SKIEN 2020

Vi tar tak i Skien sentrum!

4500 m2

går fra trafikkareal til havnefront og byrom

1800 m2

parkering frigjøres fra bakkeplan
og byrom opp til 2. etasje

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.

MULIGHETSSTUDIE
FOR ARKADEN

6600 m2

bruttoareal ny næring/bolig /handel

fra

1 til 8

aktive fasader

fra

0 til 17

butikker ut mot gaten

fra

1 til 5

fra

1 til 3

serveringssteder i byrom og gater

bymessige forbindelser mellom
Hjellen og Bryggevannet

#13

FRA KJØPESENTER
TIL HANDELSKVARTAL

OM PROSJEKTET
Prosjektet utnytter kraften i transformasjonen av eget
romprogram og bygningsmasse til å omstrukturere og
aktivisere omkringliggende by. Kjøpesenter handler ikke
lenger bare om å leie ut lokaler til butikker, men å skape
opplevelser og innhold. Med Arkaden viser R8 vilje til å
redefinere hva et kjøpesenter kan være.

En mulighetsstudie viser hvordan
Arkaden kan transformeres fra et
kjøpesenter og en barriere i byen
til et flerfunksjonelt handelskvartal
som vil endre murbyens tilknytning
til havnefronten og Hjellen.

På bryggen mellom murbyen og Telemarkskanalen møtes
to skalaer; murbyens kvartalstruktur og industribyens
høyreiste punktbygg. I prosjektet til Ghilardi og
Hellsten får handelskvartalet Arkaden tilhøre begge
verdener. Bryggeparken har vært Skiens havn gjennom
årtusener. Prosjektet foreslår å fjerne trafikken og
legger de attraktive funksjonene i tilknytning til den nye
havnefronten. Mellom Hjellen og havnefronten etableres
en god bymessig sammenheng under fylkesvegen, på
nivå med Hjellen

SAMSPILLER MED BYEN
Arkaden er en sentral eiendom i Skien sentrum
som sammen med rundkjøringen foran rådhuset og
Møllebrua utgjør en barriere mot både Bryggevannet
og Hjellen. R8 Property og arkitektene Ghilardi +
Hellstens prosjekt for Arkaden er ikke en tradisjonell
oppgradering av et kjøpesenter, men et byutviklingsgrep
som fungerer som første dytt av en brikke som kan
utløse en dominoeffekt for å gjenerobre Skiens tapte
havnefront. Det kan gjenforene byen med vannet og de
nye utviklingsområdene.
Prosjektet er en mulighetsstudie og viser hvordan
man på lang sikt kan få en ny attraktiv havnefront med
næringslokaler mot de sidene som i dag er uten aktivitet.
Ved å transformere egen bygningsmasse viser Arkaden vei
mot det som kan få tilbake Skiens identitet som havneby
og tette tilknytning til kanalen.

Ved å flytte parkering fra bryggenivå opp til innfartsvegen
to etasjer opp frigjøres den nye havnen for trafikk og
døde fasader. Bygget som før forholdt seg avvisende til
bystrukturen den er en del av reprogrammeres til å snakke
samme språk som denne. De to kvartalene henvender seg
utover og styrker eksisterende shoppingstruktur. Utover å
være et prosjekt som transformerer egen bygningsmasse,
er nye Arkaden en idé for byen som helhet inn i fremtiden.
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Ny adkomst med bil

Ghilardi + Hellsten arbeider med en byutviklingsstrategi
som vrenger innsiden av kjøpesentret ut mot byen.
Kjøpesentret blir et handelskvartal med blandede
formål som spiller på funksjonene på grunnplan i de
andre kvartalene rundt torget, i gågatesystemet og i
byrommene. Ved å tilpasse en typisk for stor funksjon,
som kjøpesentre gjerne er, til murbyens skala omformes
bygningsmassen til å spille på lag med både murbyen,
men også bygningsmiljøet langs vannet.
Alle illustrasjoner: Ghilardi + Hellsten arkitekter

GHILARDI + HELLSTEN ARKITEKTER AS

