I nord etableres et torg med hard flate med 
grønne elementer inn mot Strandveien og 
havnebassenget. 
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Jernbaneparken

Areal: cirka 7.800 m2

Standard: Bymessig kvalitet park

Bruk: Grøntområde, opphold, 
fellesskap, urban dyrkning, eksperi-
menter, mindre arrangementer

Status: Regulert til grønnstruktur 
G3. Her ligger det i dag et side-
spor for jernbanen, derav navnet 
Jernbaneparken. Området er lite i 
bruk og er preget av viltvoksende 
vegetasjon

Byromsfunksjon: Jernbaneparken 
ligger i grønnstruktur G3. Området 
er langt og smalt og skiller Strand-
veien fra Maskinistgata. Parken 
skaper en åpenhet langs Dora 1 
sin østfasade, og forbinder Dora 1, 
Svartlamoen, søndre del av 
Strandveikaia og det indre havne-
bassenget.
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Eksperimentpark med rom for dyrking, små 
fellesfunksjoner og nye former for sirkulære systemer. 

llustrasjon: Skajaa arkitekter, Urgent.Agency, Effekt

Overganger mellom mykt og hardt dekke, her med hardt dekke i det 
grønne, Zollverein, Foto: Planergruppe Oberhausen

Overganger 
mellom mykt 

og hardt dekke, 
her med grønne 
elementer i det 

harde dekket, 
Zollhallen Plaza. 

Foto: Atelier 
Dreiseitl

Bygge videre på eksisterende jernbane
Park Schöneberg Foto: Sudgelände, Odious 

Beplantning som gir farge og variasjon til årstidene.
 Foto: Piet Oudolf

Rom for eksperiment og utforsking for liten 
og stor, Kontorsparken. Foto: AJ landskap
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Ladehammerhagene er allmenninger som 
knytter bakenforliggende by sammen med 
vannkanten og havnepromenaden. Disse 
er grønne områder tilrettelagt opphold. 
Ladehammerhagene opparbeides som 
grøntområder og parsellhager med fokus 
på nyttevekster, frukttrær, bærbusker, og 
blomster.

Kaikanten opparbeides som en urban 
kaikant med hardt dekke. Tilgrensende 
bebyggelse bør ha punkter med utadrettet 
virksomhet i første etasje. 

Overgangen mellom kaipromenaden og 
allmenningene bør opparbeides slik at 
det er tydelig lesbart at allmenningene er 
offentlige. 

Spissbunkerene og Artilleriverkstedet er 
vernet og de tilgrensende allmenningene 
skal bidra til å løfte frem den historiske 
bebyggelsen og gi allmennheten tilgang til 
dem. 

Forbindelsen mellom havnepromenaden 
på Ladehammerkaia og Ladestien skal 
opparbeides som en intuitiv og lett lesbar 
kobling. Denne bør etableres tidlig.

Artilleriverkstedet kan transformeres til 
barnehage med overdekkede utearealer 
i deler av bygget. Allmenningen kan i så 
tilfelle tilrettelegges for sambruk med 
barnehagen.

Areal: cirka 4.800 m2

Standard: Bymessig kvalitet park

Bruk: Lommepark, lek, dyrking og 
nyttevekster, uteareal for barne-
hage

Status: Regulert til Friområde, F6 
og F7. De to verneverdige spiss-
bunkerene og Torpedohallen ligger 
ubrukt blant industri og nærings-
bygg. Ladehammerkaia er en 
trebrygge. 

Byromsfunksjon: Ladehammer-
kaia og Spissbunkerallmenningene 
ligger sørvendte mot vannet. Dette 
er en sjelden kvalitet i Trondheim, 
og her skal det tilrettelegges særlig 
for opphold.  Området er utsatt 
for solgangsbris, men Spissbunker- 
allmenningene ligger skjermet for 
vind fra vest. 
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Ladehammer-
hagene

Frodige og varierte grønne mellomrom i bolig- 
bebyggelsen, BIGyard, Berlin.Foto: Zanderroth Arch.

Overvannshåndtering som landskapselement, 
Hardegg, Bern. Foto: Rotzler Krebs Partner

Frukt- og nyttevekster felles for alle, 
Midtsandtangen, Trondheim. Foto: Agraff

Hardt dekke og vegetasjon møtes i overgangen mellom 
havnepromenaden og allmenningene. Shanghai MOMA Museum 

Waterfront Park. Foto: YIYU design

Martin Luther King Park. 
Foto: Atelier Jacqueline Osty

Ladehammerkaia er sørvendt og solrikt, og skal tilrettelegges for
opphold langs vannet. Sørenga, LPO. Foto: Steni.
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Kullkranpiren er et stort grønt målpunkt 
på Nyhavna som gir mange muligheter for 
opplevelser i det grønne nært på vannet. En 
ny gang- og sykkelbro fra Strandveikaia gjør 
parken tilgjengelig for boligfelt i øst. 

Kullkranparken ligger ytterst på Kullkranpiren, 
eksponert mot vær og vind. Dette 
opparbeides som et grønt område med 
innslag av gangveier og oppholdssoner, og en 
fjærekant som git tilgang til vannet. 

Parken kan bli vindfull, og vegetasjon og 
bearbeiding av landskap må gi le til gode 
oppholdssoner. 

Krana bevares som en viktig historieforteller 
og orienteringspunkt i landskapet og bør 
beholdes og være synlig i landskapet.

Det skal undersøkes om det kan etableres en 
fjærekant langs eksisterende hellende kant 
mot vannet og om det marine artsmangfoldet 
kan styrkes. En liten fjære vil gi muligheter for 
biologisk mangfold som ikke i dag er andre 
steder på Nyhavna. Eksisterende kaikant 
er grov og må opparbeides slik at den gir 
mulighet for tilgang til vannet.

Tilrettelegges for uorganisert aktivitet og lek i 
parken. Et nærmiljøanlegg bør plasseres her.

Areal: cirka 9.300 m2

Standard: Bymessig kvalitet park

Bruk: Større grønt område, lek og 
aktivitet, biologisk mangfold med 
blant annet fjære

Status: Regulert til Friområde, F5

Byromsfunksjon: Et friområde 
på byens skala og Nyhavnas store 
grønne lunge, med nærhet til vannet 
og gode solforhold, men vindutsatt. 
vvvGang- og sykkelbro fra Strand-
veikaia til Kullkranpiren er avgjøren-
de for at parkens 
tilgjengelighet.

FA
KTA

BO
KS

  DESIGNPROGRAM FOR GATER OG OFFENTLIGE ROM

Kullkranparken

Et bølgende landskap med grønne og aktive soner, Lemvig skatepark, 
Danmark. Foto: EFFEKT 

Terreng som gir le og danner soner, 
Lanchep golf estate. Foto: Place laboratory

Mulighet for å komme helt ned til vannkanten på Kullkranpiren.
Erie Street Plazaby Foto: Stoss Landschaftarchitecten

Trær, landskap og variasjon mellom plen og viltvoksende gress skaper 
romlighet. Yap park, Maxxi 2015. Foto:  Corte

Vegetasjon med høyde gir le og 
rom. Martin Luther King Park.

Foto: Atelier J. Osty

Terreng som gir le og variasjon, Regenstein 
Learning campus. Foto: Mikyoung Kim Design

Philadelphia Navy Yards, Central Green. James Corner 
Field Operations. Foto: Halkin Mason Photography
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Aktivitetsflater i samspill med rå betongarkitektu, 
Svartediket, Bergen. Foto: Bergen kommune.

Terrenger brukes til å skape overganger på en leken 
måte, Diagonal mar park. Foto: EDAW

Bunkerhagen aktivitetspark er en stor park 
tilrettelagt for arealkrevende aktiviteter. Et 
sted for organisert og uorganisert aktivitet.
Området skal være preget av grønt og særlig 
større, trær.  Vegetasjonen bør brukes for å 
skape mindre soner i det store rommet.
Vegetasjon må plasseres for å gi gode 
lokalklimatiske forhold. 

Overganger i dekket og høyder kan være med 
på å tydeliggjøre avgrensning av gater og 
ulike soner

Dersom det etableres en barneskole på 
Nyhavna skal området sees i sammenheng 
med skoleområde og idrettsflater for denne. 

En idrettshall bør vurderes plassert i den 
nordøstlige delen av plassen. Her kan et 
overdekket uteområde mor sør gi gode 
oppholdsarealer og variasjon til uterommet.  

Areal: cirka 13.600 m2

Standard: Bymessig kvalitet  park / 
idrettsarealer

Bruk: Aktivitet, lek og idrett, kan 
kombineres med skolegård

Status: Ikke regulert gjennom 
kommunedelplanen. Parken er 
foreslått som følge av politisk vedtak 
om å sete av areal til organisert og 
uroganisert idrett

FA
KTA
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  DESIGNPROGRAM FOR GATER OG OFFENTLIGE ROM

Bunkerhagen

Grønne, viltvoksende områder som romdannende elementer, 
Canadian museum of civilazation. Foto: Claude Comier Associates

Kokkedal climate  adaption, Egedalsvænge av Schonerr Foto:Carsten Ingemann

Ulike aktivitetssoner oppdelt med vegetasjon og 
grønt, Philadelphia navy park. Foto: Halkin Mason

Kokkedal Climate Adaptaion. Foto: Leif Tuxen for Realdania

Gode og funksjonelle overganger, 
Kalvebod Faelled skole. Foto: BOGL

Industrielle elementer for lek. Hart Mill 
Surroundings. Foto: Aspect
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Utformingen av gater og torg er avgjørende 
for at det skal være attraktivt å bevege seg til 
sykkel og til fots. Gatene på Nyhavna sikrer 
god fremkommelighet og skal være gode 
møteplasser. Gatene utformes og reguleres 
slik at bruk og fordeling av gatetverrsnittet 
mellom trafikantgrupper kan endres på sikt. 
Gater i boligområdene skal gi for plass for 
møblering, vegetasjon, forhager, lekeplasser, 
opphold og fordrøyning av overvann. 

Kobbes gate, Skippergata, Maskinistgata 
og Strandveien bør ha særskilt høy kvalitet 
i materialbruk og at det legges til rette for 
utadrettet virksomhet i førsteetasje. Også til 
gater som ikke er hovedgate steder stilles det 
krav til at førsteetasjene sin utforming bidrar 
til trygge gater som er attraktive å bevege 
seg i øyehøyde og i gangfart. Det er særlig 
viktig at boliger utformes slik at de bidrar 
til gode gaterom, ved for eksempel hyppige 
inngangspartier og forhager. 

Førsteetasjer skal ha variasjon og brudd i 
fasader, en hyppighet av innganger og kvalitet 
i arkitektoniske detaljering. Det bør ikke 
legges boliger mot viktige offentlige rom. 
Fellesfunksjoner i boliger og næringslokaler 
bør legges på bakkeplan og gjerne på 
hjørner. Det skal være mulig å komme frem 
for utrykningskjøretøy, søppelhenting og 
varelevering/ henting/ bringing i alle gater, 
uten at dette preger utforming i for stor grad.

Skippergata er en øst-vest forbindelse for 
gående og syklende som knytter sammen  
Jernbaneparken, Fyringsbunkerallmenningen 
og Skippergateallmenningen. Her skal 
det tilrettelegges for byliv og gaten 
sees i sammenheng med mulig skole 
idrett, lek og rekreasjon i Bunkerhagen 

og Fyringsbunkerallmenningen. Aksens 
utforming preges av at Dora 1, Dora 2 og 
Fyringsbunkeren ligger langs gata.

Strandveitorget er en viktig adkomstplass 
til Nyhavna som gir god orientering mot 
viktige målpunkt i området, særlig adkomst til 
Lademoen stasjon.

Maskinistgataer en kollektivgate tilrettelagt 
for  metrobuss og sykkel. Gaten skal ha høy 
bymessig standard med beplantningssone. 

Strandveien, den sørlige delen av 
Strandveien blir en gågate med nødvendig 
tilkomst for nyttekjøretøy og til boliger. Her 
skal det etableres en sykkelvei. 

Kobbesgate er en av hovedgatene 
på Nyhavna, og en viktig kobling til 
Kullkranpiren. Den sørlig delen av Kobbesgate 
utjør sammen med kvartalene sør for 
Fyringsbunkeralmenningen det kommersielle 
sentrum på Nyhavna, og skal tilrettelegges 
for utadrettede og aktive første-etasjer og 
publikumsrettede funksjoner. 

Transittgata vil det være tungtrafikk knyttet 
til videre havnedrift på Transittkaia, samtidig 
som det vil være boliger på begge sider av 
gata. Det skal sikres god plass til vegetasjon 
som støydempende tiltak. Transitttgata 
opparbeides som en sambruksgata med 
brede fortau hvor sykkel og bil deler samme 
felt.

                       DESIGNPROGRAM FOR GATER OG OFFENTLIGE ROM

     Gater og gaterom

              

Sambruksgate - 
bil og sykkel deler bane, eget fortau
Gatetun -
gang og sykkel, kun biltilkomst
Gang- og sykkelvei -
ikke kjørevei
Sykkelfelt - 
adskilt fra metrobusstraseen
Metrobusslinje - 
separate sykkelfelt og eget fortau
Alternative traseer for eskpressykkelvei

Mulig kollektivbåt

Sambruksgate - 
bil og sykkel deler bane, eget fortau
Gatetun -
gang og sykkel, kun biltilkomst
Gang- og sykkelvei -
ikke kjørevei
Sykkelfelt - 
adskilt fra metrobusstraseen
Metrobusslinje - 
separate sykkelfelt og eget fortau
Alternative traseer for eskpressykkelvei

Mulig kollektivbåt

Sambruksgate - 
bil og sykkel deler bane, eget fortau
Gatetun -
gang og sykkel, kun biltilkomst
Gang- og sykkelvei -
ikke kjørevei
Sykkelfelt - 
adskilt fra metrobusstraseen
Metrobusslinje - 
separate sykkelfelt og eget fortau
Alternative traseer for eskpressykkelvei

Mulig kollektivbåt

SYKKELFELT
Egne sykkelfelt følger gate. Sør i 
Maskinistgata legges begge retninger for 
sykkel på nordsiden av gata

GANG- OG SYKKELVEI 
Her tillates ikke biltrafikk, men det sikres 
tilkomst for utrykningskjøretøy

EKSPRESS-/HURTIGSYKKELVEI
Starter på Leangen. Følger jernbanelinja 
så langt det er mulig. Har få krysnings-
punkt med andre trafikanter og sørger 
for hurtig tilkomst til sentrum 

SAMBRUKSGATE
Dette er gater hvor bil og sykkel deler 
bane. ved enveiskjørte gater markeres 
sykkelfelt i begge retninger. Separat 
fortau på tre meter

GATETUN 
Gater som sikrer tilkomst til boliger og 
næring, uten dedikerte kjørefelt. Bilen 
underordner seg andre trafikantgrupper. 

VEITER 
Snarveier gjennom kvartal, smale, for 
gående og syklende (ikke tilrettelagt).
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Veiter
Eksempel på utforming av mindre passasjer gjennom store kvartal.
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Smale gater
Eksempelvis Losgata, Båtmansgata, Styrmannsgata og Ormen Langes vei.
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Bussgater Maskinistgata og nordlige Strandveien 



Grønne lommer å bevege seg gjennom, Sønder 
Boulevard, København. Foto: SLA
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Prinsipper for gatene
Det skal etableres en buffersone 
langs med bebyggelsen 
på to meter. For privat 
bebyggelse kan denne brukes 
til å håndtere inngangsparti, 
beplantning, møblering og som 
en skjermende/privatiserende 
sone. For offentlig bebyggelse 
kan denne brukes til møblering, 
sykkelparkering, inngang eller 
beplantning. Gir handlingsrom til 
å aktivisere bakkeplan og ta opp 
høydeforskjeller.

I sambruksgater tilrettelegges 
det for sykkel og bil i lav fart. Der 
gatene er enveiskjørt merkes 
sykkelfelt opp i motsatt retning. 
Fortau er minimum tre meter. 

Utforming av kantsoner 
(fasadelivet) skal illustreres i alle 
detaljplaner.

Grøntsone skal opparbeides 
med vegetasjon i ulike høyder og 
opparbeides slik at de redusere 
vind , forsinker overvann, bidrar 
til biologiske mangfold og/eller 
programmeres til lek og opphold.

I detaljreguleringer skal det 
beskrives hvordan prosjektet bidrar 
til byliv på bakkeplan mot gate 
eller byrom.

I gaterommene skal det etableres 
funksjonell belysning, men det 
kan brukes effektbelysning av trær 
og inventar som understreker 
gatenes nye funksjon.

Kantsone er der hvor bygnignen møter byens rom, den varierer i bredde, funksjon og kan være 
være privat, halvprivat eller offentlig. Kantsonen oppleves i øyehøyde og  er koblingen mellom 
byrommets flate, bygningens fasade og funksjonen i førteetasjen. Kantsonens utforming påvirker 
hvordan vi bruker og opplever det tilgrensende offentlige arealet.
Illustrasjon:  Kantzoner i København, Københavns kommune

Gatene som grønne korrdidorer, Buffalo Niagara 
Medical campus, New York. Foto: Streetscape

Urban gatebelegning, Bell strees Seattle. Arkitekt: 
Hewitt. Foto: RVS Design

Kantsonen kan ta opp høydeforskjeller og skappe private soner 
for boliger på bakkeplan, Køge  kyst. Foto: Henry Jensen.

Fordrøyning i gateløpet, Norra Djurgårdsstaden, 
Stockholm. Foto: AJ Landskap
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Strandveitorget etableres sør i G3. Her 
opparbeides et urbant byrom som sikrer en 
attraktiv og bymessig adkomstsituasjon til 
Nyhavna fra sør.

God sikt og gode koblinger videre i bydelen 
skal ivaretas i byrommet. Båtmannsgata 
skal opparbeides som en viktig forbindelse 
mellom Strandveien og Kobbesgate for 
gående. Byrommet skal gi plass til sykkelvei i 
Strandveien og sykkel-adkomst til Lademoen 
stasjon.

Det skal sikres en forbindelse som går direkte 
fra metrobussholdeplassen i Båtmannsgata 
til Lademoen stasjonen for å ivareta god 
adkomst til stasjonen for gående.

Det er en betydelig nivåforskjell fra 
Strandveien (+ 3 meter) til Lademoen 
stasjon (+ 7,9 meter) som bør løses med 
en gradvis opptrapping som også kan gi 
rom for opphold. Det er særlig viktig at 
det i byrommet opparbeides gode og godt 
intgrerte løsninger for universell utforming til 
Lademoen stasjon.

Jernbaneundergangen i Strandveien er et lavt 
punkt utsatt for flom og opparbeidelsen av 
byrommet må se på løsninger for håndtering 
av regnvann. 

Stasjonsområdet skal være både attraktivt 
og effektivt for reisende, og et godt byrom 
for offentlig for opphold og hverdagsliv. 
TIlgrensende bebyggelse til byrommene skal 
utformes særlig tanke på å gi liv til gatene og 
torget. Førsteetasjene skal programmes med 
utadrettet program og aktive fasader.

Areal: cirka 1.200 m2

Standard: Bymessig kvalitet  
byrom

Bruk: Møteplass, opphold, 
orienteringspunkt

Status: ikke regulert til offentlig 
areal i kommundelplanen. 

Byromsfunksjon: Strandveien blir 
en viktig adkomst til Nyhavna for 
gående og syklende, og i tilknyt-
ning til utbedret situasjon under 
jernbanen skal det etableres et 
torg som tar opp høydeforskjellene 
og sikrer en god adkomst situasjon 
til Lademoen stasjon. 
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DESIGNPROGRAM FOR GATER OG OFFENTLIGE ROM

Strandvei-
torget

Et grønt byrom som trapper seg, Sund nature park. Foto:SLAThe garden. Foto: Eike Becker Architecten

Laderia da Barroquinha,  Foto: Metro Arquitectos associados

Novo Nordisk Lysgård . Foto: GHB 
Landskabsarkitekter

Opphold i ulike nivåer samt amfi, The goods line. 
Aspect TGL. Foto: Florian Groehn Photographer


