
 

Befaringskort: Østmarkneset 

  



 
Vestlandske Petroleumscompagni i Trondhjem ble etablert med kaianlegg på Østmarkneset fra 

1912. De hadde kai og lageranlegg på Lade nord for der NGU holder til. 

 

 

Vestlandske Petroleumskompagni laget bensin ved navn Tigerbensin. Selskapet ble senere kjøpt opp 

av Esso. Men strømmen utenfor Østmarkneset medførte problemer for tankbåtene. Østmarkneset 

ble derfor forlatt som oljehavn. 

https://strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=%C3%98stmarkneset
https://strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Lade
https://strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=NGU


 

 

Under krigen etablerte okkupasjonsmakten et eget støttepunkt for minesveiper- og ubåtjaktflotiljer 

på Østmarkneset. Avdelingen, som gikk under betegnelsen "MarineSperrwaffen-Kommando," 

bygde ut det eksisterende havneanlegget fra 1912 og kunne etterhvert forsyne og vedlikeholde alle 

såkalte sperrevåpen, det vil si sjøminer og dypvannsbomber. 

I tillegg hadde de verksted for hydrofoner og minesveiperutstyr. Langs sjøen ble det bygget solide 

bunkere for sprengsatsene, og på kaianlegget ble det lagt skinnegang for transport av utstyret. Ved 

fjellveggen ble det konstruert en heis som løftet våpnene opp til en ny skinnegang på toppen, og 

videre til de forskjellige verkstedene og lagrene oppe på selve Østmarkneset. 

 



 
Bildet over viser skinnegangen mot fjellveggen der heisen var montert. Bygningsmassen knyttet til 

de tyske befestningene ble vernet i 2004. 

 

 

NGU overtok området etter krigen og brukte det til verksteder frem til ca 2010 da kommunen ved 

hjelp av statlige midler overtok området til friluftsformål.  

 

Nyere tid 

Etter lang tid uten virksomhet på Østmarkneset, ble det startet et rehabiliteringsprosjekt på 

Østmarkneset. Hovedaktørene for dette arbeidet var NTNU Live Studio, Trondheim kommune og de 

private tiltakshaverne Thomas Hammeren og John Petter Udnes. Byantikvaren var en viktig 

støttespiller i prosjektet. Det ene av de to gamle ammunisjonslagrene på kaien ble et spennende 

utgangspunkt for samarbeid med NTNU Live studio, for omforming til et serveringssted. Bygget fikk 

en røff stil med bruk av sponplater og store glassfasadevinduer. Toalettfasiliteter er etablert i det 

andre ammunisjonslageret på området. I denne prosessen investerte Trondheim kommune i 

utbedring av nødvendig infrastruktur som VA, strøm, utbedret vei og overvannshåndtering, samt 

bisto tiltakshaverne med nødvendig prosessveiledning. Kommunen rehabiliterte også takene på 

begge bygg. 

Trondheim kommune har i samarbeid med Trondhjem kajakklubb og Trondheim fridykkerklubb, 

tilrettelagt for ny bruk av andre ammunisjonslageret. I dette bygget er det utviklet klubbhus for 

Trondheim fridykkerklubb og kajakklagringsreoler for Trondhjem kajakklubb. Fjorden er viktig for begge 

idrettslagene og på Østmarkneset får de nærhet til sitt aktivitetsområde 

I november 2016 gjorde bystyret i Trondheim vedtak om å “utrede, bygge og finansiere et bryggeanlegg 

ved Ladekaia”. På bakgrunn av dette utarbeidet rådmannen i 2017 en konseptutredning. Politikerne i 

Trondheim vedtok fysiske rammer for et framtidig prosjekt etter ferdigstillelse av konseptutredningen og 



 
vel et halvt år etter det ble det bevilget 14 millioner kroner av årsoppgjørsoverskuddet fra 2017 til 

etablering av bryggeanlegg på Østmarkneset. Konseptutredningen estimerer, riktignok med høy 

usikkerhet, en investeringskostnad på 36 millioner kroner for bygging av et kaianlegg i området. På 

Bakgrunn av nåværende vedtak har rådmannen igangsatt et reguleringsplanarbeid med sikte på bygging 

av et nytt bryggeanlegg.  

 

 

 

 

 


