


Løfte frem og aktivisere kulturminnene



Cirka teater, HpN 2017
Kunstner Erlend Lerdal, Hendelser på Nyhavna 2018
Foto: Torbjørn Buvarp

La kunst og kultur prege Nyhavna



Foto: Geir Brendeland

Foredle vannkanten... 



… for næring 
Foto: Blueye Robotics



22.oktober 1994

… for opplevelser 



Nå

2050

kunnskapsinnhenting og områdemodning

Planlegging



transformasjonen er i gang



Rådmannen i Trondheim Kommune har sammen med Trondheim Havn opprettet 

en 3 årig prosjektleder stilling for bylivsprosjektet på Nyhavna. Stillingen ligger 

under kommunaldirektør for byutvikling &  kommunaldirektør kultur og næring. 

 

Stillingens ansvar og arbeidsoppgaver

● Utvikle en strategi- og handlingsplan for ulike tiltak som kan bidra til å 

gjøre Nyhavna til en attraktiv bydel midlertidig og på lengre sikt

● Lede gjennomføring av tiltak som besluttes av styringsgruppa

● Koordinere aktuelle aktører som har sin virksomhet på Nyhavna eller 

som ønsker å etablere seg i området

● Initiere og legge til rette for FOU-prosjekter innenfor byutvikling, 

arkitektur og kunst og kultur

● Bidra til internt og eksternt samarbeid

● Legge til rette for medvirkning

● Bidra til god kommunikasjon mellom alle aktører

BYLIVSPROSJEKTET MARS 2019-MARS 2022



BYGGE VIDERE PÅ EKSISTERENDE KVALITETER

SKAPE NYE FORTELLINGER

INVOLVERE

“LEARNING BY DOING”- PILOTER

Trondheim Havn og Trondheim kommune har utformet en 
bylivsstrategi for Nyhavna,“Piloter og Hendelser”, som vil  bidra til 
utvikling av Nyhavna i de kommende årene. Strategien vil gjøre det 
lettere å fatte felles beslutninger og gjennomføre konkrete målrettede 
tiltak, som bidrar til en levende og attraktiv bydel.

● Nyhavna er ikke et blankt ark- forsterke og foredle kvaliteter
● Legge på nye lag og utforske hva Nyhavna kan bli
● Teste konkrete løsninger
● Danne kunnskapsgrunnlag
● Bygge felles kultur

Samarbeide om løsninger og prosjekter



PILOTER OG HENDELSER
Bylivsstrategi for Nyhavna  PS 0037/20

Vedtatt i Formannskapet 25.02.2020 Saksprotokoll

Vedtak: 
1. Formannskapet ser viktigheten av å bruke pilotprosjekter, som 
foreslått i bylivsstrategien, i det videre arbeidet med transformasjon av 
Nyhavna. 

2. Formannskapet ber Kommunedirektøren utrede muligheten for å realisere 
de to pilotprosjektene for Dora 2 og Skur 53 i 2020. 

3. Formannskapet tar forøvrig saken til orientering, og ønsker å bli holdt 
orientert om fremdriften og om gjennomførte aktiviteter.

 4. Formannskapet ber om at også småskala industri og maritime næringer 
vurderes som samarbeidsaktører til piloter og hendelser, som et av flere 
bidrag for å sikre dem gode utviklingsmuligheter i det videre arbeidet med 
Nyhavna.

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=500840


PILOTER OG HENDELSER
Orientering om bylivsstrategi for Nyhavna  

Vedtatt i Formannskapet 16.03.2021 Saksprotokoll

Vedtak: 
1. Formannskapet tar saken om gjennomførte aktiviteter i 2020 til orientering 

2. Formannskapet slutter seg til foreslåtte hovedtiltak for 2021-2022 om å 
tilrettelegge for en trygg og opplevelsesrik ferdsel for myke trafikanter 
gjennom området ved å etablere en midlertidig løype.

3. Formannskapet ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak 
om hvordan satsingen på pilotprosjekter kan videreføres, organiseres 
og finansieres etter prosjektavslutning i 2022.

KVALITETSPROGRAM FOR NYHAVNA
Ett av 10 strategiske virkemidler:
Arbeide strategisk med områdemodning og byliv

https://drive.google.com/file/d/1nFqseX7s3-dz_vncB-augqxMzZmvMNrT/view?usp=sharing


SKUR 53 BLIR TIL KULTURARENA HAVET

PÅ STRANDVEIKAIA







SKUR 53
Kommunedelplan 2016

Kvalitetsprogrammet 2020

7. La kunst og 
kultur prege Nyhavna

Åpen konkurranse 2020

En samarbeidspartner
HAVET Strandveikaia

1.Foredle vannkant til næring 
og opplevelser

Sommer 2021
En destinasjon for byen?

Kaikanten gir offentligheten 
mulighet for rekreasjon ved 
vannet

Et offentlig havnebad skal 
etableres på Strandveikaia.

Det skal etableres 
utadrettet virksomhet slik 
at området blir et aktiv 
byrom. 

Europan konkurranse



HpN Byrom på vannet
NTNU og Rallar arkitekter

HAVNEPRO
MENADEN

Kommunedelplan 2016
Parallelloppdrag for 
offentlige rom 2019

Kvalitetsprogrammet 2020

Midlertidig 
elvepromenade, NTNU 2020

HMS prosjekt med 
Trondheim Havn 2020-2021 Vedtak i formannskapet 2021

2 millioner i strakstiltak
Miljøpakken

En trygg og attraktiv rute
gjennom Nyhavna

Bylivsstrategien 2020

Midlertidige tiltak som
markerer den kommende
havnepromenade- 
aktivitet og hms

En permanent
havnepromenade 

1.Foredle vannkant til næring 
og opplevelser

Kaikanten gir offentligheten 
mulighet for rekreasjon ved 
vannet

4. Planlegge for et attraktivt 
mobilitetstilbud

Det er attraktivt å være 
fotgjenger og syklist på Nyhavna

Tilgjengelig bydel

Interesse fra 
Dora Eiendom
Koteng 



Pekka Stokke, Ljos AS, 2017
     

foto Erik Brøseth

         

“sette lys” på kvaliteter 



tilføre nye kvaliteter
Wil Lee Wright



KULTURNÆRINGER STRANDVEIKAIA

INVOLVERE OG SAMARBEIDE



HENDELSER PÅ NYHAVNA VIDEO 
https://www.youtube.com/watch?v=uDmixGFa_3s

SAMARBEID MED STUDENTER VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=8cSur3ITeLA

https://www.youtube.com/watch?v=uDmixGFa_3s
https://www.youtube.com/watch?v=8cSur3ITeLA

