
«Trondheim – fjordby og havneby…» 
 

Otto Frøseth, styreleder, Trondheim Havn 

 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen   
10. mai 2016 



13 Eierkommuner -58 Ansatte -135 MNOK Oms, 
EBIT 9%  
ca. 7000 meter med kai 
 



Vi planlegger og arbeider for å få et bærekraftig næringsliv … 



Ringvirkningsanalyse for Trondheim Havn IKS  
- fra næringsvirksomheter tilknyttet havna i 2014 …. 

Sysselsetting i årsverk (FTE) :    4.451 

 

Omsetning i millioner kr:           8.439 

 

Verdiskapning i millioner kr:        3.399 

 

Skatteinntekter i millioner kr:        459 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder: SDU/GEMBA Seafood Consulting  

 



Kjernevirksomhet 



Visjon: 
«Vi skaper vekst i fremtidens 
sjøtransport» 



Et bærekraftig transport og logistikk system krever en 

bedre samhandling ……  

Hvor er spillerne i bransjen i forhold til  
     «klima, digitalisering, robotisering og innovasjon….?» 

 
 
 



Eiendom og 
Byutvikling 



Arealbehov til kjernevirksomheten… 



1. Ila Pir 

6. Ladehammer- og 
Strandveien kaia 

3+4. Pir 1 + 2  

2. Kanalhavna 

5. Nyhavna 
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Areal til kjernevirksomhet,- og behovet for bynære boliger og 
arbeidsplasser ….  
 
I 2050 vil 70% av jordens befolkning bo i byer,- og Trondheim vil ha  
 > 400.000 innbyggere  … 

Kjernevirksomheten, - mer 
effektiv areal utnytting … 

Byutvikling et eget 
forretningsområde …. 



Ila som industrihavn 



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 
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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.  
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Kjerneviksomhet Pir I og II 



- 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 og 2, - fremtidig utvikling … 

Otto Frøseth - 10 mai 2016 - NiT 17 



Pir 1 og 2 … 

- 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 

Otto Frøseth - 10 mai 2016 - NiT 18 





Kart hentet fra kommunedelplanen 

Nyhavna 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
- Utstikker nord for Dora 1 fristilles til bolig 

og sentrumsrelatert næring. 
 

- Sikre utviklingsarealer i et 50 år+ 
perspektiv  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhavna … 
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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… 
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Med begge hendene på rattet, - realisere visjonen for 
kjernevirksomheten, - og for byutvikling … 

Trondheim Havn IKS skal sammen næringslivet i regionen være en pådriver for å få mer 
gods over på kjøl gjennom å utnytte den «stordriftsfordelen» vi har.   

 

«Trondheim Havn Byutvikling AS» skal styre byutviklingsprosessen sammen med 
Trondheim Kommune og de som skal bo, arbeide og bruke områdene. Legge føringer for 
utforming av infrastruktur, bygningsmasse, grøntareal, utnyttelse av areal  etc. 

 

Tenke år 2050/60 i planleggingen, Realisere Teknologihovedstadens fortrinn, - SmartCity, 
autonome biler, -båter, den blå åkeren … 

 

Se helheten, - Ingen kortsiktige beslutninger som ikke passer inn i det langsiktige 
perspektiv – Nye forretningsmodeller vil etableres. 

 

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

 

Tørre å utfordre «etablerte sannheter» -  

 

 

 



Havne- og By-utvikling som bygger opp under Trondheims visjon – 
«Store Lille Trondheim»…   
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Takk for oppmerksomheten 


