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- Trondheim er en havneby og Havna er en del av byen
- Havna gir byen bærekraftig mangfold, både

økonomisk, arkitektonisk og kulturelt
- Byen møter vannet i Kanalen og langs Nidelva,
i Ilsvika på Brattøra og Nyhavna

- Byen skal være en stolt havneby som
verner om sitt mangfold 

Trondheim har vært en havneby i 1000år –
Og vil være det i 1000år til….



Kjernevirksomheten må ivaretas …
direkte: # 2230 – 4’’8 oms – verdiskaping: 3’’4 – skatt 229’ – (773 mål)

Trondheim By er navet 
i regionen

By og Havn er sterkt 
knyttet sammen av 
den «økonomiske» 
utviklingen av byen

Havna trenger areal for 
å utøve sin 
kjernevirksomhet

Havna har attraktive 
arealer som kan 
utvikles i et 50 års+ 
perspektiv



1. Ila Pir

6. Ladehammer- og 
Strandveien kaia

3+4. Pir 1 + 2 

2. Kanalhavna

5. Nyhavna



1. Ila Pir …

- Industrihavn og nødhavn 

- Bedre utnyttelse av arealet til næringsformål.

- Bedre utnytte samspillet med den 
eksisterende bebyggelse, de verneverdige 
byggene og aktiviteten i området

- Behovet for å sikre handlingsrom for kjente 
og ukjente behov i et lengre tidsrom

- Åpne opp havna med grøntanlegg og park 
der hvor yrkesfiskerne er i dag



Ila Pir …



2. Kanalhavna  …

- Knytte området sammen med 
Sanden for å omskape denne delen 
av kanalen til et tosidig sjøbasert 
byrom

- Forsterke vestre del av Midtbyen 

- Tilrettelegge for en mer aktiv bruk 
av vannflaten



Kanalhavna – Vestre 
Kanalhavn …

- Dette kan bli en ny bydel med 
gode kvaliteter med 
bruforbindelse mot 
Tordenskjolds gata

- Bruttoareal ca. 55.000m2

- Kan gi ca. 700 boliger (80m2 
BRA) 

- Vil gi byen en ny kvalitet med 
god beliggenhet,- og gode sol 
og utsiktsforhold. 





-

Pir 1 …

- Hele området skal fortsatt eies og 
disponeres av Trondheim Havn

- Pir 1 er allerede et konsentrert 
næringsområde med flere tusen 
arbeidsplasser med kort avstand til 
resten av byen.

- Området må oppgraderes etter hvert    
som mulighetene åpner seg



- Området tilrettelegges for 
havnetransport og råvareleverandører. 

- Organiseres med servicevei for store 
kjøretøy og opplastningsareal og 
bygningsmasse med 7m netto 
takhøyde. God kontakt mellom 
næringsareal og losse/lasteareal. For 
effektiv omlastning fra båt til bil.

- Ny Turistskipskai og «servicebygg» 
etableres 

- Sikre at kjernevirksomheten til Havna 
har plass til utvidelser i 50 år+ 
perspektiv.

Pir 1, - fremtidig utvikling …



Pir II …

- Ny bebyggelse har sin helhet bygg hvor
1 etg er forbeholdt havnevirksomhet

- Øvrige etasjer utformes etter næringsbehov

- Det avsettes «gater» for gjennomsyn fra elve-
promenaden på vestsiden av Nyhavna

Signalbygg?



Nyhavna …

- Kommunedelplan under
ute på høring.

- Området med byggningsmasse med ulik 
vernestatus og bevaring av kulturmiljø



- Løsninger i dette området i ses i 
sammenheng med Kommunedelplanen 
og reguleringsplan for området.

- Kjerneområdene blir hovedsakelig 
næringsarealer, men mulighet for arealer 
for kultur og undervisning osv..

- Utstikker nord for Dora 1 fristilles til bolig 
og sentrumsrelatert næring.

- Sikre utviklingsarealer i et 50 år+ 
perspektiv 

Nyhavna …



Ladehammer- og Strandvei kaia …

Bygg og Anlegg med ulik
Vernestatus og kulturmiljø

Sees i sammenheng med utvikling av gamle Liileby



Ladehammer- og Strandvei kaia en ny bydel …

- Her knytter vi sammen Lade/Lilleby 
med utstikkeren i havnebassenget 
og de to kaisidene i bruk til 
sentrumspreget boligbygging ispedd 
arealer for handel. Næring, skoler, 
barnehager etc…

- Mot Transittkaia legges 
bufferbebyggelse for næring.

- 1400 boliger (80m2 BRA)

- 37.000m2 næring (1.500 kontor 
arbeidsplasser)

- Trapper og anlegg for å nå helt ned i 
vannet , - utnytte flo/fjære…





«41 ideer til framtidens Strandveikaia» …

41 arkitektteam med «unge»

deltagere fra hele verden 

deltar i en konkurranse 

«Europan 13». (<40år)

- hvor vinner blir kåret 

3 desember - 2015

Utstilling: Sted: Dora 1, Nyhavna

Åpning: Fredag 11. september 2015 kl. 14.00

Utstillingsperiode: 11.–18. september 2015

Åpningstider: kl. 17.00–20.00 (hverdag) og kl.12.00–15.00 (helg)

Organisert av: Trondheim Havn, Trondheim kommune og Europan Norge



Byutvikling og Havneutvikling som bygger opp under 
Trondheims visjon …  



Viktige forutsetninger…

Trondheim Havn skal styre prosessene sammen med Trondheim Kommune, sikre 
kjernevirksomheten- legge føringer for utforming av bygningsmasse, grøntareal, 
utnyttelse av areal  etc.

Realisere Teknologihovedstadens fortrinn, - SmartCity, autonome biler, båter, den 
blå åkeren

Ingen kortsiktige beslutninger som ikke passer inn i det langsiktige perspektiv

Havna skal ha kontroll på kontantstrømmen, - gir handlefrihet i hvordan områdene 
utvikles og disponeres i et 100 års perspektiv

Skynde oss langsomt. Ha full kontroll på prosessen.
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Takk for oppmerksomheten
otto.froeseth@investinor.no

mailto:otto.froeseth@investinor.no

