SKIEN 2020

Vi tar tak i Skien sentrum!

300
leiligheter

4

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.

TØMMERKAIA
OG SMIEØYA

nye byrom

1

ny bypark

Boliger / velferdstjenester
/ næring / kultur
Industrihistorien bevares
Spriten kunsthall
er motor i prosjektet

#22 | #27

Etter at Union stanset papir
produksjonen i 2006 er nå flere enn
80 virksomheter med ca. 400 med
arbeidere etablert seg på øya. Dette
er virksomheter innen IT, innovasjon,
bioteknologi og kunst/kultur.
Tømmerkaia skal transformeres med boliger og funk
sjoner som skal bidra til en ny levende bydel samtidig
som bruk av historiske elementer skal bidra til å gi stedet
identitet. Klosterøya vest vil fullt utbygd omfatte totalt
300 leiligheter. Langs Tømmerkaia er nye boliger for
Tyrilistiftelsen oppført og Cellulosen er revet for å gi
plass for ny sentrumsbebyggelse. I tillegg er Telemark
fylkeskommune i full gang med utbygging av Skien
Videregående skole.
Tømmerkaia er en del av gang- og sykkelforbindelsen
Bryggevannet rundt, men skal også fungere som
adkomst for fremtidig boligbebyggelse og ny virksomhet.
For å skape mer kontakt med vannflaten er det langs
Tømmerkaia foreslått avtrapping mot Bryggevannet.
Spritens funksjon som kunsthall skal synligjøres i
utforming og bruken av Kunsttorget.
Kunsterne tilknyttet Spriten kunsthall vil være med å
prege utformingen av Kunsttorget. Havna for middel
alderens klosteranlegg lå trolig i Bryggevannet på inn
siden av Katteskjær. Denne vika er lun og lett å komme
til og fra med båt. I planen er dammen opprettholdt og
videreutviklet. Klosterhavna vil bli tilrettelagt for aktivitet
og opphold. Det vil blant annet bli en badeplass med
mulighet for vannlek for mindre barn og et kajakksenter
med mulighet for å leie kajakk.
Høydeforskjellen i vika opp til Skien videregående vil bli
tatt opp i form av terrasser. Terrassene vil bli tilrettelagt for
urban dyrking.
Illustrasjoner: HRTB arkitekter

OM PROSJEKTET
Steinar Moe eiendom har gjennom de siste 20 årene
oppført nye boligbygg til utleie i Oslo og Sandvika.
Selskapet har kjøpt og utvikler Tømmerkaia og Smieøya
med store deler av Skiens industrihistorie til en ny
bydel. Smieøya inneholder blant annet det verneverdige
PM5*, et av Telemarks viktigste teknisk industrielle
kulturminner. Bygningen er en av de få bevarte bygg etter
bybrannen i 1886 og står ved slusen som er inngangen til
Telemarkskanalen.
>> Alle bygg som oppføres på Tømmerkaia skal eies av
Steinar Moe eiendom, med tanke på utleie til ulike
brukergrupper.
>> Leieprisene vil være lave sammenlignet med å kjøpe
tilsvarende leilighet.
>> Målgruppen er studenter, kunstnere, boliger tilpasset
eldre og barnefamilier. Det skal være en bydel for alle.
>> Det legges opp til ulike aktiviteter, områder for opphold
og virksomheter; barnehage, nærbutikk og andre
veferdstilbud.
Spriten Kunsthall vil være en av drivkreftene i området;
Spriten Kunsthall har et tverrkunstnerisk produksjonsrom,
digitalt prosjektrom og er tilrettelagt for å drive aktivt
utadrettet utstillings- og visningsvirksomhet og formidling
overfor en bred sammensatt målgruppe.
I tillegg til å være et produksjonslokale, huser også
Spriten utstillinger, teater- og filmvisninger, konserter,
foredrag med mer. Ved å legge opp til en fleksibel
utnyttelse av arealet, er dette en omskiftelig produksjonsog formidlingsplass som ikke finnes i området fra tidligere
Steinar Moe Eiendom vil legge til rette for å videreutvikle
dette tilbudet med etalering av kunstnerboliger og
kunsthall for barn og unge. De foreslåtte justeringene vil
være med på å tilføre den nye bydelen nytt liv.

* PM5 stod ferdig i 1882 og var maskinhall for en mindre papirmaskin.

