
Kontorlokaler i morgendagens bydel
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Midt i Trondheims 
urbane fremtid 

• 14 000 m2 kontorlokaler i to byggetrinn

• Fleksibelt og endringsvennlig bygg

• Energieffektivt bygg med energiklasse A og  

BREEAMNOR Excellent standard

• God kollektivdekning

• Miljøvennlig og sentrumsnært

• Gangavstand til Midtbyen og  Solsiden

• Gode sykkelforbindelser fra andre bydeler

• God parkeringsdekning

• Kontorlokaler i fremtidens bydel

BYGGETRINN 1

BYGGETRINN 2
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EIENDOMSINFORMASJON
 

BYGGEÅR
Byggetrinn 1: 2017
Byggetrinn 2: 2019

LEDIGE AREAL

BYGGETRINN 1: Ca 1 200 kvm fordelt på 5. og 6. etasje. 
Leieareal fra ca 100 kvm.

BYGGETRINN 2: Ca 8 000 kvm fordelt på 2. til 6. etasje. 
Hvert hovedplan er ca 2 000 kvm 

BESKRIVELSE AV LOKALENE
Nytt bygg med kombinasjon av smale og brede 
bygningsdeler som gir optimal arealutnyttelse. Utstrakt bruk 
av glass fra gulv til tak i fasadene gir godt lys og flott utsikt. 
Leietaker gis anledning til å påvirke valg av kvaliteter i egne 
leiearealer.

Resepsjonsarealer og felles kantine i byggets første etasje.
Takterrasse til bruk for leietakere i hvert byggetrinn.
Bygget har sykkelparkering, dusj og garderobe i kjeller.

LEIETAGERE 
NYHAVNAEN
• Rambøll Norge AS

ØVRIGE LEIETAKERE I DORABYGGENE: (Utvalg)

• NTNU 

• ATEA

• DNB

• Danske Bank

• Telia

• Orkla

• Arkivverket

• Trondheim Kommune

• Sør Trøndelag Fylkeskommune

• St Olavs Hospital

NØKKELINFORMASJON
 
ADRESSE
Kobbesgate 6, 7042  Trondheim

MATRIKKEL
Gnr 439 Bnr 34/35

UTBYGGER
Dora AS er utbygger for NyhavnaEN.
Dora AS forvalter mer enn 60.000 m2 næringsarealer i 
Trondheim.

BELIGGENHET
Sør for og på bysiden av Dora 1

KOMMUNIKASJON
Kontorene er lett tilgjengelig via bil, buss, tog og båt.

LEIEVILKÅR
 

HUSLEIE
Etter avtale, avhengig av tilpasninger for leietager

FELLESKOSTNADER
Ca 200,- kr, eks mva pr kvm pr år.

EGNE KOSTNADER
Eget renhold, egen energi og vaktmester.

LEIEREGULERING
Leien blir regulert i henhold til SSB sin konsumprisindeks.

LEIETID

BYGGETRINN 1: Leieavtaler med varighet på tre år.
BYGGETRINN 2: Det er ønskelig med avtaler med 10 års 
varighet.

OVERTAKELSE
Tidligst 01.01.2018

KONTAKTPERSONER

LARS BERGER
Eiendomsmegler Næring
Mobil: 482 32 141
E-post: lars.berger@em1mn.no

GEIR HALMØY 
Adm dir Dora AS
Mobil: 976 59 867 
E-post: geir.halmoy@dora.no
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Nyhavna
Fremtidens bydel
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Viktig område 
for teknologi- og 
kunnskapsbyen 

Nyhavna er trolig det viktigste 
byutviklingsområdet i Trondheim. 

I 2016 ble Kommunedelplanen for Nyhavna 
vedtatt i Bystyret. I denne fremgår det at 
formålet med planen er: (sitat) «… å legge 
til rette for en bystruktur med bymessig 
bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket 
sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, 
miljøvennlige transportløsninger og en 
sammenhengende  grønnstruktur med gode 
oppholdsarealer.»
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Arbeid,opplevelse 
og rekreasjon 

NyhavnaEN ligger sentralt på Nyhavna. 
NyhavnaEN er en unik mulighet som gjennom 
åpningen av Nyhavna som byutviklingsområde 
har latt seg realisere. Virksomheter som tidligere 
holdt til på Nyhavna flytter ut og erstattes av 
fremtidsrettede arbeidsplasser og gir plass til 
boliger. 

Her vil Trondheim by’s vekst finne sin plass i 
en urban kontekst.
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Morgendagens 
kontorarealer 

I NyhavnaEN kan både leietakere og de ansatte 
finne sin plass som en del av en by i rivende 
utvikling. 

I en tid der utviklingen går raskt på alle områder, 
er Nyhavna stedet i være. Her er man en del av 
utviklingen og ikke bare en tilskuer. Her finnes 
morgendagens kontorlokaler. Og om ikke lenge 
også morgendagens boliger.
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Bygget er delt opp i to byggetrinn der 
de to sørligste fløyene er byggetrinn 1 
som ferdigstilles desember 2017.

Bygget i sin helhet er planlagt 
ferdigstilt i ultimo 2019
 

Byggetrinn 2

Byggetrinn 1
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1. ETASJE 

Hele etasje består attraktive fellesarealer 
tilrettelagt både for leietakernes 
fellesfunksjoner og en positiv opplevelse 
for besøkende til bygget. I tillegg er det 
mulighet for eksklusive møterom for 
leietakere.

• Mottakshall/Resepsjon
• Kantine
• Felles møterom 
• Eksklusive møterom
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2. ETASJE 

Etasjen er delt opp i minimum en utleiedel 
pr. byggetrinn. Her er det store lyse 
lokaler. Etasjen er her illustrert med en 
kombinasjon av åpne landskap, møterom, 
stillerom og åpne fellesarealer.

Byggetrinn 1 : 1200 m2
Byggetrinn 2:  1500 m2
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3. ETASJE 

Etasjen er delt opp i minimum en utleiedel 
pr. byggetrinn. Her er det store lyse lokaler. 

Etasjen er her illustrert med en kombinasjon  
av åpne landskap, møterom, stillerom og  
åpne fellesarealer.

Byggetrinn 1: 1300 m2
Byggetrinn 2: 1600 m2
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4. ETASJE 

Etasjen er delt opp i minimum en utleiedel 
pr. byggetrinn. Her er det store lyse lokaler. 

Etasjen er her illustrert med en kombinasjon 
av åpne landskap, møterom, stillerom og 
åpne fellesarealer.

Byggetrinn 1: 1300 m2
Byggetrinn 2: 1600 m2
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5. ETASJE 

Etasjen er delt opp i minimum en utleiedel 
pr. byggetrinn. Her er det lyse lokaler med 
en fantastisk utsikt. 

Etasjen er her illustrert med en kombinasjon 
av åpne landskap, møterom, stillerom og 
åpne fellesarealer.

Byggetrinn 1: 1300 m2
Byggetrinn 2: 1600 m2
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6. ETASJE 

Etasjen er delt opp i minimum en utleiedel 
pr. byggetrinn. Her er det store lyse lokaler. 

Etasjen er her illustrert med en kombinasjon 
av åpne landskap, møterom, stillerom og åpne 
fellesarealer.

Byggetrinn 1: 650 m2
Byggetrinn 2: 900 m2



Lars Berger
Eiendomsmegler Næring

TLF: 48 23 21 41
lars.berger@em1.no

Geir Halmøy 
Adm dir Dora AS

TLF: 976 59 867 
geir.halmoy@dora.no
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