Kystlaget Trondhjem
Fosenkaia, Gulskuret, 7010 Trondheim

Seminar
Byutvikling og levende havnemiljø
Kystlaget Trondhjem
P-Hotels Brattøra, onsdag 8. juni 2016 kl. 1000 - 1600

Kystlaget Trondhjem og Forbundet KYSTEN har gleden av å invitere til seminar om
byutvikling og levende havnemiljø på P-Hotels, Brattøra ved Fosenkaia i Trondheim.
Seminaret fokuserer på utfordringene som oppstår i skjæringspunktet mellom byutvikling og
urbanisering i havneområdene og ønsket om å ha ei havn som fungerer for både kommersielle
aktører og fritids-/rekreasjonsinteresser. Havna har også flere kulturminner som må bevares
samtidig som en ønsker å gi rom for innovasjon og ny næringsvirksomhet.
Kystlaget Trondhjem har engasjert seg i dette spørsmålet for å vise at byen trenger en levende
og pulserende kanalhavn med båttrafikk som både næringsliv, fritidsinteresser og turisme vil ha
nytte av. Problemstillingen er meget aktuell i mange andre byer og havner, og seminaret blir
derfor arrangert som et nasjonalt seminar i samarbeid med Forbundet KYSTEN.
Seminaret vil ha fokus på livet og virksomheten i havneområdet og hvordan vi best kan ivareta
den ekte kystkulturen og næringsvirksomhet som fortsatt lever og er avhengig av funksjonelle
havnefasiliteter. Vi har invitert foredragsholdere fra forvaltning, politikk, næringsliv og
frivillige organisasjoner som ønsker å belyse temaet fra ulike vinkler.
Seminaret starter kl. 1000 og varer fram til ca kl. 1600. Vi oppfordrer deltakerne til å ta
Fløtmannsbåten fra Ravnkloa til Fosenkaia. Oppmøte på Ravnkloa kl 0945.
Seminaret er gratis og inkluderer lunch på Kafé Skuret.
Påmelding på: https://fs12.formsite.com/HeidiKysten/Trondhjem/
NB: Begrenset antall plasser - det gjelder å være "først til kaia"

Seminaret blir arrangert med støtte
fra prosjektet En blå tråd,
Trondheim Kommune

Arrangør: Kystlaget Trondhjem og Forbundet KYSTEN

www.kystlaget-trh.no

www.kysten.no

Kystlaget Trondhjem
Fosenkaia, Gulskuret, 7010 Trondheim

Byutvikling og levende havnemiljø
Møteleder er Gunnar Okstad, kronikkansvarlig og kommentator i Adresseavisa
1000 Velkommen og innledningsforedrag: Levende kanalhavn i Trondheim
Egil Eide, høvedsmann Kystlaget Trondhjem
1015 Trondheim - fortsatt en havneby
Einar M. Hjorthol, havnedirektør Trondheim Havn IKS
1030 Byutvikling og urbanisme - er det plass til tradisjonell havnevirksomhet?
Per Arne Tefre, avdelingsleder for Indre by, byplankontoret Trondheim
1100 Riksantikvarens perspektiver på havneutvikling
Ingun Bruskeland Amundsen, fagdirektør Riksantikvaren
1130 Veteranfartøy i bybildet - behov for havnefasiliteter og infrastruktur
Hedda Lombardo, generalsekretær Norsk Forening for Fartøyvern
1200 Lunch på Kafé Skuret
1300 Havna som møteplass
Asgeir K. Svendsen, styreleder Forbundet KYSTEN
1315 Oslo Havn - kulturminneplan og reguleringsplaner
Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo havn KF
1335 Turisme - Bergen satser på veteranskip
Egil Sunde, daglig leder for kystkultursenteret i Bergen
1400 Kulturbasert næring i havneområder
Ketil Thu, daglig leder Engøyholmen kystkultursenter, Stavanger
1430 Kaffepause
1450 Havna og fjorden som arena for maritim forskning og utvikling
Professor Asgeir J. Sørensen, direktør NTNU AMOS - Senter for autonome marine
operasjoner og systemer
1520 Plenumsdiskusjon
1550

Oppsummering og avslutning

Etter seminaret er det åpne skur og omvisning på Kystlaget Trondhjem. Kafé Skuret har åpent
utover kvelden. www.kafeskuret.no
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