
En liten historie om hva man kan 
få til når ulike krefter med 

forskjellig bakgrunn samarbeider 
mot et felles mål.  
 
Vi ønsket alle å bidra i 
byutviklings-debatten med 

utgangspunkt i våre fag. Hver for 
oss ville bidragene blitt noe 
ganske annet men sammen 
med om lag 50 kulturaktører på 
Nyhavna , vrengte vi innsida ut 
og ga byens befolkning et mer 

mangfoldig bilde av hva 
Nyhavna er, og ikke minst, hva 
det kan bli… 
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Bakgrunn 
 
Plansatsing mot store byer,  
KMD 2013-2017 
 
Mål: Attraktiv og bærekraftig 
byutvikling 

 
Kulturminner som ressurs i byen 
 
Elva som byens eldste kulturminne 
 
Elva som binder byen sammen  

 
Bytutvikling og vannet 
 
Store byutviklingsoppgaver 
tilknyttet arealene ved vannet 
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En blå tråd skal ta utgangspunkt i den 
unike ressursen elva, kanalen og havna er 
for byen Trondheim. 
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    TILTAK 

En blå tråd skal fungere som urban katalysator for økt bykvalitet og bedre bymiljø,  
          og knytte byen og vannet tettere sammen.  

 
Hensikt: Finne metoder som kartlegger eksisterende verdier, og videreutvikler  byens kvaliteter. 



KJØPMANNSGATA 



Piren 2014 
Anders Gunleiksrud og  
John Haddal Mork, NTNU 

 
Samarbeid med Trebyen 
Trondheim, Forum Holzbau, og 
NTNU LIve Studio 
 
 

 

 
foto Trondheim Kommune 
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http://www.adressa.no/tv/#!/video/27030/ny-bru-

gir-nytt-blikk-paa-nidelva 
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Trappen 2014 
Workshop med arkitektstudenter 
fra Trondheim og Bristol 

 
Samarbeid med Trebyen 
Trondheim, Forum Holzbau og 
NTNU Live Studio 
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foto Kristin Solhaug Næss 

 

      



Trefestivalen med båter fra Kystens Arv, 2014 

Samarbeid med Trebyen Trondheim, Forum Holzbau CIRKA     BLÅ     ARKITEKTUR 
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foto Trondheim Kommune 

 

      



Brygerekka Bruktmarked,2015-2017 
Samarbeid med Vitaliseringsprosjektet  
og Midtbyen Management 
 
 

Midlertidig belysning, 2015 
arkitektstudenter NTNU, LJOS as 
Samarbeid med Vitaliseringsprosjektet 
 
 

Kosmorama utekino,2015 
“Singing in the rain” 
Samarbeid med Vitaliseringsprosjektet 
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foto Kosmorama 

 

      

foto Adressa 

 

      



Lysplan for Nidelva og kanalen/Midlertidig belysning 2016 
Zenisk AS og Selgerg Arkitekter AS 
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foto Trondheim Kommune 

 

      



Barnas drømmebrygge, 2015  
Samarbeid med Vitaliseringsprosjektet 
 
 
Bryggerekka vintermarked, 2015 
NTNU Live Studio. I samarbeid med  

Vit.prosjektet og bryggeeier 
 
 

Utstillinger 
 
 

Byromstellinger 2016 
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Gordon Ramsey facebook 
     

 

 

Konfirmasjon, foto Hanne Aaserud        
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skape felles forståelse og få til en felles kultur- dra lasset sammen -  
skape nettverk - fungere som tannhjul, bindeledd, koordinator - gjøre det mulig 
for folk å se sin rolle/bidrag -  ulike typer samarbeid, krever ulik tilnærming- 

 
 
 
 

Fakultet for arkitektur  

og design, NTNU 

Fakultet for  

musikkteknologi, NTNU 

Litterært kollektiv 

NTNU TransArk 

NTNU live studio 

Eit- kurs, NTNU 

Trondheim Havn 

Pstereo 

Kystlaget 

Trondheim Calling 

Midtbyen Management 

Renere Havn 

Sjøfartsmuseet 

Vitenskapsmuseet 

Miljøpakken 

Kulturnæringer Nyhavna 

LjOS, as 

Barneskoler 

 

 
 



Vi er også byutviklere” 
-    -produsent Pstereo 

Foto: John Arvid Johnsen 

 

 

VEITA, sommer 2015 
Kristin Solhaug Næss, Hanna Landmark, Maria Nervik, NTNU 

Samarbeid med Ntnu live studio, Pstereofestivalen 

Del av masterstudie om samskaping i offentlig rom 

 

 
 
 
 



“Å engasjere meg i byen har gjort at jeg 
har gått fra å være student her, til å føle 
meg som en Trondhjemmer. Det har 
blitt min by nå” - masterstudent 



NYHAVNA 

CIRKA     BLÅ     ARKITEKTUR 
teater              tråd           og design.  NTNU 



foto Trondheim Kommune 
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Kommunedelplan for Nyhavna 2016 

 

      

Dagens situasjon 
 
Regulert til havn og næring 

 
Kommunedelplan for Nyhavna, 
vedtatt 2016, åpner for 
byutvikling  

 

Det kommer til å ta tid 
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Kommunedelplan for Nyhavna 2016 
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Illustrasjon: Narud Stokke Wiig/Brick 

Utklipp Adresseavisa 
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Havner over hele verden blir 
gjort om til by 
 
Behov for bilder og visjoner 

 

 

Kommentar Tone Sofie Aglen, 

Adresseavisa juni 2016 
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foto Kristin Solhaug Næss 
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Cirka Teater, foto: Adresseavisa 
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Nyhavna 1986 
 

Fyringsbunkeren og  

Cirka Teater finner hverandre 

takket være snarrådig 

kultursjef, raus havnefogd og 

vilje til å se mulighetene i et 

forlatt og ribbet lokale 
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Fyringsbunkeren 
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Cirka Teater 
 
Teaterkompani med base i 

Trondheim siden 1984 

 

Lager scenekunst som 

kjennetegnes av et lekent 

visuelt univers - for og med 

barn og unge + alle andre 

 

Samarbeider med institusjoner 

og enkeltutøvere, både innen 

kunstfagene og andre fagfelt  
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Cirka scenefabrikk 
 

Visjon om å etablere en 

scenekunstarena for barn på 

Nyhavna 

 

Å samle kompetanse om 

byutvikling, arkitektur og 

kulturproduksjon til et live 

innspill i byutviklingsdebatten 

 

Oppdagelse: dette angår 

mange! 
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Illustrasjo

n: Agraff 



 

 

Nye blikk 

på Nyhavna  
 

#hendelserpånyhavna 

på Instagram 
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Nye blikk på  

Cirka Scenefabrikk 
 

#hendelserpånyhavna 

på Instagram 
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“If you know 

exactly what to do 

- what is the point 

of doing it?” 
Pablo Picasso  

 

Det offentlige søker system og 

det skapende miljøet søker 

frihet. Tverrfaglige samarbeid 

og kunnskapsutvikling tvinger 

oss ut i ukjent terreng, og 

utfordrer alles evne til å tenke 

nytt og innovativt.  
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MAKING IS THINKING: 

 

To kurs og et forskningsfelt knyttet til 

faggruppen FORM på institutt for 

arkitektur og teknologi 

 

Making is Thinking er:  

● Et masterkurs 

● Et eksperter i team kurs 

● Et pilotprosjekt i TRANSark 

 

Metodikken utvikles gjennom 

FORMlab som i 2015-2016 var et av de 

innovative utdanningsprosjektene ved 

NTNU 
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Foto fra master kurset  Making is Thinking og HpN  2016 



Master kurset Making is Thinking: 

 

undersøker feltet hvor arkitektur og 

andre kreative disipliner, gjensidig 

styrker hverandre 

 

i kurset utvikles blant annet en ny 

metodikk for byutvikling i  

krysningsfeltet  mellom arkitektur og 

kunstneriske prosesser 

 

ønsker å utøve reell innflytelse ved å 

bidra aktivt i samfunns- og 

byutviklingen ved konkrete fysiske 

intervensjoner som involverer reelle 

interessenter og befolkningen 
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Foto fra master kurset  Making is Thinking og HpN  2016 



Bakgrunn: 

Hands on læring fra dag én 

Vår læringstradisjon 

De siste 14 årene i denne formen 

 

Gjøre oss relevante. 

Hva arkitektur kan bidra med i 

samfunnet? 

 

CIRKA     BLÅ     ARKITEKTUR 
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Hvorfor samarbeid? 

 

Overlappende interessefelt 

Metodikk og Pedagogikk 

Bricolage 

lære gjennom å gjøre 

Gjensidig respekt, tillit og nysgjerrighet 

på hverandre 

Nyhavna 

 

Positivt bidrag i byutviklings-debatten 

med utgangspunkt i våre fag.  

CIRKA     BLÅ     ARKITEKTUR 
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Masterkurset handler om å: 

  

Utfordre fremherskende prosjekterings 

vaner og konvensjoner for å avdekke 

nye muligheter. 

 

Oppøve evnen til å verdsette, samt å 

dra kreativt nytte av det uvanlige, det 

rare og det uventede.  

 

Utfordre studentene til å utvikle sin egen 

faglige plattform. Arkitektur handler om 

mer enn å tegne hus og kurset søker å 

utvide forestillingen om hva arkitektur 

kan bidra med i samfunnet.  
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Foto fra master kurset  Making is Thinking 2016 



Masterkurset handler om å: 

  

  

 

Bidra til å utvikle strategier og metoder 

som gjør studentene i stand til å 

manøvrere i -og finne løsninger på 

uforutsette og komplekse situasjoner i en 

ukjent fremtid. 
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Foto fra master kurset  Making is Thinking 2016 



  

  

Vi arbeider i spennet fra overordnet 

konseptuelt nivå til reelle stedsspesifikke 

intervensjoner 

Studentene arbeider  individuelt men 

mest i team, sammen sammen med 

aktører som representerer andre 

fagdisipliner. 
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Foto fra master kurset  Making is Thinking og HpN  2016 



Studentene får berøring med reelle 

situasjoner og kan oppleve at det de 

skaper er av betydning for andre: 

 

”… to see that something that you 

have created actually led to some-

thing, that it meant something to 

someone else. I think that’s the most 

rewarding thing in architecture.” 

 

Student på master kurset Making is 

Thinking. Intervjuet av Johanna 

Gullberg i forbindelse med hennes 

Phd: ”Arkitekturteori og transformativ 

læring i arkitektoniske prosjekter fra 

konsept til realisering.” Arbeidet er 

knyttet til TRANSark og Making is 

Thinking. 
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Foto fra master kurset  Making is Thinking og HpN  2016 



  

 

  

 





foto Trondheim Kommune 
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foto Trondheim Kommune 
 

       

Norske kunsthåndverkere i action! 

 

Badebrygge, NTNU Live Studio 
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havna 
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foto Kristin Solhaug Næss/ Maria Nervik 
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Master Kristin Solhag Næss og Maria Nervik 
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Fra master Kristin Solhaug Næss og Maria Nervik, NTNU 
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Hvorfor bør 

planleggingsmyndigheter jobbe 

på denne måten? 

 

 

 
Hendelser på Nyhavna gir oss 

mulighet til å... 
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bli kjent med aktørene  

og skape gode samarbeidsarena 

CIRKA     BLÅ     ARKITEKTUR 
teater              tråd           og design.  NTNU Humans of Nyhavna, Teodor With bedre bilder 

 
 

      

Humans of Nyhavna, Thedor With, 2016 
      

Brit Dyrnes, NKM 2016 
      

Humans of Nyhavna, Theodor With, 2016 
      



nå nye og bredere målgrupper 

 
synliggjøre det som allerede skjer 
 
skape kjennskap til området  

CIRKA     BLÅ     ARKITEKTUR 
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foto Kristin Solhaug Næss/ Maria Nervik 

 

      



få direkte innspill til  
den videreplanleggingen 

CIRKA     BLÅ     ARKITEKTUR 
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vise allerede eksisterende kvaliteter 
og verdier i området 
 
teste ut anvendelsesmuligheter 

foto Trondheim Kommune 
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Pekka Stokke, Ljos AS, HpN 2017 
      

teste ut potensialet i byrommene 
- 
en førpremiere til fremtid! 

foto Erik Brøseth 
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Jørgen Sellevold, kunstprosjekt, HpN 2017 
 

      

foto Ida Vie og Adresseavisa 
 

      

fomidle historier  
og diskutere identitet 
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Jørgen Sellevold, kunstprosjekt, HpN 2017 
 

 

 
     

 

 

Jørgen Sellevold, HpN 2017 
 

      



foto Adresseavisa  
 

          

foto Tfabiola Herfjord, rondheim Havn 
 

          

gi nye bilder på hva Nyhavna kan bli 
 

gjennom opplevelser gi folk eierskap  

CIRKA     BLÅ     ARKITEKTUR 
teater              tråd           og design.  NTNU 

Pop Up byrom, HpN 2017 

med Trondheim Havn og Rambøll  
 

      



Foto: Wil Lee-Wright 

bli overrasket! 

 



foto Trondheim Kommune 
 

      

løfte diskusjonen om hva slags  

bydel vi ønsker oss 
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Utklipp Adresseavisa 2016 

Strinda bydelsavis 2017 

 

      



Betyr det noe? 
 

Vi ønsket å adressere gentrifiserings-utfordringene 
og gjøre oss relevante ved å være et positivt 

bidrag i byutviklings-debatten 

 

Sammen med Cirka omsatte vi biter av den 30 års 

lange imponerende produksjonen til Cirka teater til 

nye fysiske intervensjoner,  både inne i 

fyringsbunkeren og i en gigantisk stillas-konstruksjon 

som også inneholdt studentenes visjonsprosjekter 

for Nyhavna. 

 

Sammen skapte vi et gateliv som hensatte de 

besøkende til å tro at de var midt i en yrende 

storby, på festival, utstilling, teater eller alt på en 

gang.  

 

Spørsmålet vi hadde stilt oss selv og studentene 

var: 
 

“Could cultural power be catalyst for the urban 

development?” 
 

Kun få dager etter HpN i 2016, vedtok 

bystyret i Trondheim kommune at det skapende 

kulturmiljøet på Nyhavna skulle hensyntas i 

den videre utviklingen. 
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Både på materkurset i 2016 og 
EiT kurset i år, utfordret vi  

studentene på:   

Hva kan et urbant program også 
være? 

Vi ønsket at de skulle utvide 
mulighetsrommet - utover å 

foreslå boliger, kafeer og 
praktbygg.  

 

Dette spørsmålet bør stilles i den 

videre utviklingen. 

 

Visningsarenaer som 
konsertbygg og gallerier er vel 
og bra  men produksjonslokaler 

er selve grunnlaget for det som 
skal vises. 
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Foto fra master kurset  Making is Thinking 2016 



Mennesker og aktiviteter 

som skapere av sted 

 

Kunst- og kultur aktører  flytter ikke til 

steder som Nyhavna fordi det  er et 

spennende område- Det blir et 

spennende område på grunn av de 

kreative industrier 

 

Viktig å ikke sette ulike perspektiver 

opp mot hverandre. En levende by 

tåler å ha praktbygg og mer 

avslappede strukturer side om side. 

Boliger, kunst, kultur, nyetablerte 

virksomheter  og den den mindre 

plasskrevende industrien +++ 

Productive cities - Europan 14 spør: 

The Mixed city: Er den mikset nok? 

 

 

  

 

Det gjør kunsten  
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Foto fra master kurset  Making is Thinking 2016 

Foto fra master kurset  Making is Thinking og HpN  2016 



Om stedsidentitet 

Anonymarkitektur og anonym -

skulpturer som stedsidentitets- 
skapende elementer. 

 

Forteller en historie 

I ny kontekst- ny mening 

 

Hva er Nyhavnas identitet i dag?  

Ved en transformasjon: Hva vil 
den bli? 

Hva vil skje underveis? 

 

Vi må passe på at Nyhavna ikke  
bare blir et hvilket som helst sted 
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Foto: Ukjent/NTNU UB 



To nivåer viktig: 

1:  

I forkant av store byutviklingsprosesser. 

Nødvendig med tiltak hvor man kan 

teste ut, undersøke (Pilotprosjekter, 

pop-ups..) Som kan skape interesse, 

engasjement , begeistring, eierskap 

og ikke minst trigge relevante 

innvendinger: (by-lab) 

 

2:  

Implementering av vellykkede tiltak 

inn i varige løsninger 

 

I tillegg handler det om kunst og kultur 

som prosess og ikke bare pynt utenpå 

til slutt 

CIRKA     BLÅ     ARKITEKTUR 
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