Vedlegg V
Intervju med bryggeeierne

DIVE-analyse: Intervju med bryggeeierne

Medvirkning
Intervju med eierne
Alle bryggeeiere ble invitert til å bli intervjuet
som en del av medvirkningen i DIVE-analysen.
For å få innsikt i bryggeeiernes tanker og
meninger for utvikling av området har
intervjuene i etterkant blitt samlet og sortert
etter bryggenes bruk.
Intervjuene foregikk sommeren 2014 og i
alt svarte 20 av 24 eiere på undersøkelsen.
Inndelingen i svar opp mot de respektive
bryggenes hovedbruk har blitt gjort for å se om
det er felles tanker og interesser innad i de ulike
variantene av bruk.
Bryggeeiernes svar er delt inn etter deres
respektive bryggers brukskategorier:
-

Kontor (seks brygger)

-

Ikke i bruk (fire brygger)

-

Skole og treningsstudio (fire brygger)

-

Mikset bruk. Herunder ulike 			
kombinasjoner av handel, lager, Moské,
kontor og restaurant (tolv brygger)

En mer detaljert oversikt over hver enkelt brygges
bruk er å finne under hver enkelt brygge i vedlegg
Ⅲ, "Informasjon om bryggene".
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Hva er det som gjør det positivt å holde

-

Tradisjon.

til i en brygge i Kjøpmannsgata?

-

Stortrives i en gamle, vakre brygger.

Eiere av brygger med kontor

-

Ønsker å ta vare på bryggene. Liker å
ha ting i orden. Bruker mye penger på
vedlikehold.

-

Stolt av å eie en brygge.

-

Positivt å holde til i sentrum.

-

Er bevisst på de kulturelle verdiene.

-

-

Trivelige
lokaler og fantastisk beliggenhet. Fin
Verdier
utsikt. Alle vet hvor det er. Enkelt å beskrive
for kundene hvor en holder til.
Luftigheten med elva på den ene siden og
avstanden det doble gateløpet skaper.
Nærheten til elva. Bryggene er en del av
identiteten til Trondheim, og det er positivt
å være en del av dette. Man må ha en viss
lidenskap for å holde til i disse bryggene.
Drivkraften kan ikke være penger.

Hva hindrer dere i å ta i bruk mer av
bryggens arealer?

Eiere av brygger med skole og treningsstudio
-

Stolthet over historien til området. Er
opptatt av området og bryggene. Har
fokus på eiendom innenfor elva. Et trivelig
miljø.

Eiere av brygger med mikset bruk

Eiere av brygger med kontor

-

Prisen er gunstig og det er en god
atmosfære.

-

Det er i dag 15 ansatte i brygga. Vurdere å
benytte større deler av brygga.

-

Det betyr mye at bryggene ligger nært
sentrum.

-

Parkeringsmuligheten for de ansatte er for
dårlige.

-

Særpreget i brygga gjør at de føler det
som sitt eget lokale.

-

Det er kun loftet som står ledig i denne brygga

-

Historisk forankring. Attraktivt å ligge
ved elva. Hvorfor er det ikke flere som
synes det? I andre byer er dette det mest
attraktive stedet. Atmosfæren veier opp
for at ikke alt er helt optimalt.

-

Merker at det er lite etterspørsel etter slike
kontorer.

Eiere av brygger med skole og treningsstudio

-

-

Fin beliggenhet. Trivelige og sjarmerende
lokaler. Kurant husleie.
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Bryggene er fullt utleid.

Eiere av brygger som ikke er i bruk
-

Problemer med reguleringer samt
byggetekniske krav som gjør at man
ikke kan forsvare den økonomiske
investeringen som må gjøres.

Har ikke problemer med utleie.

-

Kostbart.

-

Frivillig organisasjon med lite penger.

-

Utfordrene at det er stor utskiftning i
brukermassen. Ingen til å følge opp og
Tålegrenser
bidra innved
i etendring
prosjekt over lengre tid.

Hvis man skal selge vurderes muligheten til å
endre bruken til bolig.

-

Har ikke vurdert å bygge bolig i brygga.

Eiere av brygger med skole og treningsstudio
-

Eiere av brygger med mikset bruk
-

-

Eiere av brygger som ikke er i bruk
-

Små butikker, cafèer, gallerier og
showrooms for nettbutikker.

-

Skape rom som er fleksible og som kan
endre seg etter hva markedet etterspør.

-

Man må skape et teknisk fundament
(Sikre konstruksjonen) og et økonomisk
fundament for å utvikle brygga.

-

Kombinert bolig og næring.

-

Er tydelig på at utvikling av brygga ville
vært enklere om det hadde vært mulig å
bygge bolig i 4. og 5. etasje.

-

Ønsker å ta vare på brygga og få den i
orden. For å kunne gjøre dette er det
behov for en langsiktig leietaker.

I dag er det mange helseforetak i brygga, noe
som fungerer godt.

-

Har et ønske om å utvikle brygga selv, men
er også åpen for salg.

Har planlagt boliger i hele brygga. Ser på
det å anlegge boliger som løsning når
næringsvirksomhet flytter ut av byen. Det vil
hindre at Trondheim blir en spøkelsesby.

-

Vi har
tidligere sett på muligheten for bolig og
Verdier
serveringskonsepter. Utviklingen må uansett
være økonomisk forsvarlig

-

Forslag til bruk: Bolig, Hotell, kunsthall,
museum og langsiktig offentlig leietaker.

-

Tror ikke kontor er lønnsomt i denne

Tanker om fremtidig bruk?

Eiere av brygger med kontor
-

-

Fornøyd med den bruken som er i
bryggene i dag. Kunne tenkt seg flere
brygger, men savner en tydelighet på
hvilke endringer det er lov til å gjøre.

Brannvern

Selv om det er mange foretak i samme bransje
som holder til i brygga er det lite synergieffekt
mellom de ulike.
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Kommunikasjon og tilgjengelighet

brygga. Mange stiller store krav til
kontorfasiliteter.

-

Vi tror kommunen må analysere hva som
begrenser utviklingen av bryggerekken.
Bevaringsverdighet vs utvikling og samt
byggetekniske krav (tek) vs hva som er
økonomisk forsvarlig. Mest ugunstige utfall
er at de private gårdeierne lar bryggene
stå tomme i fremtiden.

-

Ønsker en beskrivelse på hvordan
pælingen og sikringen bør gjøres.

Eiere av brygger med mikset bruk
-

Synes det fungerer godt. Kunne vært
positivt med en kombinasjon av bolig og
næring.

-

Tanker om egen utvikling: 1. etasje:
Konferansesenter og sosialt møtetsted. 2
og 3 etasje: Moske 4. etasje: Utleiekontor.
Verdier

Eiere av brygger med mikset bruk
-

Ikke komme med mer krav. Ikke like lett å
få tilfredstilt alle kravene. Kostnadene ved
å parkere bør ikke blir høyere.

-

Synes at de planene som presenteres er
veldig spennende.

-

Problematisk at grusen på
Kongensgateallmenning blåser opp.

-

Pengestøtte. Kompetanse. Ønsker
veiledning i forhold til søknadsprosessen
til kulturminnefondet, samt språklig
hjelp til å utarbeide søknaden. Ønsker
beskrivelse på hva som bør gjøres av
sikringer i brygga.

Hvilke forventninger har dere til
kommunen?

Eiere av brygger med kontor
-

Forståelse for at det må være
næringsgrunnlag.

Eiere av brygger som ikke er i bruk
-

Kommunen må legge til rette slik at man
får drivverdig aktivitet i bryggene.

-

Ønsker klare signaler på hva som er tillat å
gjøre av endringer i brygga.

-

Ønsker spesifikasjoner på hvordan
fundamenteringen og stabiliseringen av
brygga bør gjøres. Hvem er det som har
denne kompetansen?
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Oppsummering
Gjennom DIVE-kurset har det kommet mange
innspill om verdiene i området.

Verdivurdering og muligheter
I sårbarhetsmatrisen og i gjennomgangen av
seks representative brygger, kommer det frem
at det gjøres en individuell vurdering av de
enkelte bryggene når man skal se på hvilke
endringer de tåler. Spesielt sårbarhetsmatrisen
er ment som et verktøy i det videre arbeidet
med å utforske miljøets utviklingspotensial.
Byantikvarens anbefalinger ved bruksendring til
bolig vil være en viktig rettesnor i håndteringen av
bygningsmassen.
Fra intervjuene med bryggeeierne og innspill fra
deltakerne på DIVE-kurset kom det frem at det var
delte meninger om tema som parkering, trafikk
og bruk av bryggene. Det var spesielt uenighet
om bruk til bolig.

boliger i én eller to av de øverste etasjene.
Dersom det åpnes for boliger vil dette kunne
øke eiernes motivasjon til vedlikehold. Det kan
altså tenkes at en begrenset åpning for boliger i
bryggerekkene kan være med på å gi bryggene
økt omsorg og føre med seg en viss revitalisering
av området. Sett fra et samfunnsperspektiv
vil imidlertid boliger i bryggerekkene kunne
føre til en større privatisering av bryggene,
og allmennhetens tilhørighet og kontakt med
området vil dermed svekkes.
Selv om boligdiskusjonen er et aktuelt tema som
opptar mange, er det viktig å se hvilke andre
funksjoner som kan innpasses i dette miljøet.
Kanskje finnes det annen bruk som kan være vel
så nærliggende? En god dialog med bryggeeierne
er viktig for en fruktbar diskusjon rundt framtidig
bruk, og økonomiske realistiske løsninger må
være en grunnleggende premiss.

Trafikk/parkering
Fra intervjuet med bryggeeiere kan en se at det
er en del interessekonflikter og ulike tanker om
hvordan man kan løse én og samme situasjon.
Skal en for eksempel øke tilgjengeligheten ved
å legge til rette for biltrafikk og parkering, eller
er det riktigere å la nedre del av Kjøpmannsgata
tilpasses fotgjengere for å gjøre gaten mer
brukervennlig for de myke trafikantene?

Bruk av bryggene til bolig?
Bruken av bryggene vil være avgjørende for
videre drift og for å sikre nødvendig vedlikehold
av bygningsmassen. Boligdiskusjonen engasjerer,
og flere av bryggeeierne ønsker at det åpnes for
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