
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…

Monica Steindal Rokne, 
Cirka teater
Nadja Sahbegovic, 
Trondheim Kommune
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Bakgrunn
Pilotprosjekt, Plansatsing mot store byer,  
Kommunal og moderniseringsdepartementet

Mål: Attraktiv og bærekraftig byutvikling

Kulturminner som 
ressurs i byen

Elva, byens eldste kulturminne 
som binder byen sammen 

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.



foto Trondheim Kommune
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Trefestivalen, Kystens Arv, Piren, Anders Gunleiksrud og John Haddal Mork, NTNU og Bølgen, NTNU og Bristol ( 2014)

Samarbeid med NTNU Live studio Trebyen Trondheim, Forum Holzbau

foto Trondheim Kommune





Gordon Ramsey facebook

Konfirmasjon, foto Hanne Aaserud
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Midlertidig belysning 2016 / Lysplan Nidelva og kanalen
Zenisk AS og Selgerg Arkitekter AS
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Trestykker Kanalen 2018 
studenter fra AHO, BAS, NMBU og NTNU

foto Simon Dai



Vi er også byutviklere”
- -produsent Pstereo

Foto: John Arvid Johnsen

VEITA, 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
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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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Utklipp Adresseavisa



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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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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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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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

Pilot 2018 - 2020
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Illustrasjo

n: Agraff



http://www.youtube.com/watch?v=xcL6ruPqZOk




Samarbeid

NTNU, Making is Thinking 

+ kurs og masterstudenter

EN BLÅ TRÅD, 

Trondheim kommune

CIRKA TEATER

TRONDHEIM HAVN

… og et stadig bredere 

tverrafglig engasjement blant 

aktører på Nyhavna, media 

og byens innbyggere gikk 

sammen om å arrangere 

Hendelser på Nyhavna. 
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NYE

BLIKK 



Tverrfaglige samarbeid og 

kunnskapsutvikling tvinger oss 

ut i ukjent terreng, og utfordrer 

alles evne til å tenke nytt og 

innovativt. 

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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Hvorfor bør planleggingsmyndigheter 

jobbe på denne måten?

Hendelser på Nyhavna gir oss en 

mulighet til 



Humans of Nyhavna, Thedor With, 2016

Brit Dyrnes, NKM 2016Erlend Lerdal, 2018

bli kjent med aktører på stedet

skape samarbeidsarenaer
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Strandveikaia 2016

invitere byen inn

skape kjennskap til området
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Strandveikaia Kulturkollektiv 2016

nå nye og bredere målgrupper



100 meters byutviklingsutstilling 2016

involvere barn i byutvikling
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Grønt popup byrom, Rambøll 2018

gjennom opplevelser gi folk eierskap
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100- meters byutviklingsutstilling 2016

få innspill til den videreplanleggingen



Byutviklingskonferansen 2018

tilrettelegge for faglige diskusjoner



Fyringsbunker, Making is Thinking  2018

og den gode samtalen



Befaring med byantikvar Gunnar Houen 2018

lære 
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Jørgen Sellevold, 2017
foto Ida Vie 
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Pop up byrom Strandveikaia, 2017

formidle historier 



Pekka Stokke, Ljos AS, 2017

foto Erik Brøseth

“sette lys” på kvaliteter 
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teste ut anvendelsesmuligheter



Popup byrom, Dora 2, Trondheim Havn 2018

teste nye byrom
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Popup byrom, Dora 2, Trondheim Havn 2018

en førpremiere på fremtiden



foto Adresseavisa 
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Pop Up byrom, 2017

med Trondheim Havn og Rambøll 

gi nye bilder på hva Nyhavna kan  bli



foto Trondheim Kommune
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løfte diskusjon om hva slags 

bydel vi ønsker oss



“Formannskapet ber Rådmannen gå i dialog 

med styret i Trondheim havn om å utvikle 
modeller som ivaretar kulturaktørene i 
havneområdene”

enstemmig vedtatt, desember 2016

“Rådmannen i Trondheim kommune har sammen 
med Trondheim Havn og Bane Nor besluttet å 
opprette en 3-årig prosjektlederstilling for et 

bylivsprosjekt på Nyhavna. “

utlyst i september 2018
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Tillit og åpenhet

Det er en del av større prosess 

Verktøyet brukes aktivt

Det må tåle endring

Det er tids og ressurskrevende

Byutvikling tar tid



Man kan mislykkes

Men må ha tro på at man kan lykkes
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Takk for oss! 


