Vedlegg IV
Noen utvalgte brygger

DIVE-analyse: Noen utvalgte brygger

Noen utvalgte brygger
For å kunne tilnærme seg bryggenes
tålegrenser har seks brygger blitt valgt ut som
representative eksempler: Kjøpmannsgata
13, 29, 33, 35, 37 og 57. De tre førstnevnte

har gjennomgått relativt få endringer
gjennom tidene, mens Kjøpmannsgata
35, 37 og 57 er preget av ulike
ombygginger.
Vi har valgt å gå i detalj på disse utvalgte bryggene
med et ønske om at det da vil være lettere å
forklare deres verdi, utviklingspotensial, sårbarhet
og endringskapasitet. I noen tilfeller vil forslag
til et sterkere vern et virkemiddel som må tas i
bruk, og i andre brygger kan endringsmulighetene
være større. Det er stor variasjon i denne
bygningsmassen. Det å belysning hvilke
utfordringer ulike brygger står overfor, vil kunne
gi innsikt i hvordan det videre arbeidet med
bryggerekken bør foregå.

Kjøpmannsgata
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De fleste vinduene er gamle (med ettlags glass),
men trolig ikke opprinnelige for midtre dels
vedkommende.

Kjøpmannsgata 13
Liten grad av ombygging
Kjøpmannsgata 13 er på kommunenes
aktsomhetskart for kulturminner plassert i
klasse A, som omfatter bygninger med svært høy
antikvarisk verdi.
Denne bryggen er et enestående enkeltobjekt
i rekken: En sammenbygning av tre tømrede
brygger under felles tak der den midtre bryggen
er fra 1740-tallet og de to på sidene er rundt
hundre år yngre.
Kun i meget sparsom grad er nyere innredning
implementert, hovedsakelig ved at noen få arealer
er avdelt som oppholdsrom med mulighet for
oppvarming. Resten av bryggen er et kaldt lager
som aldri har hatt noe annet enn lagerfunksjon.
Ellers er det meget markante fasader mot gate
og elv. Disse er tre ganger så brede som en
gjennomsnittelig bred brygge. Gatesiden er panelt
og malt og har enkelte lasteporter som er særlig
store og brede (1. etasje) og særlig høye (2. og
3. etasje), elvesiden er umalt og panelt på en slik
måte at de tre opprinnelige bryggene lar seg lese
i fasaden. Spor av utvendig kaiarrangement i to
nivåer er også synlig i elvefasaden.

I perioder har bygningen blitt benyttet både til
trelast og til glasslager. Endringer i forbindelse
med slike funskjoner har gitt grunnlag for
helt spesielle romkvaliteter som følge av at
gulvet mellom 1. og 2. etasje og mellom 3. og
4. etasje i midtbryggen er fjernet. Bryggen har
forøvrig, både innvendig og utvendig, en særlig
høy grad av autentisitet (opprinnelighet) Den
har eksponerte aldersverdier, slik som synlige
tømmervegger. Opprinnelig loftssituasjon er
delvis inntakt både med hensyn til konstruksjoner
og overflater men også vinnehjulene i behold ved
begge gavler.
Arkitektonisk sett er Kjøpmannsgata 13 med
sine grandiose dimensjoner en ytterst spesiell
fremtoning som savner sidestykke i Trondheim.
Også de store rommene har særlig arkitektonisk
interesse, spesielt midtrommet i 3. og 4. etasje
der store bueåpninger i tømmerveggene gir en
nærmest sakral karakter. Bryggens antikvariske
verdi er meget høy. Dette er et av de to til tre aller
mest verdifulle enkeltobjektene i bryggerekken.
Utviklingspotensial
Kjøpmannsgata 13 har i flere tiår stått tom og
preges i dag av forfall.
Bygningen har store aldersverdier i behold siden
den aldri har gjennomgått en hovedombygging.
Bygningen er i fredningsklasse og vurderingen
av endringspotensiale sees i lys av at den bør
behandles som fredet. Det vil si at interiørverdier
også må vektlegges. Ulike typer næringsformål
som kan etableres med store brannceller over
2 eller flere hele etasjer er formål som best kan
ivareta aldersverdiene i eksteriør og interiør.
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Det er sterkt begrenset mulighet for strukturelle
endringer i bryggen dersom egenarten skal
tas vare på. Men mulighetene for å tilpasse
bygningen til en type riktig bruk er tilstede
dersom følgende kan tas hensyn til:
Hovedform, tømmerkasse og eksteriørverdier
må ikke endres. Det er aldersverdier i kledning,
porter, gerikter og vinduer. Disse kan ikke skiftes
ut men må istandsettes.
Oppjekking, refundamentering, utskifting av
fullstendig råteskadde deler med tradisjonelle
metoder og med aldringsbestandige materialer
av høy kvalitet. Vindtetting og isolering utvendig
på langveggene, Kledning med tenn-vernende
og værbestandig kledning unntatt nærmest
hjørnene. Utbedring av dører og vinduer, slik at
de nærmer seg dagens forskriftskrav, bygging av
inntrukne balkonger med glassvegger i portakser.
Vanligvis også gjenåpning av tidligere åpninger i
yttervegg.

Installasjon av heis og forskriftsmessige trapper,
forutsatt god plassering.
Det bør generelt benyttes tradisjonelle
vedlikeholdsvennlige løsninger. Eventuell
bruksendringsom passer til og utnytter bygningen
i stor grad slik den er eller har vært, og som
tar hensyn tilbevarte gamle overflater ute og
inne. Innvendig bør det planlegges slik at gamle
overflater kan være synlige og at rommene i all
hovedsak kan beholdes som store åpne arealer.
Tilføyelser bør være bevisst plassert og utformet
som uttrykk for vår tid, men av solide og varige
materialer som ikke kontrasterer unødig.

Utbedre og isolere takkonstruksjonen, med
utvendig lufting, legging av ny tekking når
eksisterende tekking ikke er teglstein eller skifer.
Etablere nye åpninger i takflaten. Gamle og nye
åpninger skal maksimalt utgjøre 7,5 prosent av
takflaten.Etablere få men strategisk godt plasserte
sjakter for å få til det nødvendige minimum av
vertikale føringer.
Nødvendige brannbegrensende tiltak, tekniske
installasjoner som vvs, el, ventilasjon, varsling,
sprinkling med mer når trasevalg er fornuftig og
hulltaking er begrenset og samlet. Legging av
varegulv, eventuelt med isolasjon og tekniske
føringer.
Bygging av toaletter og andre våtrom, kjøkken,
tekniske rom med mer når disse er godt plassert i
bygningen, og inngrepene er samlet.

Kjøpmannsgata 29
Liten grad av ombygging
Kjøpmannsgata 33 er på kommunenes
aktsomhetskart for kulturminner plassert i klasse
B, som omfatter bygninger med høy antikvarisk
verdi.
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Bygget før 1750, antakelig for justisråd Hveding.
I skattemanntallet fra 1743 omtales den som
”nye opbygde brygge”. Rundt 1880 ble påbygg
tilsvarende omkring to etasjer (5 meter) tilført.
Typologisk er også dette en side- og
midtgangsbrygge. De opprinnelige tømrede
bodene er imidlertid revet i alle tre opprinnelige
etasjer, kun spor i tømmeret forteller at de har
vært her. De påbygde etasjene fra 1880-tallet
hadde ikke tømrede boder, men var bygget som
en søyle- og dragerkonstruksjon.
Bryggen hadde opprinnelig svalganger både mot
gate og elv, muligens både i 1. og 2. etasje. Bygget
har lave takhøyder, under to meter fri høyde i alle
etasjer, og 4. etasje har laveste takhøyde med fri
høyde på 1,7 meter.
Utviklingspotensial

Kjøpmannsgata 33
Liten grad av ombygging

Det faktum at de tømrede bodene her er
fjernet gir muligheter for relativt frie og åpne
planløsninger, som for eksempel kontorlandskap.
Tiltak for å gi tilstrekkelig høyder ved å åpne
opp enkelte partier mellom etasjene bør kunne
diskuteres. Likeledes om gulvet mellom den
svært lave fjerdeetasjen og loftet kan fjernes.
Dette vil kunne gi en storslagen loftssituasjon,
med innvendig bæring begrenset til en
dobbel søylerekke langs midtaksen. I tillegg vil
svalgangene kunne gi en særlig mulighet for å
åpne bryggen i gavlene i de to nedre etasjene.
Hovedform, tømmerkasse og eksteriørverdier
må ikke endres. Det er aldersverdier i kledning,
porter og noen gerikter. Vindusformater og
proporsjoner kan ikke endres.

Denne bryggen er bygget før 1750, antakelig for
justisråd Hveding. I skattemanntallet fra 1743
omtales den som ”nye opbygde brygge”. Rundt
1880 ble bryggen påbygget tilsvarende omkring to
etasjer (fem meter).
Typologisk er også dette en side- og
midtgangsbrygge. De opprinnelige tømrede
bodene er imidlertid revet i alle tre opprinnelige
etasjer, kun spor i tømmeret forteller at de har
vært her. De påbygde etasjene fra 1880-tallet
hadde ikke tømrede boder, men var bygget som
en søyle- og dragerkonstruksjon.
Bryggen hadde opprinnelig svalganger både mot
gate og elv, muligens både i 1. og 2. etasje. Bygget
har lave takhøyder, under to meter fri høyde i alle
etasjer, og 4. etasje har laveste takhøyde med fri
høyde på 1,7 meter.
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Utviklingspotensial
Det bør diskuteres om gulvet mellom den
svært lave fjerdeetasjen og loftet kan fjernes.
Dette vil kunne gi en storslagen loftssituasjon,
med innvendig bæring begrenset til en dobbel
søylerekke langs midtaksen. I de lavere
etasjene bør endringer i innredning helst ta
utgangspunkt i den opprinnelige bodinndelingen.
Dagslysproblematikk er i hovedsak som for
Kjøpmannsgata 29, men i tillegg vil svalgangene
kunne gi en særlig mulighet for å åpne bryggen i
gavlene i de to nedre etasjene.

Typologisk er dette en ren søyle- og
dragerkonstruksjon, uten innvendige
tømmervegger. Den har mange og relativt store
vinduer i begge gavler, særlig mot gaten.
Bygget er uten svalganger og har heller ikke
hatt flatbrygge. Slik sett er dette en type
bryggebygning som avviker fra de andre. Den har
stor grunnflate og brukbare etasjehøyder som
stort sett holder seg over 2,2 meter, og det er tett
med bæresøyler i alle etasjer, der avstand mellom
søylene er tre og fire meter i begge retninger.
De fleste etasjer er betydelig ”modernisert” ved
at det er lagt nye gulv og etablert skillevegger.
Over midtre del av taket er det etablert et
overlysvindu.
Utviklingspotensial

Kjøpmannsgata 35
Stor grad av ombygging
Kjøpmannsgata 33 er på kommunenes
aktsomhetskart for kulturminner plassert i klasse
B, som omfatter bygninger med høy antikvarisk
verdi.
Kjøpmannsgata 35 ble bygget ferdig i 1904
og ble med dette den siste tømrede bryggen i
Kjøpmannsgaten.

Kjøpmannsgata 35
Endringspotensialet er
her større enn det som er vanlig i bryggene. I alle
etasjer er det på grunn av søylekonstruksjoner
muligheter for relativt frie og åpne planløsninger,
som for eksempel kontorlandskap. Med en
gjennomgående takhøyde på over 2,2 meter vil
det kun være behov for begrensede åpninger
mellom etasjene for å skape tilstrekkelig
romlighet. Vinduene i gavlene er mange og store,
og sammen med lysinnfall fra portåpninger og
flere lysåpninger i takflatene ( totalt inntil 7,5
prosent av flaten) gir dette et godt utgangspunkt
for flere typer bruk samt utvikling av den type
bruk brygga har i dag.
Hovedform, tømmerkasse og eksteriørverdier må
ikke endres. Det er aldersverdier i kledning og
nederste port mot Nidelva. Vindusformater og
proporsjoner kan ikke endres, med unntak av en
situasjon hvor tiltakshaver ønsker å få vurdert en
rekonstruksjon basert på på dokumentasjon av
tidligere uttrykk.

Kjøpmannsgata
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porter i stor grad tatt vare på. Vinduer med stor
aldersverdi ble i 2005 skiftet ut. Fordi mange
alderverdier i løpet av årene har gått tapt i dette
kulturmiljøet ville det i dag blitt gitt en premiss
om istandsetting av vinduer med aldersverdi.
Utviklingspotensial
Kjøpmannsgata 37 benyttes i dag til kontor og
galleri. 100 prosent av arealene er i bruk og det er
etablert trinnfri adkomst og heis i bygget.

Kjøpmannsgata 37
Stor grad av ombygging
Kjøpmannsgata 33 er på kommunens
aktsomhetskart for kulturminner plassert i klasse
B, som omfatter bygninger med høy antikvarisk
verdi.
Opprinnelig var Kjøpmannsgata 37 en
midtgangsbrygge som ble bygget, eller i stor
grad ombygget, rundt 1850. Bryggen ble i 2005
istandsatt til kontor og galleri. Det var ført som
premiss at aldersverdier i interiørene i størst
mulig grad skulle tas vare på. Etasjeskillene er
enkelte steder fjernet for å motvirke de særlig
lave romhøydene ( under 1,7 meter under
hoveddragere), og konstruktive ledd er forsterket
blant annet med stål.

Bygningen har i dag et begrenset
endringspotensial ettersom større istandsetting
allerede er gjennomført på en måte som
fremhever bryggas historie og særegenhet. Både
eksteriør og interør er eksponert på en lesbar
måte. Spesielt gir de store branncellene som går
over flere etasjer mulighet for en eksponering av
iboende verdier. Måten dette er løst på gir lite
rom for ytterligere endringer av vesentlig omfang.
Hovedform, tømmerkasse og eksteriørverdier
må ikke endres. Det er aldersverdier i kledning,
porter og noen gerikter. Vindusformater og
proporsjoner kan ikke endres.

Bryggen har i dag en særlig verdi som eksempel
på en særpreget arkitektonisk behandling som
inkluderer høy grad av bevaring av innvendig
struktur, aldersverdier og interiørkarakter ved
transformasjon til ny bruk.
Samtidig er eksteriøret i form av kledning og
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inkludert gamle porter og svalgangstiler,
gjør Kjøpmannsgata 57 til en av de aller
mest verdifulle enkeltbryggene. I antikvarisk
sammenheng er den på nivå med Kjøpmannsgata
13. På 1980-tallet ble den omfattende istandsatt
i forbindelse med ny bruk til restaurantformål i
de nedre etasjene. I den forbindelse ble ødelagte
deler av det innvendige bæresystemet utbedret
og supplert, blant annet med anvendelse av
opprinnelig utseende tømmerstokker.
Trappen opp til restauranten i 2. etasje er utypisk,
lite heldig utformet og har en monumental
plassering. Ellers er det tatt mer bevisst hensyn
til aldersverdier og bevaring av disse i blant
annet konstruktive ledd, inkludert deler av
tømmerveggene, og i strukturell karakter i
etasjene over restauranten. Flatbryggen og
svalgangen mot elven er benyttet som aktive
elementer i restaurantsammenheng.

Kjøpmannsgata 57

Utviklingspotensial

Stor grad av ombygging
Kjøpmannsgata 57 er på kommunens
aktsomhetskart for kulturminner plassert i
klasse A, som omfatter bygninger med svært høy
antikvarisk verdi.
Muligens er denne bryggen bygget allerede på
1740-tallet, for Hans Hornemann. I så fall er dette
en av de aller eldste bryggene vi har bevart i dag.
Dette er en midtgangsbrygge med åstak over
tømrede skillevegger helt opp til loft. Bryggen
hadde opprinnelig svalgang i 1. etasje på
gatesiden og i 2. etasje på elvesiden, over
flatbryggen. I særdeleshet er den upanelte
elvefasaden svært godt bevart i opprinnelig
uttrykk.
Aldersverdier spesielt i eksteriøret,

Kjøpmannsgata 57 benyttes i dag til restaurant og
kontor. 100 prosent av arealene er i bruk og det er
etablert trinnfri adkomst og heis i bygget. ??
Bygningen har i dag et begrenset
endringspotensial ettersom større istandsetting
allerede er gjennomført på en måte som fra
2. etasje fremhever bygningens historie og
særegenhet. Spesielt gir den store branncellen
som går over 2. og 3. etasje mulighet for en
eksponering av iboende verdier. Etasjene over
restauranten i 2. etasje har i stor grad funnet sin
rehabiliterte form.
1. etasje kunne med fordel aktiviseres og gjøres
mer utadvendt. I den forbindelse burde den
monumentale trappen endres.
Hovedform, tømmerkasse og eksteriørverdier må
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ikke endres. Det er aldersverdier i kledning, porter
og svalgang. Vindusformater og proporsjoner kan
ikke endres.

reversible inngrep inne i bygningen. I de fleste
tilfeller derfor være mer forenelig med et godt
vern.

På sikt bør vannbord mellom 1. og 2. etasje i
portåpning brytes og nåvkasser føres helt ned.

Det er først og fremst vedrørende tilgjengelighet
at begrensningen er størst, da det ikke er ønskelig
å føre heissjakt opp gjennom takflatene. For de få
bryggene der 1. etasje ligger høyt over gatenivå
vil mulighetene for trinnfri adkomst også være
begrenset.

Bemerkninger til gjennomgang av de
utvalgte bryggene
For alle brygger gjelder at behov for installasjoner
knyttet til våtrom, heis, ventiasjonsanlegg og
brannsikring ikke er omtalt for den enkelte
eiendom.
Disse behovene er i prinsippet de samme for alle
brygger, som normalt vil ha mulighet for en god
nok tilpasning til krav og ønsker om universell
utforming og andre teknsike krav. For alle nye
installasjoner gjelder at disse må tilpasses så langt
det er mulig uten at det kommer i for stor konflikt
med vernehensyn.
Store enheter/brannceller vil kreve færre
enkeltinstallasjoner enn mange små enheter og vil
i de fleste tilfeller derfor være mer forenelig med
et godt vern.
Det er først og fremst vedrørende tilgjengelighet
at begrensningen er størst, da det ikke er ønskelig
å føre heissjakt opp gjennom takflatene. For de få
bryggene der 1. etasje ligger høyt over gatenivå
vil mulighetene for trinnfri adkomst også være
begrenset.
Også når det gjelder ventilasjon og vvs er det
begrensninger. Nye anlegg må løses uten at
eksteriørverdier endres. Det vil si at luftutkast
og inntak primært må løes under og eventuelt
mellom bygninger. For bygninger i klasse A må
også tekniske anlegg løses uten vesentlige ikke-

Også når det gjelder ventilasjon og vvs er det
begrensninger. Nye anlegg må løses uten at
eksteriørverdier endres. Det vil si at luftutkast
og inntak primært må løes under og eventuelt
mellom bygninger. For bygninger i klasse A må
også tekniske anlegg løses uten vesentlige ikkereversible inngrep inne i bygningen.

Bemerkninger til gjennomgang av de
utvalgte bryggene
For alle brygger gjelder at behov for installasjoner
knyttet til våtrom, heis, ventilasjonsanlegg og
brannsikring ikke er omtalt for den enkelte
eiendom.
Disse behovene er i prinsippet de samme for alle
brygger, som normalt vil ha mulighet for en god
nok tilpasning til krav og ønsker om universell
utforming og andre teknsike krav. For alle nye
installasjoner gjelder at disse må tilpasses så langt
det er mulig uten at det kommer i for stor konflikt
med vernehensyn.
Store enheter/brannceller vil kreve færre
enkeltinstallasjoner enn mange små enheter og vil
i de fleste tilfeller derfor være mer forenelig med
et godt vern.
Det er først og fremst vedrørende tilgjengelighet
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at begrensningen er størst, da det ikke er ønskelig
å føre heissjakt opp gjennom takflatene. For de få
bryggene der 1. etasje ligger høyt over gatenivå
vil mulighetene for trinnfri adkomst også være
begrenset.
Også når det gjelder ventilasjon og vvs er det
begrensninger. Nye anlegg må løses uten at
eksteriørverdier endres. Det vil si at luftutkast
og inntak primært må løes under og eventuelt
mellom bygninger. For bygninger i klasse A må
også tekniske anlegg løses uten vesentlige ikkereversible inngrep inne i bygningen.
Oppjekking, refundamentering, utskifting av
fullstendig råteskadde deler med tradisjonelle
metoder og med aldringsbestandige materialer av
høy kvalitet.
Vindtetting og isolering utvendig på langveggene,
Kledning med tenn-vernende og værbestandig
kledning unntatt nærmest hjørnene.
Utbedring av dører og vinduer, slik at de nærmer
seg dagens forskriftskrav, bygging av inntrukne
balkonger med glassvegger i portakser.
Vanligvis også gjenåpning av tidligere åpninger i
yttervegg.

hulltaking er begrenset og samlet. Legging av
varegulv, eventuelt med isolasjon og tekniske
føringer.
Bygging av toaletter og andre våtrom, kjøkken,
tekniske rom med mer når disse er godt plassert i
bygningen, og inngrepene er samlet.
Installasjon av heis og forskriftsmessige trapper,
forutsatt god plassering.
Det bør generelt benyttes tradisjonelle
vedlikeholdsvennlige løsninger. Eventuell
bruksendringsom passer til og utnytter bygningen
i stor grad slik den er eller har vært, og som
tar hensyn tilbevarte gamle overflater ute og
inne. Innvendig bør det planlegges slik at gamle
overflater kan være synlige og at rommene i all
hovedsak kan beholdes som store åpne arealer.
Tilføyelser bør være bevisst plassert og utformet
som uttrykk for vår tid, men av solide og varige
materialer som ikke kontrasterer unødig.

Utbedre og isolere takkonstruksjonen, med
utvendig lufting, legging av ny tekking når
eksisterende tekking ikke er teglstein eller skifer.
Etablere nye åpninger i takflaten. Gamle og nye
åpninger skal maksimalt utgjøre 7,5 prosent av
takflaten.
Etablere få men strategisk godt plasserte sjakter
for å få til det nødvendige minimum av vertikale
føringer.
Nødvendige brannbegrensende tiltak, tekniske
installasjoner som vvs, el, ventilasjon, varsling,
sprinkling med mer når trasevalg er fornuftig og
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