SKIEN 2020

Vi tar tak i Skien sentrum!
Arbeidet med Skien 2020 startet
i 2011. Det er et unikt samarbeidsprosjekt hvor aktører i byen og
kommunen står sammen og
jobber mot felles mål.

LANDMANNS
TORGET

Landmannstorget
er et sentralt og
viktig byrom i Skien
sentrum.
Nå skal kollektiv
knutepunktet
rustes opp med ny
bussterminal og
grønn park.
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Landmannstorget –
kollektivknutepunkt
og park
EFFEKTER AV NYTT LANDMANNSTORG

Landmannstorget er i dag et av
Telemarks viktigste kollektiv
knutepunkt med holdeplass for
lokalbusser, ekspressbusser og
taxi. Dagens kollektivknutepunkt
er utflytende og uoversiktlig og
tilfredsstiller ikke kravene til
universell utforming. Det er stort
behov for opprusting av området.
FORPROSJEKT LANDMANNSTORGET

Ved hjelp av midler fra Bypakke Grenland skal det
etableres ny gateterminal for busser i Kongens gate og
Hesselbergs gate. Det blir også holdeplasser for taxi
og korttidsparkering i området. På dagens torg skal det
etableres grønn park.
FORORD

>> Økt antall busspassasjerer til og fra
Landmannstorget
>> Økt tilgjengelighet for gående, syklende og
kollektivreisende

illustrasjon: Dronninga landskap

>> Effektiv avvikling av busstrafikken
>> Universelt utformet og trafikksikkert
kollektivknutepunkt
>> Etablering av virksomheter i nærheten av
Landmannstorget på grunn av nærheten til
kollektivknutepunktet og den nye byparken
>> Et attraktivt, grønt og pulserende byrom i
sentrumskjernen

Foto: Inge Fjelddalen

FORPROSJEKT LANDMANNSTORGET

Landmannstorget med dagens trafikkløsning. Foto: TA

Skien kommune inviterte til en konkurranse om prosjekteringstjenester for
prosjekt «Landmannstorget – utvikling av kollektivknutepunkt og park» i

oktober 2016. Landskap
I handlingsprogrammet
Bypakke Grenland 2015-18
Konsulentfirmaet Dronninga
erforengasjert
til å har
prosjektet fått ﬁnansiering til planleging og gjennomføring av kollektivknutepunkt og park. Prosjektet omfatter alle faser fra optimalisering, forprosjekt, detaljprosjektering
og oppfølging
Denne rapporten
prosjektere utformingen
av gater og
park.i byggeperioden.
Forprosjektet
omfatter forprosjektfasen.
ble vedtatt i november 2017 og detaljprosjektering skal
PROSJEKTERINGSGRUPPA
består av Dronninga
landskap (byrom, landskapgjøres i 2018. OmrådetProsjekteringsgruppa
vil være ferdig
i 2020.
sarkitektur), Arkitema (byplan, arkitektur), Zenisk (lysdesign), Structor (alle
tekniske fag) samt Kulturminnekonsult (kulturminnerådgivning). Dronninga
landskap har hatt prosjekteringsgruppeledelsen.
Foto der ikke annet er nevnt: Dronninga landskap.
Oslo, 31. oktober 2017
DRONNNGALANDSKAP

DETALJER
OPPGAVENS AVGRENSING
Landmannstorget skal bygges ut som kollektivknutepunkt og opparbeiding
av park på området i samsvar med reguleringsplan, samt mandat og
prosjektplan for prosjektet. Universell utforming skal være sentral i
prosjekteringen.
I reguleringsplanen er det gitt mulighet for å bygge parkeringshus under
Landmannstorget. Det er utarbeidet en egen rapport som konkluderer med
at det ikke anbefales å etablere parkeringsanlegg under Landmannstorget.
I reguleringsplanen er det også gitt muligheter for å bygge et større bygg på
Landsmannstorget, men dette er ikke aktuelt lenger og ikke en del av dette
prosjektet.
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MÅL MED OPPGAVEN
Landmannstorget er omtalt på følgende måte i Bypakkas vedtatte handlingsprogram:
«Etablering av nytt kollektivknutepunkt med gateterminal som øker
kollektivkapasiteten og gir bedret traﬁkkﬂyt, traﬁkksikkerhet og tilgjengelighet. Landsmannstorget er også et viktig byrom i Skien sentrum, og på dagens torg skal det etableres park og et mulig publikumsrettet bygg.
Prosjektet innebærer en betydelig opprusting av Telemarks viktigste kollektivknutepunkt med over 500 000 påstigninger i året. Tiltakene vil gjøre det
mer attraktivt å reise kollektivt og ferdes og oppholde seg som myk traﬁkant
i byen. Samtidig kan det bidra til at sentrum blir mer attraktivt som etableringssted for boliger og næringslivet.»

Fase: Detaljplanlegging
Forventet ferdigstillelse: Våren 2020
Sted: Landmannstorget
Størrelse: 10 dekar
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Oppdragsgiver: Skien kommune
Arkitekt: Dronninga Landskap i samarbeid med
Struktor, Arkitema, Kulturminnekonsult
og Zenisk
Finansiering: Bypakke Grenland

Forsidebilde: Dan Riis

illustrasjon: Dronninga landskap
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