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Eiendoms- og forvaltningssjef



Budskap



Hvem er 
Trondheim 

Havn



Trondheim Havn 2014

Interkommunalt selskap
Selvfinansiert virksomhet

Inntekter MNOK 131
Ca 4 millioner tonn gods over kai
7000 meter kai
Areal 1,2 mill kvm 

Orkdal
Trondheim
Malvik
Stjørdal
Frosta
Levanger
Verdal
Inderøy
Steinkjer
Verran
Leksvik
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Samfunnsoppdraget



Trondheim Havns eiendommer



«Flytt ut havna!»

For å forstå Trondheim 
Havns rolle i byutviklingen 
må man forstå våre 
rammebetingelser



Kjerne-
virksomhet og 

utvikling av 
eiendom



«Vi skaper vekst i 
fremtidens 

sjøtransport»

Container, ro/ro, stykkgods

Industrigods

Cruise- og persontrafikk







Stedet «ut» vil ha flere navn

Trondheim

Fiborgtangen

Verdal

MuruvikStjørdal

Orkanger



Areal etterspørres i dekar 
– ikke i kvadratmeter

Alle vil ha gods på sjø – men ikke like 
mange vil ha havna som nærmeste nabo…



Regionhavn Orkanger



Samspill mellom strategier

Knutepunkts-
strategi sjø

Eiendoms-
strategi



Behovet for 
byutvikling



Verdiutvikling av eiendom

- Eiendom for å realisere kjernevirksomheten
- Eiendom for å finansiere kjernevirksomheten



Arealdisponeringsplan
for havnearealer





Befolkningsprognose for Trondheim frem 
mot 2040
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Samlet godskonsum
200 kg per person per dag



Godsmengdene vil øke drastisk



Industriareal og godstransport må være 
en integrert del av byplanleggingen



Visjoner for en 
ny bydel



Visjon for en ny bydel

Fjordby med 
maritim puls og et 
skapende hjerte

Forskning, utvikling 
og næringsvekst

Arealbruk som 
bidrar til å skape 
vitalitet, aktivitet og 
motorer



Infrastruktur-
selskap som 
virkemiddel 

for å realisere 
byutvikling



Hvorfor danne et infrastrukturselskap?

Mye infrastruktur skal 
etableres i et stort areal

Reguleringsplan

Rekkefølgebestemmelser

Vilkår i den enkelte 
byggesak

Enkelte utbyggingsavtaler –
primært mva

Trondheim Havn

Trondheim 
kommune

Utbyggere

Andre



Utfordringer

Visjon

Hovedveiløsning
Veisystem
Gang og sykkelveier
Offentlige rom

Forurensing
Krigsminner

Fremtidig arealbruk – særlig 
havn – vil legge premisser for 
næring og bolig

Gjennomføringsplan



Plan

Definere offentlige rom og struktur i 
kommunedelplanen
Definere hvilke tiltak som skal inngå i 
infrastrukturselskapet
Definere kvalitative standarder
Avklare hvilke tiltak som skal bekostes av 
SVV og kommune
Etablere forpliktelser i de enkelte 
prosjektene
– Trondheim Maritime Senter
– ROM Eiendom
– Dora

Legge grunnlaget for en presedens i 
området Prosjekter



Kommunedelplan 
– og hva så?



Det er lett å tegne kule skisser…
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Langsiktige kontraktsforhold





Takk for oppmerksomheten!


