SKIEN 2020

Vi tar tak i Skien sentrum!

Med Tett på – Bryggebyen vant
A-lab sammen med danske Leth
& Gori arkitektkonkurransen om
utviklingen av Skien Brygge.

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.

SKIEN
BRYGGE

Det 43 dekar store industri-,
jernbane- og kaiområdet skal
forvandles til et pulserende
sentrumsområde med
hovedvekt på boliger.
Ambisjonen er å skape en mer
attraktiv by for alle som jobber
og bor i – og besøker – Skien.

#21

Skien Brygge
I by etter by har vi sett den
vitaliserende effekten det har å
utnytte tilgangen til vannspeil og
elver. Nå er det Skiens tur. Med
Skien Brygge vil byens befolkning
”ta vannet tilbake”.

>> Prosjekteier: Bane NOR Eiendom AS
>> Sted: Jernbanebrygga
>> Tomteareal: 25 000 m2
>> Utviklingspotensiale: 58 000 m2
>> Arkitekt: A-lab og Leth & Gori (DK)
>> Rådgivende ingeniører/
Samarbeidspartnere: COWI AS
>> Miljøsertifisering: BREEAM Communities

VANNFORBINDELSEN
Gjennom en mer enn 1000 år lang bosetningshistorie er
Skien formet av vannveien. Den ga tilgang til byen, og den
ga byen tilgang til havet og verden. I tidligere tider gikk
havnebassenget helt opp der rådhuset ligger i dag. Da
rådhuset ble bygget på 1890-tallet, ble det funnet rester
av en sjøbod og en kai i forbindelse med grunnarbeidet.
Senere ble det vi i dag kaller Jernbanebrygga utviklet til et
industripreget og pulserende havneområde.
NÅ REETABLERES ”BYEN VED ELVA”
Den aller viktigste målsetningen med prosjektet Skien
Brygge er å gi vannet, elva og bryggene tilbake til byens
befolkning. Vi har sett det i by etter by, både i Norge og
i utlandet, hvor vitaliserende det er, når byer som er så
heldige å ha en slik beliggenhet til fulle utnytter tilgangen
til vannspeilet. Nå er tiden inne for at det samme skjer i
byen vår. Nå er det Skien og Skiens befolknings tur!
SE DET FERDIG
På diverse nettsteder, blant annet www.skienbrygge.no,
ligger en film som viser hvordan Skien Brygge vil bli,
ferdig utbygget: En helt ny og levende bydel som vil
fremstå som en utvidelse av eksisterende bykjerne.
I tillegg til de ca 400 leilighetene, vil Skien Brygge gi plass
til butikker, kontorarealer, kulturaktiviteter og attraktive,
offentlige uterom.

Illustrasjoner: A-lab

Som norsk pilotprosjekt for BREEAM Communities har
prosjektet høye bærekraftsambisjoner. I tillegg til en
kompakt energi- og transportbesparende bebyggelse
inneholder prosjektet en rekke miljøtiltak på detaljnivå,
inkludert rensing av Skienselva.

