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KOLLEKTIVKNUTEPUNKT LANDMANNSTORGET

FORORD

I februar 2011 behandlet bystyret i Skien kommune bystyresak 10/11, hvor de ber om at det
utarbeides en detaljert trafikkplan for gater og kryss rundt Landmannstorget. Med bakgrunn i
bystyrets føringer ble det fra Skien kommunen sendt ut en tilbudsinnbydelse, 20.09.2011, for
utarbeidelse av et forprosjekt som skal være grunnlag for reguleringsplanlegging og byggeplan for
Landmannstorget. Rambøll Norge AS ble i den forbindelse engasjert av Skein kommune for å bidra
med å utarbeide forprosjektet. Denne rapporten oppsummerer forprosjektet.
Representant for Skien kommune har vært byplanlegger Håvard Nymoen. Prosjektleder fra Rambøll
har vært Elisabeth Osmark Herstad. I tillegg har Grethe Myrberg, Atle Halsøy, Anne-Kari Hetterud
og Inger Jahre bidratt fra Rambøll.

Tønsberg, mai 2013
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SAMMENDRAG
Det har vært jobbet med et nytt kollektivknutepunkt i flere sammenhenger de siste tiårene. Etter
arkitektkonkurransen for Landmannstorget – Kverndalen 2002, har en gateterminal i en eller
flere av gatene langs Landmannstorget vært pekt på som den aktuelle løsningen.
I februar 2011 behandlet bystyret i Skien kommune Bystyresak 10/11, hvor de ber om at det
utarbeides en detaljert trafikkplan for gater og kryss rundt Landmannstorget.
Med bakgrunn i bystyrets føringer ble det fra kommunens side sendt ut en tilbudsinnbydelse i
september 2011, for utarbeidelse av et forprosjekt som skal være grunnlag for
reguleringsplanlegging og byggeplan for Landmannstorget. Denne rapporten oppsummerer
forprosjektet.
For å få fram viktig elementer fra berørte aktører har det vært gjennomført en
medvirkningsprosess i forprosjektet.
I møte i Kollektivgruppen i Grenland i april 2012 ble det lagt fram tre alternative løsninger for
kollektivterminal på Landmannstorget og omliggende gater. Der ble det anbefalt å prioritere
gateterminalløsning i Kongens gate og Hesselbergs gate. Hovedbegrunnelsen for å prioritere
Gateterminalløsning er at det trafikkavviklingsmessig er den mest effektive løsningen. Den er
også den beste løsningen med hensyn på trafikksikkerhet.
I desember 2012 var saken (Bystyresak 158/12) oppe i bystyret og man vedtok å gå videre med
planlegging av gateterminal i Kongensgate og Hesselbergs gate.
I forprosjektet er det er fire hovedkategorier av alternativer som er vurdert. Disse er:
Gateterminal i Torggata og Skistredet
Kollektivterminal på selve Landmannstoget
Delvis gateterminal i Kongens gate
Gateterminal i Kongen gate og Hesselbergs gate
Hensyn til universell utforming har medført at det på grunn av stigningsforholdene rundt og på
Landmannstorget bare er Kongens gate og Hesselbergs gate som egner seg til gateterminal eller
utkjøring fra annen kollektivløsning på Landmannstorget. Dermed faller løsninger som innebærer
bruk av Torggata og Skistredet ut.
Er det ønskelig med kollektivterminal på selve Landmannstoget må man flate ut
Landmannstorget og inn og utkjøring må skje fra Kongens gate og Hesselbergs gate. Dette
medfører at man ikke får tilstrekkelig med oppstillingsplasser hvor bussene kan kjøre inn og ut
av holdeplassene uavhengig av hverandre. Ut og innkjøring i Kongens gate og Hesselbergs gate
medfører at det blir mange ut og innkjøringer på et relativt lite kvartal og helt inntil kryssene.
Dette medfører dårlig trafikksikkerhet og framkommelighet. Løsningen anbefales ikke.
Med en delvis gateterminal i Kongens gate menes at gateterminalen skyves mer inn på selve
Landmannstoget slik at to uavhengige kjørefelt for vanlig trafikk kan opprettholdes i Kongens
gate. Terminalområdet må heves med omtrent 1 meter mot Skistredet for å komme innenfor
kravene til universell utforming. Dette blir utfordrende i forhold til eksiterende bebyggelse i
Skistredet. Løsningen gir dårlig framkommelighet for bussene både på grunn av mer
manøvrering inn til holdeplassene og fordi bussene får vikeplikt for alle andre trafikanter ved ut
og innkjøring til terminalområdet. Løsningen medfører også dårligere trafikksikkerhet blant annet
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fordi fotgjengerne må krysse inn og utkjøringen til terminalområdet i tillegg til de vanlige gatene
rundt torget. Løsningen anbefales ikke.
Landmannstorget har sine begrensninger i areal og stigningsforhold når det gjelder mulige
løsninger. Ut fra dette er gateterminal i Kongensgate og Hesselbergs gate den klart mest
fordelaktige løsningen. Dette er begrunnet i at løsningen er mest effektiv når det gjelder
trafikkavvikling for bussene og anses også som den beste løsningen ut fra trafikksikkerhet og
universell utforming. Vareleveringsforholdene i Kongens gate er utfordrende, men det er mulig å
etablere en akseptabel ordning i Skistredet.

Figur 1 Anbefalt gateterminal i Kongens gate og Hesselbergs gate

Denne løsningen viser gateterminal i Kongens gate for metrolinjene M1, M2 og M3 samt
gateterminal i Hesselbergs gate for lokalrutene og ekspressbussene.
Gateterminal med tre plasser i hver retning i Kongens gate og to plasser i hver retning i
Hesselbergs gate har tilstrekkelig kapasitet for å avvikle det dobbelte av dagens kollektivtrafikk.
Ved behov kan det etableres to ekstra bussholdeplasser ved Byporten parkering i Kongens gate.
Løsningen gir god mulighet for utnyttelse av Landmannstorget også til andre formål. Det er lagt
inn et forslag til plassering av nytt bygg med en gjennomgang på bakkeplan for å skape en god
sammenheng på tvers av kvartalet. Landmannstorget ligger i et skrånende terreng med et
lavpunkt i det sørvestre hjørnet. Dette kan gi en spennende park løsning for torget. I skissene er
det skissert en terrassering/amfiløsning med en integrert rampe for å sikre god fremkommelighet
for alle brukergrupper. Det er også lagt inn vannrenner og område som naturlig håndterer
overvann.
Gjennomgangen av tidligere planer viser at anbefalt løsning for ny kollektivterminal vil kunne
tilpasse seg de fleste planene som omfatter Landmannstorget.
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Det har vært jobbet med et nytt kollektivknutepunkt i flere sammenhenger de siste tiårene. Etter
arkitektkonkurransen for Landmannstorget – Kverndalen i 2002, har en gateterminal i en eller
flere av gatene langs Landmannstorget vært pekt på som den aktuelle løsningen.
I februar 2011 behandlet bystyret Bystyresak 10/11, hvor de ber om at det utarbeides en
detaljert trafikkplan for gater og kryss rundt Landmannstorget. I bystyresaken ble det gitt noen
føringer for det videre arbeidet, de viktigste var:
-

-

Buss- og drosjeholdeplassene legges langs Landmannstorget i Kongens gate og i
Skistredet
Kjøremønsteret opprettholdes som i dag (enveiskjøring i Kongens gate og Torggata)
bortsett fra at Skistredet stenges mellom Kongens gate og Torggata for å tas inn som en
del av kollektivløsningen
Lyssignalanlegg og evt. andre trafikktekniske tiltak for å sikre bussenes framkommelighet
og fotgjengernes sikkerhet skal vurderes

Med bakgrunn i bystyrets føringer ble det fra kommunens side sendt ut en tilbudsinnbydelse,
20.09.2011, for utarbeidelse av et forprosjekt som skal være grunnlag for
reguleringsplanlegging og byggeplan for Landmannstorget.
I tilbudsinnbydelsen beskrives hovedoppgaven for
forprosjektet å være “å designe en løsning for
kollektivknutepunktet ved Landmannstorget” og at
“holdeplasser for kollektivtrafikken skal løses i
gatene rundt Landmannstorget, mens torget er tenkt
opparbeidet med park og bebyggelse.”
Det er også nevnt at kritiske suksessfaktorer for
prosjektet er:
Viktig at de ulike, og til dels, motstridende
interessene kommer fram slik at de som
representerer disse opplever at de blir hørt.
Konklusjoner må være godt begrunnet og
kommunisert på en slik måte at det skapes
forståelse for valgte løsninger hos alle
parter.
Denne rapporten oppsummerer forprosjektet hvor
hovedoppgaven har vært å designe en løsning for
nytt kollektivknutepunkt ved Landmannstoget. Dette
er sett opp mot hvordan kollektivløsningen gir
muligheter og begrensninger for annen planlegging
som også foregår i området. Det har vært fokus på å
finne løsninger som er god for alle trafikantgrupper
på og rundt Landmanstorget med nærliggende
kvartaler.

Figur 2 Prosjektområdet
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For selve Landmanstoget er det utført skisseprosjekt for parkområdet og utredet premisser og
føringer for det videre arbeidet med en eventuell park og bygg på Landmannstorget.

2.2

Medvirkningsprosess
I de siste årene har det vært gjennomført flere utredninger og ulike løsninger for
kollektivterminal har vært belyst. Gjennom disse utredingene er det kommet fram at det er
varierende synspunkter blant næringsdrivende og andre interessegrupper i sentrum på hvordan
kollektivløsning og gatebruk skal være i Skien sentrum. For å få fram viktig elementer fra berørte
aktører har det vært gjennomført en medvirkningsprosess i forprosjektet.
Det er avholdt møte med to eksterne referansegrupper hvor prosjektet ble presentert og hvor det
var viktig å få fram aktørenes synspunkter, hva de mener er viktig å ivareta i planleggingen,
hvilke funksjoner man bør ta hensyn til og annet som bør danne grunnlag for valg av løsning for
ny kollektivknutepunkt ved Landmannstorget.
Referansegruppe 1 bestod av representanter for de ulike kollektivselskapene, taxi,
fylkeskommunen og Statens vegvesen for uten representanter fra Skien kommune.
Referansegruppe 2 bestod av eiendomsbesittere og handelsnæringen rundt Landmannstoget for
uten representanter fra Skien kommune.
Ut over dette har det vært avholdt egne møter med Vestviken kollektivselskap (VKT) som er den
største aktøren på kollektivterminalen på Landmannstoget i dag og en møbelhandel i
Kongensgate som kan bli spesielt berørt av tiltakene.
Gjennom denne første runden med medvirkning kom det fram at det var ønske og behov for å se
på flere løsninger for ny kollektivterminal ved Landmannstoget. Dette var ikke i tråd med
opprinnelig bestilling fra bystyret hvor det bare var bedt om å utrede buss- og drosjeholdeplasser
langs Landmannstoget i Kongens gate og i Skistredet. Det ble derfor besluttet å legge dette fram
på gruppeledermøte for politikerne i Skien for å få redegjort om man var enige om å
opprettholde den opprinnelige bestillingen eller om det var behov for å utvide den.
Gruppelederne mente det var behov for å utvide bestillingen til å omfatte flere alternativer hvor
valg av alternativ som man skulle utrede videre skulle legges fram for hovedutvalget for teknisk
sektor (HOTS) for avgjørelse.
Som grunnlag for denne prosessen er det utarbeidet ulike notater som belyser
dimensjoneringsgrunnlag og fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. Innspill fra
medvirkningsprosessen har vært førende for både alternativene som har vært belyst og hvilke
funksjoner som bør ivaretas i løsningene. De viktigste notatene er:
Kollektivløsning på Landmannstorget – alternative løsninger, 2012-02-03, utarbeidet av
Rambøll.
Alternative kollektivløsninger på Landmannstorget, 2012-09-24, utarbeidet av Rambøll.
Følgende innspill kom fram i medvirkningsprosessen:
Referansegruppe 1 (kollektivselskapene)
Noen stikkord fra møtet:
Landmannstorget er det desidert største kollektivknutepunktet i Telemark.
Uheldig at man flytter holdeplassene lenger unna enn Torggata. Kan man gjøre noe med
høydeforholdene for å bruke Torggata?
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Ekspressbuss som kantstopp er ikke bra. Ekspressbussene bruker opp mot 10 min på lessing.
Dublering av avganger på ekspressbussen på fredag og søndag i dag.
Fjernbussene Telemark og Kragerø bruker også Landmannstorget.
Skottfossbussen regulerer på Landmannstoget i dag, men dette bør kunne ordnes. De
mangler toalettanlegg på endepunktene.
Liker enkeltholdeplasser bedre siden de ikke er avhengig av hverandre.
Skolebussene fungerer som vanlige busser og går i dag fra Landmannstorget. Mange av
skolebussene kommer inn samtidig på morgenen og ettermiddagen.
Det må være et salgskontor for billetter (Narvesen) i et av byggene like ved.
Man vurderer en egen Ekspressbuss direkte mellom Skien og Porsgrunn.
Passasjerene bytter mellom busser som går i samme retning. Det medfører lite behov for å
krysse gata i visst løsning for å bytte buss.
Drosjekøen i helgene bør man tenke på hvor man ønsker å ha. En løsning inn mot parken ble
foreslått. De synes løsningen i Porsgrunn fungerer bra.
Turbussene bruker Landmannstorget i dag fordi det ikke er plass andre steder i byen.
Det blir mye kjøring rundt kvartalet for bussene, spesielt for ekspressbussen.
Det virker som det er få plasser for framtiden.
Hvorfor kan man ikke bruke mer av Landmannstorget slik at man sikrer at
kollektivknutepunktet virker ordentlig?
Kan man ta høyde for en alternativ strategi hvis det viser seg i framtiden at
kollektivknutepunktet blir for lite?
Kan man tenke seg at taxi kjører gjennom parken med en forbindelse til bygget?
Hvor stor vekst har det vært i kollektivandelen de siste årene?
Statens vegvesen jobber med sykkelløsning for Torggata.
Møte med møbelhandel i Kongens gate
Noen stikkord fra møtet:
Varelevering med semitrailer alle ukedagene, noe mindre på fredagene. Står i 10-40 min. Er
det ledig på parkeringsplass utenfor så brukes denne til varelevering. Hvis ikke så parkerer
den i gata. Dette går siden det i dag er 3 kjørefelt.
Møbelhandelen bruker i dag fortauet utenfor butikken til mellomlagring av varene fram til de
får flyttet dem til dit de skal.
Trenger 3 kundeparkeringsplasser til i tillegg til de han leier i Skistredet ved butikken i dag. I
tillegg kommer varelevering med semitrailer og deres egen varebil.
Det bør aktivt ses på om det fins løsning for varelevering, kanskje i Skistredet.
Gjennomgang med VKT
Noen stikkord fra møtet:
VKT mener de har behov for 12 oppstillingsplasser for å ta høyde for framtiden.
VKT ønsker ikke toveis biltrafikk i systemet som nå er tegnet opp.
Man bør ikke ta bort holdeplassene ved Rådhusplassen fordi Kongens gate er for langt vekk
fra kjøpesenteret.
VKT mener at et overbygd kollektivknutepunkt hever standarden på kollektivknutepunktet.
Med skissert løsning binder man seg veldig opp i dagens opplegg.
Det må tas høyde for behov for utviklingsareal.
Er det mulig å få skissert opp og vurdert en løsning med to midtstilte plattformer parallelt
ved siden av hverandre i Kongens gate og noe inn på Landmannstorget.
Er det vurdert alternativer til Landmannstoget.
Referansegruppe 2 (Handel/eiendom)
Noen stikkord fra møtet:
Generelt skeptisk til å få bussholdeplass rett utenfor butikkene.
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Synes man bør bruke mer av Landmannstorget enn det som er skissert.
Er det mulig å legge hovedtyngden av holdeplassene i Hesselbergs gate?
Generell skepsis til gateterminal.
Man bør ikke bygge igjen hele plassen.
Et parkområde bør være grønt og få fram de lune stedene. Lekeområde for å få barnefamilier
til byen og et område for alle generasjoner.
Man må legge til rette for næringsutvikling og varelevering.
I møte i Kollektivgruppen i Grenland den 12.04.2012 ble det lagt fram tre alternative løsninger
for kollektivterminal på Landmannstorget og omliggende gater. Der ble det anbefalt følgende
prioritering:
1. Gateterminalløsning
2. Delvis gateterminal på Landmannstorget
3. Terminal på Landmannstorget
Hovedbegrunnelsen fra kollektivgruppa for å prioritere Gateterminalløsning er at det
trafikkavviklingsmessig er den mest effektive løsningen. Den er også den beste løsningen med
hensyn på trafikksikkerhet.
Da saken var oppe i HOTS høsten 2012 ble det bestemt at saken først burde tas opp i handikap
og eldrerådet for deretter å avgjøres i bystyret. I desember 2012 var saken (Bystyresak 158/12)
oppe i bystyret og man vedtok å gå videre med planlegging av gateterminal i Kongensgate og
Hesselbergs gate.
Bystyrets vedtak:
Alternativ 2 Gateterminal, vist i Rambøll-notat nr. 5, datert 24.9.2012, legges til grunn for
fullføring av forprosjektet for kollektivknutepunkt på Landmannstorget.
Følgende oversendes administrasjonen og følger saken:
1. Bystyret ber om at strekningen Kongensgt, fra Hesselbergs gate mot Skistredet i sydlig
retning, stenges for allmenn trafikk.
2. Bystyret ber om at det etableres korttids parkeringsplasser i tillegg til HC plasser på
området øst for NAV bygget, dette for å betjene av/påstigning av reisende som blir
transportert med bil, inn til det kollektive knutepunktet.
3. Det forutsettes at det etableres tilfredsstillende løsninger for varelevering til butikkene i
området.

2.3

Vurderingskriterier
Siden medvirkningsprosessen førte til at flere ulike alternative for ny kollektivknutepunkt på
Landmannstoget skulle utredes var det behov for å sette opp kriterier som alternativene skulle
vurderes opp mot. Det er valgt følgende vurderingskriterier:
Framkommelighet
Under framkommelighet vurderes trafikal konsekvenser ved alternativene. Det er
framkommelighet for busstrafikken som vektlegges. Forsinkelser og fleksibilitet i forhold til dette
omtales. Likeledes beskrives kapasiteten for terminalløsningene.
Trafikksikkerhet
Alternativene vurderes trafikksikkerhetsmessig. Det er trafikksikkerheten til myke trafikanter i
området som det fokuseres på.
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Universell utforming
Under Universell utforming gjøres en vurdering av om løsningen er logisk og lettlest og om det er
lett å orientere seg i området. Likeledes vurderes forskjellen på alternativene når det gjelder
stigningsforholdene.
Bygg/Park
En vurdering av hvor store arealer som blir disponible for etablering av bygg og park på
Landmannstorget gjøres her.
Varelevering i Kongens gate
Da flere av alternativene medfører at Kongens gate er den gaten som får de største endringene
ved å etablere en kollektivløsning, er forholdene for varelevering i Kongens gate vurdert i
alternativene.
Ved behov for å vurdere temaene opp mot hverandre er det lagt mest vekt på temaet
framkommelighet og trafikksikkerhet. Dernest universell utforming. Dette er også lagt stor vekt
på å finne gode løsninger både for varelevering i Kongens gate og tilpasninger til bygg og park.
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DAGENS SITUASJON PÅ LANDMANNSTORGET
Landmannstorget i Skien sentrum er et sentralt knutepunkt for busstrafikken.
Kollektivknutepunktet trafikkeres av metrolinjene M1, M2 og M3. Dette er tre langsgående ruter,
som dekker mye av den tett utbygde delen i de tre kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien.
Satsningen på Metrolinjene, som ble innført i 2005, har gitt et adskillig bedre kollektivtilbud til de
reisende med høyere frekvens og stive ruter. Metrolinjene er supplert med flere pendelruter (P5,
P6, P7 og noen regionale busser) som dekker områder utenfor metrolinjene. Det er
omstigningsmuligheter der rutene har felles strekninger/holdeplasser, som på Landmannstorget.
Ut over metrolinjene og pendelrutene trafikkeres Landmannstorget av ekspressbussene
Telemarksekspressen (denne linjen avvikler også buss for tog på strekningen Larvik-Skien),
Rjukanekspressen og Grenlandsekspressen.

Figur 3 Bussruter i Grenland
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Landmannstorget er en åpen plass på ca. 60 x 70 m som disponeres til busstrafikk og taxi.
Torget omkranses av Kongens gate, Hesselbergs gate, Torggata og Skistredet. I dag betjenes
metrolinjene i Torggata (nordover) og del av Landmannstorget mot Torggata (sørover), mens
pendelrutene, ekspressrutene og taxi betjenes inne på selve torget.
Torget har en sterk helning fra Kongens gate og Hesselbergs gate på skrå mot krysset mellom
Torggata og Skistredet. Selve Landmannstoget tilfredsstiller derfor ikke kravene til universell
utforming.
Det er inn- og utkjøring til Landmannstorget fra alle gatene rundt torget. Avkjørslene gjør at
torget “flyter” ut i gatearealene med store asfalterte arealer. De fire avkjørslene sammen med de
fire gatekryssene rundt torget gjør at det er mange trafikkstrømmer å forholde seg til for
fotgjengere og andre trafikanter i området. Torget som kollektivterminal legger ikke spesielt til
rette for å prioritere kollektivtrafikken eller ivaretar universell utforming i form av at det er lett å
forstå hvor de ulike bussene har holdeplass.

Figur 4 Landmannstoget i dag
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KRAV TIL UTFORMING AV KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
Ved planlegging av infrastruktur for kollektivtransport skal følgende hensyn legges til grunn:
trafikksikkerhet
universell utforming
reisetid
forståelighet
komfort
kvalitet
andre trafikkantgrupper
omgivelser
De sju prinsippene for universell utforming er:
Like muligheter for alle
Fleksibel i bruk
Enkel og intuitiv i bruk
Forståelig informasjon
Toleranse for feil
Lav fysisk anstrengelse
Størrelse og plass for tilgang og bruk
For å sikre tilgjengelighet for alle trafikantgrupper bør det tilrettelegges for:
Trygg adkomst
Trygg sykkelparkering
Kortidsparkering/plass for henting/brining
Bilparkering
Taxiparkering
Kiss&ride

4.1

Universell utforming (UU)
I forhold til prinsippet om universell utforming er stigningsforholdet et av de viktigste kriteriene.
Det gjelder både stigningsforhold fra sentrumsfunksjoner til kollektivknutepunktet og på selve
knutepunktet.
For å ivareta universell utforming er maksimal stigning i sentrumsområdet (fortau) 1:20 eller 5
% (ref.: Håndbok 278 Universell utforming). Maksimal stigning på bussholdeplasser i
lengderetningen er 1:25 eller 4 % (ref.: Håndbok 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på
veg).
Figuren viser viktige mål for fotgjengerne i sentrum (røde ringer) og hvilke stigningsforhold det
er i gatenettet rundt Landmannstorget. Som vi ser har Skistredet størst helning (1:16) tett
etterfulgt av Torggata (1:18). Ingen av disse gatene tilfredsstiller kravene til UU. Tilsvarende er
gjelder for selve Landmannstorget (1:21).
Stigningsforholdene er utfordrende i prosjektområdet i forhold til universell utforming. Skien
sentrum har generelt vanskelig topografi for rullestolbrukere, idet mange gater/fortau er for
bratte. Både Torggata (5,5 %) og Skistredet (ca. 6,25 %) ved Landmannstorget er brattere enn
anbefalte normer.
Dette innebærer at etablering av kollektivterminal langs Skistredet og Torggata ikke umiddelbart
lar seg gjennomføre uten å finne en løsning som reduserer stigningsforholdet. Man har derfor
valgt å gå videre med å utrede plassering av gateterminal for bussene i Kongens gate og
eventuelt Hesselbergs gate.
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Landmannstorget

Figur 5 Stigningsforhold rundt Landmannstoget

Når det gjelder universell utforming er det også viktig at det er lett å orientere seg. Faste plasser
for hver bussrute er det beste og det er viktig at plassene er godt skiltet.
Videre er det mange krev til fysisk utforming i forhold til universell utforming som må følges opp i
videre planlegging og prosjektering av område i arbeidet som følger etter forprosjektet.

4.2

Fysisk utforming – plassbehov
Langsgående oppstillingsplasser for buss kan utformes etter to prinsipper, “sagtann”-oppstilling
eller “kantstein”-oppstilling (se figurer). Ved “kantstein”-oppstilling trenger man lang avstand
(helst 20 m) mellom oppstillingsplassene for å komme ut/inn til holdeplassen. Å komme inntil
kantstein med hele bussens lengde er viktig for å få universell utforming og unngå glipe mellom
dør og kantstein. “Sagtann”-oppstilling krever kortere lengde mens bredden på
manøvreringsarealet er større.
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På grunn av lokale tilpasninger kan man se på en viss reduksjon av målene som er oppgitt i
håndbøkene, men løsningene blir lite fleksible og framtidsrettet om man reduserer for mye.
Lengde på bussoppstilling for vanlig buss kan reduseres til 15 m og leddbuss til 18 m, men det er
da viktig å sjekke at det fremdeles er satt av tilstrekkelig plass til å manøvrere bussene.

Figur 6 Lengde og bredder på oppstillingsplasser fra HB 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg

Lengden på kvartalet rundt Landmannstorget er førende for hvor mange holdeplasser man har
plass til i en gateterminal. Langs Landmannstorget er det i Kongens gate ca. 60 m lengde
disponibelt til bussoppstilling.
Det er lagt inn følgende premisser for dimensjoneringen:
• Dimensjonering for vanlig buss er 15 m og for leddbuss 18 m.
• Er leskurene integrert i fasaden holder det med 3,5 m fortau. Skal leskuret stå fritt på
fortauet må bredden være minst 4,5 m. Da er det forutsatt at man bruker en leskurtype
med veldig smale sidevegger.
• Bak oppstillingsplassene for bussene er avstanden 2 m for å få plass (Krav >1 m) til
forbipasserende.
Skissering av terminalen tilsier mulighet for å innpasse én singel og en dobbel (to plasser)
plattform hver retning i Kongens gate. Videre er det plass til en dobbel plattform i Hesselbergs
gate. Plattformene i Hesselbergs gate er tiltenkt fjernbusser og lokal linje med sporadiske
avganger.
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Videre så er dimensjoneringskrav som er oppgitt i Statens vegvesen Håndbok 278 Universell
utforming, Håndbok 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg og Håndbok 017 Veg- og
gateutforming lagt til grunn for arbeidet. Det er blant annet lagt vekt på at manøvrering i kryss
og til holdeplasser er tilpasset bussene.

4.3

Kapasitetsberegninger for busser på kollektivknutepunktet
Det er gjennomført en kontroll av holdeplasskapasitet på en ny gateterminal på
Landmannstorget. Det er benyttet en metodikk som baserer seg på en tilfeldig fordeling av
bussankomster (Poissonfordelte ankomster). Metodikken er anerkjent og har vært benyttet i Oslo
og Akershus i mer enn 20 år.
I et ruteopplegg med mange avganger er ankomstene til holdeplass vanligvis relativt tilfeldige,
derfor denne beregningsmetodikken. Det er mulig å øke kapasiteten noe ut over den teoretisk
beregnede ved aktivt gjennom rutetabellene å spre ankomstene ut over dimensjonerende time.
En holdeplass antas å ha nådd sin kapasitetsgrense når 95 % av bussene kan betjenes uten
ventetid. Det vil si at 5 % av bussene må vente i kortere eller lengre tid før de kan kjøre inn på
holdeplass. Ventetiden er vanligvis ikke lang; i størrelsesorden maksimalt noen få ti-talls
sekunder.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
-

Terminalområde er i Kongens gate kombinert med Hesselbergs gate.
Det er tatt utgangspunkt i dagens linjestruktur
Det er 3 Metrobusslinjer med 15 min frekvens (4 avganger pr time), til sammen 12
avganger pr time.
Det er 2 lokale linjer med 60 min frekvens, det vil si 2 avganger pr time.
Det er en annen lokal linje med sporadiske avganger
Det skal være plass til inntil 2 fjernbusser på holdeplassområdet samtidig.
Det er regnet med at det på sikt kan forventes inntil en dobling av frekvensen på
Metrolinjene og lokallinjer.

En singel og en dobbeltplattform i Kongens gate
Holdeplassene i Kongens gate er tenkt disponert med en Metrolinje (M1 til/fra Skien stasjon) på
singel plattform. De to andre Metrolinjene (M2 og M3) samt lokallinjene deler dobbelplattformen.

Kapasitetsberegning av gateterminal på Landmannstorget.
3 oppstillingsplasser i Kongens gate
Plattformer

M1-singelplattform
M2, M3 og lokale på
dobbel plattform

Dagens frekvens
Sannsynlighet for å vente, 60 sek
holdeplasstid
Ikke relevant. Tidtab.
4
sprer avgangene
avg/time
hvert 15 min
10
0,03
avg/time

Dobbel frekvens
Sannsynlighet for å vente, 60 sek
holdeplasstid
Ikke relevant. Tidtab.
8
sprer avgangene
avg/time
hvert 7,5 min
20
0,08
avg/time
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Kapasitetsberegning av gateterminal på Landmannstorget.
3 oppstillingsplasser i Kongens gate
Plattformer

M1-singelplattform
M2, M3 og lokale på
dobbel plattform
Grønt felt:
Gult felt:
Rødt felt:

Dagens frekvens
Sannsynlighet for å vente, 90 sek
holdeplasstid
Ikke relevant. Tidtab.
4
sprer avgangene
avg/time
hvert 15 min
10
0,05
avg/time

Dobbel frekvens
Sannsynlighet for å vente, 90 sek
holdeplasstid
Ikke relevant. Tidtab.
8
sprer avgangene
avg/time
hvert 7,5 min
20
0,16
avg/time

Innenfor normalt akseptabel verdi, det vil si under 5 % sannsynlighet for venting.
I grenseland. Kan redusere sannsynlighet for at buss må vente litt ved aktiv bruk
av tidtabell for å spre avgangene over timen.
Ikke ønsket situasjon. Det er for stor sannsynlighet for at busser må vente for å
komme inn til holdeplass

Tre single plattformer i Kongens gate
Det har i tidligere utredninger vært vist løsninger med tre enkeltstående sagtann-plattformer.
Disponibel lengde på kvartalet sett opp mot de eksisterende dimensjoneringskrav som forutsetter
plattformer med plass til 15 m boggibusser, gjør det vanskelig å få plass til tre enkeltstående
sagtann-plattformer uten at bussene kommer i konflikt med kryssområdene.
To av plattformene vil da betjene hver sin metrolinje. Den tredje plattformen vil betjene en
metrolinje og en lokal linje.
Ved 60 sekunder oppholdstid viser teorien at det er 13 % sannsynlighet for at en buss må vente
på plass for å komme inntil plattform. Nå er beregningene basert på at bussene ankommer
tilfeldig. Det vil bare være delvis riktig i dagens situasjon, hvor man kan styre ankomster til en
viss grad ved hjelp av rutetabell.
I en fremtidig situasjon med dobling av frekvensen vil avstanden mellom bussene være såpass
kort at normale variasjoner i trafikkbildet, tidvis med forsinkelser, tilsier betydelig risiko for at to
busser ankommer samtidig. Da må den ene vente utenfor plattform, og det vil være sannsynlig
at gateløpet blokkeres. Hvis holdeplasstiden økes til 90 sekunder vil situasjonen med venting
utenfor plattform oppstå ofte.
En lang plattform med plass for tre busser i Kongens gate
En lang plattform med plass til tre busser etter hverandre har teoretisk bedre kapasitet enn
separate plattformer. Det er ikke plass til å etablere 3 plasser slik at bussene kan kjøre
uavhengig av hverandre ut og inn av holdeplassene. Det er to store ulemper med såkalte
trippelplattformer:
Buss som kommer inn som nr 3 vil ofte måtte stoppe to ganger. Første gang når bussen
kommer og står bak de to andre bussene. Deretter når de to andre bussene er kjørt må
bussen stoppe på den fremste plassen, fordi enkelt passasjerer ikke går bakover for å gå
på. Dette gjelder ofte passasjerer som har behov for universell utforming.
For blinde og svaksynte er det med en trippelplattform svært vanskelig å finne ut hvilken
buss som står hvor. Det er også en utfordring med dobbelplattform, men enklere å
håndtere på grunn av kortere avstander og sikt mot ventende passasjerer. I forholdet til
universell utforming har det dannet seg en presedens på å akseptere dobbelplattformer
hvis det ikke på noen måte er plass til eller praktisk å bruke enkle plattformer.
Trippelplattformer frarådes i forhold til å tilfredsstille kravene til universell utforming.
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Hesselberg gate
I Hesselbergs gate er det skissert plass for to ekspressbusser samt en lokal linje med et
begrenset antall avganger. Ekspressbussene bør i størst mulig grad ha egne plasser, av to
grunner:
Disse linjene har lengre ståtider på grunn av inn- og utlasting av bagasje. Normalt regner
man 3 min.
Ønske om korrespondanse mellom linjer tilsier omtrent samtidig bruk av plattform. Det
vil si det er behov for to oppstillingsplasser.
Kapasitetsmessig vil to oppstillingsplasser ha god kapasitet. Antall busser er så få at
bussavgangene spres ved hjelp av samordnede rutetabeller. Så lenge bussene ikke kommer
tettere enn 15 minutter er det liten sannsynlighet for at begge holdeplassene er opptatt selv om
rushtrafikken kan medføre forsinkelse på enkelte bussruter.
Oppsummering
En singel og en dobbel plattform i Kongens gate har god kapasitet til å avvikle dagens
bussavganger, hvis bussene ikke står på plattformen mer enn 90 sek. En dobling av antallet
avganger avvikles med sannsynlighet for litt ventetid utenfor plattform på 8 %, gitt
gjennomsnittlig oppholdstid pr buss på 60 sek. Reduseres oppholdstiden til 45 sek synker
sannsynligheten for avvisning til 5 %.
Økes oppholdstiden til 90 sekunder vil man med en dobling av dagens frekvens få en
sannsynlighet på 16 % for at bussen må vente litt før den kan kjøre inn til plattform. Det er i
grenseland for hva som er akseptabelt, men kan avhjelpes noe med en aktiv tilpasning av
rutetabellene slik at man reduserer sannsynligheten for at 3 busser kommer samtidig. Ved en
dobling av frekvensen av alle rutene bør det også vurderes om noen av de lokale rutene bør
flyttes til Hesselbergs gate og utnytte kapasiteten der bedre.
Gateterminal med 3 plasser pr retning i Kongens gate og to plasser i Hesselbergs gate anses å ha
tilstrekkelig kapasitet for å avvikle det dobbelte av dagens trafikk. Men det er uhyre viktig å ha
fokus på å fortsette med et ruteopplegg med korte holdeplasstider for bussene i sentrum.
Tre enkeltplattformer i hver retning kan sannsynligvis avvikle dagens busstrafikk ved aktivt å
spre bussene ved hjelp av tidtabellen. Ved en dobling av antall avganger vil situasjon med at
busser må vente i gata på ledig plattform, oppstå oftere enn akseptabelt. En løsning med en lang
plattform for tre busser er ikke ønskelig, primært av hensyn til universell utforming.
Kapasitetsberegningene kan oppsummeres slik:
Gateterminal med tre plasser i hver retning i Kongens gate og to plasser i hver retning i
Hesselbergs gate har tilstrekkelig kapasitet for å avvikle det dobbelte av dagens
trafikk.
NB Veldig viktig å ha fokus på å fortsette med et ruteopplegg med korte holdeplasstider for
bussene i sentrum

4.4

Kapasitetsberegning for fotgjenger på plattformene
I en gateterminal vil plattformen være en del av fortauet. Det er foretatt en sjekk av hvor bredt
fortauet bør være for at antall ventende passasjerer og passerende gående og syklende skal ha
tilstrekkelig plass og ikke komme i konflikt med hverandre. Håndbok 232 Tilrettelegging for
kollektivtransport på veg legger opp til at man beregner inntil 10 m lengde med oppstillingsplass
for passasjerer for hver bussoppstillingsplass.
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I kollektivhåndboken er det oppgitt følgende tabell for hvor tett fotgjengere bør stå for ikke å føle
at det blir for trangt:

I de foreløpige skissene er det i Kongens gate lagt opp til en fortausebredde på 3,5 m mot
Landmannstoget og 4,5 m på den andre siden. Med 3 bussoppstillingsplasser gir dette et samlet
tilgjengelig areal for busspassasjerene på 105 m2 på den ene siden av Kongens gate og 135 m2
på den andre. De tre ulike tetthetsverdiene for fri flyt medfører at det til en hver tid ikke bør
være flere passasjerer, gående og syklende enn mellom 30 til 80 personer på hver side av
gateterminalen. I rushtrafikken bør det kunne aksepteres middels tett følelse på
terminalområdet. Dette gir et intervall på 60 til 110 passasjerer, gående og syklende før folk
begynner å synes det er trangt på fortauet ved gateterminalen.
Fra Vestviken kollektivselskap har vi fått oppgitt at det på Landmannstoget i 2011 var ca 315 000
påstigende registrert med det elektroniske billetteringssystemet. Legges det til grunn ca 200 000
passasjerer i hver retning så er det tatt litt høyde for de som ikke har elektronisk billett. Hvis det
videre legges til grunn ca 260 dager som representerer dager med mest vanlig kollektivdrift, 12
timer i døgnet med avganger og 4 avganger i timen gir dette et gjennomsnitt på ca 15
passasjerer til en buss hvert 15 minutt. Det er ikke foretatt tellinger av gående og syklende som
passerer gateterminalområdet i Kongens gate, men det er lite trolig at de er så mange at man
går over retningslinjene oppgitt i tabellen.
Dette medfører at fortausbredden som er oppgitt i de foreløpige skissene av gateterminalen på
3,5 m og 4,5 m bør ha tilstrekkelig kapasitet for å håndtere ventende passasjerer og gående og
syklende forbi terminalen. Det bør imidlertid legges stor vekt på at leskur, skilt, trær og andre
møblering plasseres slik at rullestolbrukere både får god tilgang til bussene, men også for å
kunne passere på tvers av terminalområdet. Det er også viktig at man tenker på en disponering
av området slik at det legges til rette for effektiv vedlikehold.

4.5

Avvikling av øvrig trafikk ved en gateterminal
Erfaringer som ligger til grunn for håndbøkene som er brukt tilsier at øvrig trafikk i liten grad lar
seg påvirke av at det går buss i et område der trafikkmengden er lav (< 4000 biler i ÅDT) og det
er tilstrekkelig bredde på vegarealet til å kunne passere bussen på holdeplassen. Det anbefales i
slike tilfeller en gatebredde på 6,5 – 7 meter inklusive kantsteinsklarering. Ved mange stopp og
høy trafikkmengde (over 10 000 biler i ÅDT) kan kantsteinstopp medføre kapasitetsproblemer for
øvrig trafikk. I enkelte tilfeller kan dette være et bevist valg man gjør for å øke
kollektivtrafikkens framkommelighet på bekostning av øvrig trafikk.
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Kongens gate er i dag enveiskjørt og har en ÅDT på ca 7000. På grunn av sagtann-plattform er
vegbredden veldig bred for å sikre at bussene kommer seg inn og ut av plassene. Dette medfører
at det vil være god plass for øvrig trafikk å passere bussene som står på holdeplassene.
Trafikkmengden er imidlertid så stor at spesielt i rushtrafikken vil bilistene måtte vike ofte for
busser som skal ut fra holdeplassene i Kongens gate. Hesselbergs gate er toveiskjørt og har i dag
en trafikkmengde på ca 8000 i ÅDT. Her er det imidlertid færre busser som stopper hver time
enn i Konges gate og det vil således ha liten betydning for den øvrige trafikken.
I utgangspunktet kan man forvente noe trafikknedgang i Kongens gate som følge av innføring av
anbefalt 30 km/t-sone og eventuelt opphevede kryss for å sikre mye trafikanter. I tillegg er det
mulighet at noe av trafikken som i dag kjører Kongens gate velger å kjøre alternative ruter som
for eksempel Prinsessegata i rushtrafikken når det er veldig mye busser og annen øvrig trafikk
som ferdes rundt Landmannstorget.
Undersøkelse utført av Statens vegvesen i 2008 (SVV 2008) viser at Grenland har et stort
potensial for å øke kollektivandelen og redusere biltrafikken. Resultatet fra undersøkelsen viste
følgende reisemønsteret for biltrafikken i Grenland:
93 % av biltrafikken er lokaltrafikk eller regional trafikk til og fra Skien/Porsgrunn
5 % er ren gjennomgangstrafikk
65 % av reisene er arbeidsrelaterte reiser (til/fra arbeid eller yrkestransport)
I 80 % av bilene er det kun en person
Disse tallene tyder på at det er gode muligheter for å overføre deler av biltrafikken til kollektiv
transport. Bilene har et lavt belegg der kun 20 % av bilene frakter flere passasjerer enn sjåføren.
De fleste av reisene med bil i rushtiden dreier seg om arbeidsrelaterte turer. Disse bør kunne
overføres til kollektivtransport ved å legge til rette for et godt tilbud på strekninger til
og fra de største arbeidsplassene i Grenland.
I utgangspunktet er det bare gjennomgangstrafikken (5 % av biltrafikken) som ikke kan
vurderes fanget opp av et forbedret kollektivtilbud i Grenlandsregionen. Dersom resterende
trafikk overføres til buss eller bane, kan dette redusere biltrafikken betraktelig.

Figur 7 Landmannstoget i dag
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ALTERNATIVER SOM HAR VÆRT BELYST
I medvirkningsprosessen kom det innspill fra flere aktører som gikk ut på å bruke mer av
Landmannstorget til kollektivknutepunkt. Det er derfor utarbeidet og vurdert andre
kollektivløsninger som benytter mer av selve Landmannstorget i tillegg til løsning med
gateterminal. Alle alternativene er vurdert ut fra kriteriene som er oppgitt i kapittel 2.3
Vurderingskriterier.
Det er fire hovedkategorier av alternativer som er vurdert. Disse er:
Gateterminal i Torggata og Skistredet
Kollektivterminal på selve Landmannstoget
Delvis gateterminal i Kongens gate
Gateterminal i Kongen gate og Hesselbergs gate
I tillegg til disse hovedkategoriene er det vurdert varianter av disse. I dette kapittelet angis et
resyme av vurderingene av hovedkategoriene av alternativene. Mer utdypende forklaringer og
flere varianter av disse alternativene finnes i oppsummeringstabell i vedlegg eller i følgende
notater:
Kollektivløsning på Landmannstorget – alternative løsninger, 2012-02-03, utarbeidet av
Rambøll.
Alternative kollektivløsninger på Landmannstorget, 2012-09-24, utarbeidet av Rambøll.
Ikke mulig med gateterminal i Torggata og Skistredet
Hensyn til universell utforming har medført at det på grunn av stigningsforholdene rundt
Landmannstorget bare er Kongens gate og Hesselbergs gate som egner seg til gateterminal eller
utkjøring fra annen kollektivløsning på Landmannstorget. Dette medfører at løsninger som
innebærer bruk av Torggata eller Skistredet faller ut på grunn av stigningskravene i universell
utforming.
Kollektivterminal på selve Landmannstoget gir en dårlig løsning
Er det ønskelig med kollektivterminal på selve Landmannstoget må man flate ut
Landmannstorget og ha inn og utkjøring fra Kongens gate og Hesselbergs gate. Dette medfører
at man ikke får nok oppstillingsplasser hvor bussene kan kjøre ut og inn av holdeplassene
uavhengig av hverandre. En ut og innkjøring i Kongens gate og Hesselbergs gate medfører at det
blir mange ut og innkjøringer på et relativt lite kvartal og rett opp i kryssene. Dette medfører
dårlig trafikksikkerhet og framkommelighet. En slik terminal er vanskelig å utforme slik at den
blir lettfattelig i forhold til universell utforming og trafikksikkerheten inne på terminalområdet. På
grunn av behov for mest mulig plass på Landmannstorget faller kantsteinsparkeringen i Kongens
gate bort. Dette medfører at denne løsningen ikke er spesielt bedre enn en gateterminal i forhold
til varelevering i Kongens gate. Dette medfører at det ikke er anbefalt å gå videre med
kollektivterminal inne på selve Landmannstoget.
Delvis gateterminal i Kongensgate gir ikke en optimal løsning
Med en delvis gateterminal i Kongens gate menes at gateterminalen skyves mer inn på selve
Landmannstoget slik at to uavhengige kjørefelt for vanlig trafikk kan opprettholdes i Kongens
gate. Envegsreguleres Kongensgate kan kantsteinsparkeringen i Kongens gate opprettholdes og
benyttes til varelevering. Terminalområdet må heves med omtrent 1 meter mot Skistredet for å
komme innenfor kravene til universell utforming. Dette medfører at Skistredet blir enda brattere
enn i dag og det er behov for tilpasninger til eksisterende bygninger på sørsiden av Skistredet.
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Løsningen gir dårlig framkommelighet for bussene både på grunn av mer manøvrering inn til
holdeplassene og fordi bussene får vikeplikt for alle andre trafikantene ved ut og innkjøring til
terminalområdet. Løsningen medfører også dårligere trafikksikkerhet blant annet fordi
fotgjengerne må krysse inn og utkjøringen til terminalområdet i tillegg til de vanlige gatene rundt
torget. Dette medfører at løsningen ikke er anbefalt videre.
Gateterminal i Kongens gate og Hesselbergs gate anbefales
Gateterminal i Kongens gate medfører få svingebevegelser for bussene og gunstige
vikepliktsregler som medfører at bussene indirekte prioriteres ut fra holdeplassene. Løsningen er
logisk og tilfører ikke nye krysningssteder for fotgjengerne. Midtrabatt, opphevede kryssområder
og lysregulering vil kunne forsterke trafikksikkerheten ytterligere. Den innfrir kravene til
universell utforming. Løsningen medfører dårligere forhold for varelevering i Kongens gate, men
dette kan kompenseres noe ved tiltak i Skistredet. Denne løsningen anbefales videre i
utredningen.

Figur 8 Skisser av ulike gateterminal i Kongensgate og Skistredet, kollektivterminal på
Landmannstorget, delvis gateterminal og gateterminal i Kongens gate og Hesselbergs gate)
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ANBEFALT LØSNING
Landmannstorget har sine begrensninger i areal og stigningsforhold når det gjelder å finne
løsninger. Ut fra dette er Gateterminal i Kongensgate og Hesselbergs gate den klart mest
fordelaktige løsningen. Dette er begrunnet i at løsningen er mest effektiv når det gjelder
trafikkavvikling for bussene og anses også som den beste løsningen ut fra trafikksikkerhet og
universell utforming (UU). Vareleveringsforholdene i Kongens gate er utfordrende, men det er
mulig å etablere en akseptabel ordning i Skistredet.

Figur 9 Stigningen i Skistredet og på Landmannstoget

Det er viktig å poengtere at kollektivgruppen i Grenland har gitt sin klare støtte til Gateterminal i
Kongens gate og Hesselbergs gate, som den beste løsningen på Landmannstorget.
I desember 2012 var saken (Bystyresak 158/12) oppe i bystyret og man vedtok å gå videre med
planlegging av gateterminal i Kongensgate og Hesselbergs gate. Vedtaket er i tråd med
anbefalingen i denne utredningen.

6.1

Beskrivelse av løsningen
Det legges opp til en singel og en dobbel holdeplass i hver retning i Kongens gate. Dette
medfører at dagens kantsteinsparkeringsplasser i Kongens gate blir erstattet med busstopp. I
dag er det tre kjørefelt i Kongens gate på denne strekningen. Disse blir erstattet med
holdeplasser for bussene, to kjørefelt og en midtrabatt. I tillegg legges en dobbel holdeplass på
begge sidene av Hesselbergs gate. Busstoppene i Hesselbergs gate mot Landmannstorget er
utformet som et kjørefelt på grunn av svingebevegelsene til bussene. På den andre siden av
gaten erstatter busstoppene dagens kantsteinsparkering utenfor NAV.

Rambøll

KOLLEKTIVKNUTEPUNKT LANDMANNSTORGET

27 (52)

Figur 10 Gateterminal i Kongens gate og Hesselbergs gate

Denne løsningen viser gateterminal i Kongens gate for metrolinjene M1, M2 og M3 samt
gateterminal i Hesselbergs gate for lokalrutene og ekspressbussene. Gateterminal i Konges gate
vil beslaglegge et areal med bredde på 28 m fra husvegg bebyggelse på østsiden av Kongens
gate til husvegg nytt bygg på Landmannstorget.

Figur 11 Dagens Kongens gate ved Landmannstorget
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I tillegg er det vist en oppstillingsplass i hver retning i Kongens gate nord for Landmannstorget.
Disse er tenkt etablert en gang i framtiden hvis det på grunn av kapasitet er behov for flere
bussoppstillingsplasser. Da er det tenkt at ekspressbussene flyttes til disse stoppene. Til sammen
er det mulig å etablere 12 bussoppstillingsplasser.
Det er nødvendig å envegsregulere Skistredet ut fra at fremste buss i Kongens gate i retning syd
ikke klarer å svinge inn i Skistredet uten å bruke motsatt kjøreretning. Envegsreguleringen
medfører at det vil være plass til å anlegge et brett fortau i Skistredet mot Landmannstorget som
kan være med på å understreke den viktige gangforbindelsen mellom gågateområdet og
kollektivterminalen. Her vil det også være anledning til å etablere parkeringsplasser for sykkel.
Siden det ikke etableres bussholdeplasser i Skistredet medfører det at man står litt mer fritt til å
plassere innkjøring til en eventuell parkeringskjeller på Landmannstorget. Hvis Kongens gate
stenges for alminnelig trafikk på strekningen Hesselberg gate mot Skistredet i sydlig retning
medfører dette at et nytt parkeringsanlegg på Landmannstoget bare har tilgang fra Kongensgate
fra syd og inn Skistredet. Det er også lagt opp til 6 kantsteinsparkeringsplasser i Skistredet for
korttidsparkering eller kiss & ride.
Anlegges det en bussholdeplass med plass til to busser i Hesselbergs gate vil bussholdeplassene
strekke seg helt inntil krysset mellom Hesselbergs gate og Torggata. Dette medfører at bussene
som kommer fra Torggata og skal til Hesselbergs gate ikke vil klare svingebevegelsen.
Busstoppene er derfor utformet som et kjørefelt med kantsteinstopp for bussene.
En flytting av de to holdeplassene fra Skistredet til Hesselbergs gate vil fungere bra for de lokale
bussene som anvender disse plassene. Disse bussene har Landmannstorget som endepunkt og
bruker derfor kvartalet til å snu. Det blir imidlertid en del omvei for ekspressbussene. Når
ekspressbussene kommer ned Kongens gate i retning fra jernbanen mot Landmannstorget må de
ta en ekstra kjørerunde rundt Landmannstorget for å komme til bussholdeplassen i Hesselbergs
gate. For å unngå denne ekstra kjørerunden rundt kvartalet for ekspressbussene er det derfor
laget busstopp på begge sidene av Hesselbergs gate. Dette vil også øke kapasiteten på
gateterminalen.
I Torggata er det lagt opp til toveiskjørt trafikk med varelevering og korttidsparkering på den ene
siden og taxi på den andre siden. Det er lagt inn 1 m sikkerhetssone mellom de parkerte bilene
og kjørefeltene. Dette for å sikre syklistene i kjørebanen ikke skal komme i konflikt med bildører
til parkerte biler. En slik oppstramming av gatestrukturen, sikkerhetssonen og ikke minst en
innføring av 30 km/t vil forbedre forholdene til syklistene i denne delen av Torggata i forhold til
dagens situasjon. Denne løsningen er imidlertid ikke like bra som egne sykkelfelt.
Kantsteinsparkeringsplassene i Hesselbergs gate ved NAV er forbeholdt handicappede. Disse
plassene bør erstattes både med hensyn på tilgang til NAV og tilgang til kollektivterminalen. I
dag er det ledig plass øst for NAV-bygget. Det hadde vært gunstig å etablere noen
parkeringsplasser for handicappede der i forhold til nærheten til NAV og kollektivterminalen. Det
er imidlertid planer om å bygge igjen denne tomten. Det foreslås at man oppretter midlertidig
parkeringsplasser der fram til det føres opp et nytt bygg på tomten. Det er imidlertid viktig at
man i videre planlegging av kollektivterminalen jobber aktivt for å finne en god løsning for
handicapparkeringen. Dette kan enten gjøres ved at det etableres egne plasser i
parkeringskjellerne på NAV og i nytt bygg og sørger for at adkomsten til disse parkeringsplassene
er universelt utformet. Det kan vurderes å etablere parkeringsplasser for handicappede i
Torggata ved NAV-bygget. Dette kan fungere i forhold til NAV, men begynner å bli litt langt vekk
fra kollektivterminalen.
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En parkering på tomten øst for NAV-bygget kan kombineres med kortidsparkeringsplasser for de
som venter på ekspressbussene. Disse kan imidlertid bruke kortidsparkeringsplassene i Torggata
ved Landmannstoget. Kortidsparkeringsplassene i Torggata er tilfredsstillende til slikt bruk, men
ikke til handicapparkeringsplasser. På grunn av stigningen er Torggata ved Landmannstoget ikke
universelt utformet og avstanden til NAV og kollektivterminalen er litt lang for enkelte grupper av
de handicappede.

6.2

Framkommelighet
Gateterminal som løsning gir bussene en effektiv betjening av holdeplassene da man unngår å
bruke tid på manøvrering inn og ut av et terminalområde. Kryssene kan også signalreguleres
dersom det skulle være et behov både på grunn av trafikksikkerhet eller for å prioritere bussene.
Signalanlegg med anropsstyring for enkelte bussbevegelser kan være en løsning for å prioritere
framkommeligheten for bussene.
Med dagens trafikkreguleringer vil gateterminalen få en blanding av vanlig trafikk og busstrafikk i
Kongens gate og i Hesselbergs gate. Når det gjelder framkommelighet kan dette være en ulempe
dersom annen trafikk er stor. Utkjøring fra holdeplass krever oppmerksomhet fra bussjåførene på
tilsvarende måte som ut fra busslommer langs vei. Det er spesielt busser ut fra nordgående
holdeplasser i Kongens gate som får mest annen trafikk å forholde seg til. Bilistene har imidlertid
vikeplikt for bussene som skal ut fra busslommene og bussene blir på den måten prioritert. Dette
antas igjen å ha innvirkning på trafikkmengde i Kongens gate fra sør. På grunn av
gateterminalen, opphøyde kryss/gangfelt og evt. lysregulering antas trafikken å bli noe redusert.
Ytterligere trafikkreduserende tiltak i Kongens gate syd kan også være aktuelt.
Gateterminal som løsning gir bussene en effektiv betjening av holdeplassene da man unngår å
bruke tid på manøvrering inn og ut av et terminalområde samt på grunn av vikepliktsreglene ut
fra holdeplasser som gjelder ved denne løsningen.
Hvis strekningen Kongensgt, fra Hesselbergs gate mot Skistredet i sydlig retning, stenges for
allmenn trafikk vil dette ha liten betydning. Bredden på kjørearealet på terminalområdet må
opprettholdes for å sikre at bussene kan kjøre uavhengig av hverandre. Dette er nødvendig for å
få tilstrekkelig kapasitet på terminalområdet. Trafikkmengden i sydlig retning er veldig liten på
denne delen av Kongens gate og påvirker derfor ikke trafikkavviklingen for bussene vesentlig.

6.3

Trafikksikkerhet
En gateterminal medfører at mange av busspassasjerene må krysse Kongens gate og
Hesselbergs gate hvor det også går vanlig trafikk. Fotgjengerkryssingene i Kongens gate og
Hesselbergs gate bør derfor sikres ved anleggelse av opphøyde kryss eller gangfelt. I Kongens
gate er det anbefalt å etablere midtrabatt som deler kryssingslengden i to slik at man kun får en
kjøreretning å forholde seg til av gangen. Midtrabatten bør beplantes med trær og rekkverk
anbefales satt opp slik at man unngår kryssing mellom gangfeltene. Bytting av buss skjer i stor
grad til buss i samme kjøreretning og reduserer dermed behovet for kryssing av Kongens gate.
En gateterminal reduserer antall svingebevegelser for bussene i et område med mye myke
trafikanter og annen biltrafikk, noe som er fordelaktig for trafikksikkerheten både når det gjelder
sikt og blindsoner.
En gateterminal gir en logisk og lettlest løsning for fotgjengere i forhold til utformingen av kryss
og krysningspunkter. Dette fremmer trafikksikkerheten.
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Universell utforming
En gateterminal er gunstig i forhold til å innfri kravene om universell utforming (UU) ved at det
ikke er mange plattformer i ulike nivåer. Samtidig er bussene oppstilt på en logisk måte slik at
svaksynte lett kan orientere seg i forhold til å finne riktig buss. Ved å sikre at gateterminalen er
utformet etter kravene til universell utforming sikrer man også at noe av adkomstvegene til
kollektivterminalen også er universelt utformet da venteområdene og adkomstvegene til dels er
sammenfallende. Kongens gate og Hesselbergs gate er på grunn av stigningsforholdene de
eneste gatene rundt Landmannstorget hvor det er mulig å oppnå universell utforming.

6.5

Mulighetene for bygg og park
En gateterminalløsning er plassbesparende og derfor godt egnet i bysentrum. Løsningen krever
en utvidelse av gatene Kongens gate og Hesselbergs gate, men det er likevel kun en liten del av
Landmannstorget som må tas i bruk (ca 8 m utvidelse av Kongens gate ift. dagens løsning).
Delvis utkraging av bygg/overbygning av venteareal kan kompensere dette noe. Bredden på
bygget er skissert med 18 meter på kjellernivå. Dette er en bredde som muliggjør etablering av
parkeringsgarasje i kjelleren på det nye bygget. På bakkenivå er imidlertid bredden 14 meter for
å få plass til fortau og venteareal for busspassajernene. Løsningen gir mulighet for et bygg med
arealer på bakkeplan som gir plass til funksjoner knyttet til kollektivterminalen og et positivt
bidrag til bylivet. Gjenværende areal på Landmannstorget er 32 meter og vil kunne opparbeides
som en park. Full bredde på bygningen på 18 meter også på bakkenivå medfører at bredden på
parken reduseres til 29 meter. Løsningen gir god mulighet for utnyttelse av Landmannstorget
også til andre formål en bussterminal. Det vises til kapittel 7 arkitektonisk/bygningsmessig
beskrivelse for mer omtale av mulighet for bygg og park.

6.6

Varelevering i Kongensgate
Varelevering i Kongens gate blir ikke mulig. Det er vist en løsning som viser plass til varelevering
i Skistredet øst for Kongens gate. I tillegg er det mulig å bruke parkeringsplasser i Skistredet ved
Landmannstorget eller parkeringsplasser i Kongensgate sør for Landmannstorget.
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ARKITEKTONISK/BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE
En gateterminalløsning er plassbesparende og derfor godt egnet i bysentrum. Løsningen krever
en utvidelse av gatene Kongens gate og Hesselbergs gate, men det er likevel kun en liten del av
Landmannstorget må tas i bruk. Løsningen gir god mulighet for utnyttelse av Landmannstorget
også til andre formål.

7.1

Bygget
Vurderinger av plassering, størrelse og utforming for bygget baseres på at kollektivknutepunktet
skal utformes som gateterminal i Kongens gate og Hesselbergs gate slik det er konkludert foran.
I tillegg til kollektivknutepunktet gir denne løsningen mulighet for:
Et bygg med opp til 5000 m2 gulvareal + kjeller
Et parkareal på den vestre delen av Landmannstorget
Bygget foreslås utformet som en avlang bygningskropp mellom kollektivknutepunktet og parken.
Plasseringen og utformingen gir bl.a. følgende muligheter:
Bygget kan fungere som en skjerm mellom parken og den viktigste og mest trafikkerte
delen av kollektivknutepunktet
Lokalene i 1. etasje kan henvende seg både til kollektivknutepunktet og til parken
Bygget vil danne en tydelig fjerde vegg i byrommet, sammen med de eksisterende
bygningene på de tre andre sidene
Bygget vil ligge på østsida av parken, og den delen av parken som ligger inntil bygget vil
ha de beste solforholdene i området midt på dagen og om ettermiddagen
Plasseringen gjør det mulig å kombinere den beste løsningen for kollektivknutepunktet
med et bygg som er stort nok til å romme flere aktuelle funksjoner, og med et
parkområde som kan fungere som et attraktivt uteareal
Denne plasseringen av bygget stemmer også godt med det som er vist i sentrumsplanen.
De funksjonene som er knyttet til kollektivknutepunktet kan også løses i et eget lite bygg. Dette
kan eventuelt være midlertidig – i påvente av at det store bygget realiseres. Det kan også tenkes
at disse funksjonene kan innpasses i eksisterende bygg ved torget.
Det er derfor ikke en forutsetning for å etablere kollektivknutepunktet at det kommer et stort
bygg på Landmannstorget. Dette er imidlertid en god og sentral byggetomt der det er mulig å
plassere funksjoner som en ønsker å ha i sentrum. Dersom dette er virksomheter som henvender
seg til et bredt publikum vil bygget, kollektivknutepunktet og parken virke sammen slik at
området blir mer attraktivt og mer interessant å bruke. Bibliotek og kino er eksempler på
funksjoner som bidrar til dette, mens boliger og kontorer gjør det i mindre grad.

Noen mulige bruksmåter for bygget
Bygget kan brukes på mange måter, og kan gi plass for en rekke virksomheter og aktiviteter.
Noen av disse kan også gjerne kombineres med hverandre. (Flere av funksjonene som nevnes
her har også andre aktuelle alternativer til plassering i sentrum.) Her er noen eksempler:
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Funksjoner som støtter kollektivknutepunktet
Det er viktig at kollektivknutepunktet gjøres så attraktivt som mulig. Det må gis plass til
funksjoner som gjør det mer behagelig og interessant å bruke kollektivknutepunktet, også når en
må vente litt. Dette kan være for eksempel:
- Venterom
- Toalett for publikum
- Billettsalg
- Kiosk
- Servering
Arealbehovet kan være fra 50 til 200 m2.
Serveringstilbud for reisende kan være relativt enkelt, men det kan også kombineres med
serveringstilbud for andre grupper, og gjerne også henvendt mot parken. Parken vil også være et
bonustilbud for reisende som må vente, hvis været er bra.
Bibliotek eller kino er også fint å kombinere med kollektivknutepunktet.
Dagligvareforretning
En liten dagligvareforretning (400-500 m2) kan få plass i 1. etasje. Dette er en butikk som er
bare halvparten så stor som en normal dagligvareforretning i et boligstrøk. Den vil måtte være
en form for nisjebutikk som retter sitt tilbud mot de gruppene som ferdes mest i sentrum.
Varelevering og håndtering av avfall er en utfordring på et sted som dette, men kan kanskje best
løses ved å bruke kjelleren.
Bibliotek
Det er aktuelt å bygge nytt bibliotek i sentrum. Flere alternativer for plassering er under
vurdering og området på og rundt Landmannstorget er ett av disse. Mange av brukerne av
biblioteket vil også være brukere av kollektivknutepunktet, og det er derfor lett å tenke seg et
samspill mellom disse. Biblioteket hadde ca 210 000 besøkende i 2011.
Arealbehov 4000-4500 m2, litt avhengig av hvilke aktiviteter en legger til rette for. Et moderne
bibliotek er ikke bare for bøker, men tilbyr mange former for informasjon og aktiviteter.
Litteraturhus er et eksempel på aktiviteter som kan tenkes kombinert med bibliotek.
Kino
SF Skien kino har i dag 5 saler med ca 570 plasser og hadde ca 150 000 besøkende i 2011.
Arealbehov for en ny kino vil være ca 1500-2000 m2.
En slik kino kan få plass i halve 1. etasje + hele 2. etasje. I det nye bygget. Kinoen kan også
tenkes å utnytte noe av volumet i kjelleretasjen.
Kontorer
Hele bygget over 1. etasje kan utnyttes til kontorer. Dette ville gi ca 4 400 m2 fordelt på 4
etasjer. Arealene kan brukes av en stor virksomhet, men like lett av mange mindre.
Bygningskroppen er slik at det er mulig å lage både kontorlandskap og cellekontorer evt. med
dobbeltkorridor.
Kontorer er det mange av fra før i de gamle bygårdene, og det er kanskje ikke den beste måten
å bruke det nye bygget på hvis en vil skape mer liv i sentrum. På den annen side vil helt nye
kontorer i et større bygg være mer attraktive enn de gamle bygårdene er for noen virksomheter.
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Boliger
Hele bygget over 1. etasje kan også utnyttes til boliger. Med en gjennomsnittsstørrelse på brutto
100 m2 gir det ca 40 leiligheter. Med tilbaketrukket 5. etasje kan en få en felles takterrasse med
sol og utsikt. Opparbeiding av park på den vestre delen av Landmannstorget kan bidra til at
området blir mer attraktivt for boliger.
Det er en målsetting å få flere boliger i sentrum, men også for boliger gjelder det at det finnes
mange muligheter andre steder, også i de gamle bygårdene, og at det kanskje ikke er den beste
måten å bruke det nye bygget på hvis en vil skape mer liv i sentrum.
Høyder
Bygget bør ha høyder som samsvarer med de nærmeste byggene i området som er Kongens gate
20C, Telebygget, Landmanngården og City-bygget. NAV-bygget på nordsida av torget er enda
høyere, og det er ikke naturlig å ta dette som utgangspunkt.
Noen kotehøyder på eksisterende bygg i nærheten til sammenligning:
Kongens gt 20C
Telebygget
Landmanngården
Gesims mot gate
30,1
32,1
31,6
Tilbaketrukket gesims
34,5
Topp
32,2
38,0
33,2

City-bygget
25,6
36,6
38,0

Det foreslås følgende kotehøyder på bygget:
Topp gesims kote
Topp tilbaketrukket 5. etasje kote:

29,5
32,5

Arealer
Med de høydene som foreslås kan bygget få 5 etasjer + kjeller, og kan utformes slik:
etasje kan være inntrukket mot Kongens gate og mot parken. Dette gir overdekkede
utearealer
- langs kollektiv knutepunktet for passasjerer som venter
- langs parken for uteservering og opphold
Den øverste etasjen kan også være tilbaketrukket.
Det kan lages nedkjøringsrampe fra Skistredet til kjelleretasjen. På grunn av fallet i
Skistredet blir nivåforskjellen liten og nedkjøringsrampen kort.
Bruttoareal i 1.-5. etasje: ca 5000 m2, i kjelleretasjen ca 1250 m2.

Bruk av 1. etasje
1. etasje bør brukes til publikumsrettede aktiviteter og funksjoner. Det bør særlig legges vekt på
funksjoner som betjener og styrker kollektivknutepunktet og gjør det mer attraktivt å bruke,
samt funksjoner som har tilknytning til parken og bruken av denne som oppholdsareal.
Noe areal i 1. etasje må brukes til inngang og heis/trapp for lokalene over 1. etasje.
Det vil også være behov for å innarbeide plasser for sykler, som bør være overdekket og evt.
innelukket dersom det tas sikte på langtidsparkering. Slike plasser kan plasseres flere steder:
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Under tak på innsiden av fortauet på begge ender av bygget (korttids)
Inne i bygget i 1. etasje eller i parkeringskjeller (langtids)
Plassering, dimensjonering og utforming må velges ved prosjektering av bygget.

Bruk av kjelleren
Kjelleren kan brukes til for eksempel parkering av biler og sykler, teknisk rom, boder og andre
birom. Deler av kjelleren kan også tenkes brukt i sammenheng med butikklokaler i 1. etasje (jfr.
Rosenvold på den andre siden av Skistredet).
Brukes hele kjelleren til parkering er det plass til ca 50 plasser. Det bør vurderes om noen av
disse bør tilpasses handicappede ut over behovet til bygningen for også å kunne brukes i
forbindelse med kollektivterminalen. Det ligger godt til rette for en nedkjøring til kjelleren fra
Skistredet. På grunn av fallet i gata blir det liten høydeforskjell og kort rampe.
Noen funksjoner som kan tenkes i bygget vil ha behov for varelevering og opplegg for å håndtere
avfall. Slik virksomhet er en utfordring på flere måter i et trangt bystrøk. Det kan tenkes
løsninger der dette foregår via kjelleren, men det forutsetter at nedkjøring og høyder
dimensjoneres for dette.

7.2

Park
Landskapsplanen viser en skisse over hele det nye kvartalet som etableres i forbindelse med ny
kollektivløsning på Landmannstorget. Det er lagt inn et forslag til plassering av nytt bygg med en
gjennomgang på bakkeplan for å skape en god sammenheng på tvers av kvartalet.

Figur 12 Skisse over mulig løsning for etablering av park og bygg på Landmannstorget
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Landmannstorget ligger i et skrånende terreng med et lavpunkt i det sørvestre hjørnet. Dette kan
gi spennende løsninger for torget hvis det løses på en riktig måte. Her er det foreslått en
terrassering/amfiløsning med en integrert rampe (stigning 1:20) for å sikre god
fremkommelighet for alle brukergrupper. Skissen viser kanter som er 0,5 m høye og det er tenkt
at det legges inn ekstra trappetrinn for å gi et fleksibelt anlegg hvor det lett å bevege seg på
tvers og hvor det er mange uformelle sittemuligheter. Det foreslås gressflater i det terrasserte
terrenget.

Fint integrert rampe. Schandorffsplass i Oslo, av Østengen og Berg
Terrenget flater ut i nord. Her foreslås det et torg med gode oppholdssoner, benker og
skulpturelle elementer som egner seg til lek. Dette torget vil være knyttet mot
bussoppstillingsplassene i Hesselbergs gate og bygget med tilhørende uteservering. Det bør
vurderes om det er behov for et overdekt areal for dem som venter på bussen i Hesselbergs
gate.

Eksempler på torgutforming med møblering, vegetasjon og vannlek
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Inspirasjon: SEB Bank, København av SLA landskapsarkitekter
Det skrånende terrenget utnyttes til å samle opp overvannet i vannrenner som ledes mot et
bredt vegetasjonsfelt i vest, gjerne med stauder. Dette vil gi en spennende variasjon i anlegget i
tillegg til at det gir en lokal fordrøyning av overvannet. Det sikres god kommunikasjon på tvers
av vegetasjonfeltet.
Området mellom bygget og Kongens gate vil, i tillegg til å være et fortau, fungere som
venteareal for de reisende. Dette er på mange måter baksida av torget og det viktig at det
utformes på en måte som gjør det til et hyggelig og trygt sted å oppholde seg. Overdekt areal for
dem som venter på bussen bør vurderes integrert som en del av bygget. Sykkelparkering
plasseres i forbindelse med ventearealene.
God kvalitet på materialer vil gi et torg som vil holde seg godt over tid og forenkle vedlikeholdet.
Belysning er viktig for at området føles trygt i mørketida og på kveldstid. God belysning er også
viktig for å kunne orientere seg. Ledelinjer integreres som en naturlig del av anlegget.
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TILPASNING TIL BYEN OG ANDRE PLANER
I en by som Skien er det ofte mange planer som omhandler det samme området. Dette kapittelet
belyser hvordan den anbefalte kollektivterminalen kan tilpasses inn i noen av planene som
allerede foreligger og berører Landmannstorget.
Gjennomgangen av tidligere planer viser at anbefalt løsning for ny kollektivterminal vil kunne
tilpasse seg de fleste planene som omfatter Landmannstorget.

8.1

Konseptvalgutredning for Grenland (KVU)

Anbefalingen i
konseptvalgutredningen legger opp
til at første fase er å optimalisere
dagens vegnett der det er fokus på
tilrettelegging for økt kollektivbruk.
Oppgradering av
kollektivterminalen på
Landmanntoget er i tråd med
anbefalingen i KVU. Gateterminalen
vil føre til at bussene bruker mindre
tid på å manøvrere og oppholdstid
på holdeplassen enn i dag. Og vil
således kunne konkurrere mer med
bilen i tidsbruk. I tillegg vil
etableringen av gateterminalen
medføre at hele området får en
oppgradering som vil medføre økt
attraktivitet for området og
kollektivbrukene.
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Sentrumsplanen
Utsnitt fra sentrumsplanen viser at Landmannstorget er satt av til framtidig sentrumsformål og
park.

Figur 13 Utsnitt fra sentrumsplanen for Skien

Utredningene har lagt vekt på å komme fram til den beste kollektivløsningen på
Landmannstorget og gatene rundt. Det har også vært sett på å bruke selve torget som
kollektivterminal. Endelig anbefalinging av kollektivterminal ved Landmannstoget er i samsvar
med sentrumsplanen. Den anbefaler gateterminal og gir derfor mulighter for å etablere et bygg
og park på selve Landmannstoget.
I sentrumsplanen for tema grønnstruktur er deler av Landmannstorget avmerket som et grønt
område hvor det er ønskelig med vann.

Rambøll

KOLLEKTIVKNUTEPUNKT LANDMANNSTORGET

39 (52)

Figur 14 Gatebruk og grønnstruktur angitt i sentrumsplanen

Landmannstorget ligger i et skrånende terreng med et lavpunkt i det sørvestre hjørnet. Dette kan
gi spennende løsninger for torget hvor man blant annet kan utnytte torges helning til vannrenner
og parkanlegg i terrasser. En midtrabatt i Kongens gate og brede fortau som en del av
terminalområdet gjør det mulig å plante trær som kan inngå i en alè i Kongens gate som vist i
sentrumsplanen.
I sentrumsplanen er det for området kvadraturen som Landmannstoget er en del av oppgitt
følgende strategiske valg:
Byform. Understreke byplanen fra 1886 og forsterke de historiske trekkene i fasader,
kombinert med nyskapende arkitektur i fortettingsprosjekt og i gårdsrom
Fortetting. Deler av kvartaler som Meierikvartalet og nedre
Kverndalen/Landmannstorget, samt langs Kongensgate har potensial for mer bebyggelse
Grønnstruktur. Prioritere videreutvikling av parker og grønt-forbindelser gjennom
sentrum og opprusting av gårdsrom. Bygging på Landmannstorget må vurderes opp mot
behovet for grøntområder for besøkende og beboere i sentrum
Gatebruk. Bedre forholdene for gående og syklende og skille disse to funksjonene mest
mulig
Kollektivknutepunkt. Sikre god overgang mellom alle transportformer ved
Landmannstorget
Den anbefalte gateterminalen gir muligheter til at deler av Landmannstoget fortettes. Oppføring
av et eventuelt bygg vil kunne understreke byformen i området. Muligheten for å bruke deler av
Landmannstoget til park vil kunne dekke noe av behovet for grøntområder og lekeområder for
beboere og besøkende i sentrum. Ved å etablere gateterminalen i Kongens gate og Hesselbergs
gate frigir man arealer i Torggata som kan gi bedre muligheter for gode løsninger for sykkelruten
i Torggata og man unngår oppstilling av busser i en viktig siktakse i Skistredet. Som en del av
sikkerhetstiltaket er det etablert en rabatt i Kongens gate. Denne er ment å være så bred at det
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er mulig å få til treplanting som en del av en tenkt alle i Kongens gate. Det er lagt vekt på å gi
god overgang mellom transportformene i utredningen av kollektivterminalen. En ny eventuell
jernbanestasjon i fjellet ved Landmannstorget vil ha utgang rett til kollektivterminalområdet.

8.3

Gatebruk
I sentrumsplanen for temaet gatebruk inngår Kongens gate og Hesselbergs gate i
fordelingsnettet. Skistredet og Torggata er oppgitt som en del av lokalnettet. Videre er Torggata
en del av hovedrutene for sykkel.

Figur 15 Gatebruk angitt i sentrumsplanen

For tema trafikk er det oppgitt følgende tiltak i sentrumsplanen:
Bygge gateterminal ved Landmannstorget
Innføre 30 km/t fartsgrense i sentrumsgatene
Sikre de viktigste kryssingene for gående med opphøyde gangfelt eller lignende
tra kksikkerhetstiltak
Miljøtiltak i gatene på Lie
Holdeplass for toget ved Landmannstorget
I forprosjektet for nytt kollektivknutepunkt på Landmannstoget er anbefaling å etablere
gateterminal i Kongens gate og Hesselbergs gate. Det er også lagt vekt på å trygge fotgjengere
og syklister både på og rundt gateterminalen. En innføring av 30 km/t fartsgrense i
sentrumsgatene vil ytterligere sikre de myke trafikantene og vil ha liten negativ effekt på
bussene. Bussene i sentrumsområdet kjører normalt ikke særlig hurtigere på grunn av hyppige
stopp ved busstoppene, krappe svinger og smale sentrumsgater.
Utgangen til en eventuell ny jernbanestasjon i fjellet ved Landmannstorget vil bli rett ved den
anbefalte kollektivterminalen. Dette er gunstig i forhold til overgang mellom buss og tog.
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Tiltakene som er foreslått i sentrumsplanen for tema trafikk er gunstig for anbefalt
kollektiteminallløsning.
Dagens gatebruk
Skissene og snittene som er vist i forprosjektet er tilpasset dagens gatebruk rundt
Landmannstoget. I dag er Kongens gate enveisregulert i nordlig retning og Torggata i sørlig
retning. Dette medfører Kongens gate og Torggata trafikalt fungerer sammen. Gateterminalen i
Kongens gate medfører at bussene i sørlig retning må kjøre via Skistredet for å komme til
Torggata. Når bussene svinger fra Kongens gate og inn i Skistredet må de bruke hele
gatebredden i øvre delen av Skistredet. For å sikre bussenes framkommelighet og øke
trafikksikkerheten medfører dette at det er nødvendig å enveisregulere Skistredet i vestlig
retning.
Mulig framtidig gatebruk
En regulering av Kongens gate til kollektivgate ved gateterminalen er mulig. Dette vil sikre
framkommeligheten til bussene og vil gjøre det mulig å prioritere bussene ved lysregulering i
tilstøtende kryss. Dette vil også hindre gjennomkjøring av annen trafikk i denne delen av
Kongens gate. Kollektivgate gjennom gateterminalen vil trolig medføre at mye av biltrafikken
overføres til Prinsesse gaten. Siden søndre del av Kongens gate er enveisregulert vil det medføre
at lokaltrafikken får litt mindre tilgjengelighet til området på sydsiden av Landmannstorget.
Hvis man ikke innfører kollektivgate ved gateterminalen, men innfører en hindring av alminnelig
trafikk i sydlig retning vil dette ha liten effekt for bussene. Denne trafikken er hovedsakelig lokal
trafikk til de nærmeste kvartalene og er derfor veldig liten.
Det har i flere tidligere planer vært skissert en løsning der Kongens gate og Torggata
omreguleres til toveis trafikk. En slik gatebruk medfører at det er mulig å flytte alle bussrutene til
Kongens gate. Da slipper bussene å kjøre via Skistredet og Torggata i retning sørover. Ulempen
er at busstoppet i Torggata ved Kaffehuset, som er mye brukt, da faller bort eller må flyttes til
Kongens gate ved Rådhuset.
En toveisregulering av Kongens gate og Torggata vil trolig medføre at store deler av trafikken
overføres til Kongens gate. Dette skyldes at mesteparten av dagens trafikk i Torggata kommer
fra Kongens gate lenger nord i byen. Denne trafikkøkningen er ikke gunstig for gateterminalen i
Kongens gate, men selve gateterminalen, innføring av 30 km/t, opphøyde gangfelt i forbindelse
med terminalen og eventuelt lysregulering vil kunne redusere denne trafikkveksten. Hesselbergs
gate vil trolig få mindre trafikk forbi Landmannstorget. Dette er gunstig for holdeplassene til
ekspressbussene. Torggata får også mindre trafikk og dette er gunstig i forhold til de syklende og
de andre myke trafikantene.
Toveisregulering av Kongens gate gjør det gunstig å regulere Kongens gate til kollektivgate ved
gateterminalen. Dette vil sikre framkommeligheten til bussene og vil gjøre det mulig å prioritere
bussene ved lysregulering i tilstøtende kryss. Dette vil også hindre gjennomkjøring av annen
trafikk i denne delen av Kongens gate. Kollektivgate gjennom gateterminalen vil trolig medføre at
biltrafikken vil fordele seg mellom Torggata og Prinsesse gaten etter hvor langt nord i byen de
har målpunkt. En toveisregulert Kongens gate kan kombineres med dagens enveisregulering i
Torggata. I en slik løsning vil en innføring av kollektivgate ved gateterminalen medføre at
mesteparten av trafikken i Kongens gate overføres til Prinsesse gaten.
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Hovedvegnett for sykkel i Grenland
Statens vegvesen sin håndbok 233 Sykkelhånboka er under revidering og en høringsutgave er
tilgjengelig på nettsiden til Statens vegvesen. I høringsutgaven er det innført en del utdypende
kriterier for når ulike løsninger for sykkel skal anvendes. Disse er lagt til grunn for vurderingene.
Dagens gatebruk
Torggata er utpekt til hovedtrase for sykkeltrafikk i retning nord-sør i Skien sentrum (se figur 15
Gatebruk angitt i sentrumsplanen). Gata er i dag enveisregulert sørover fra Landmannstorget til
Rådhuset og har kantsteinsparkering på vestsida av vegen fra Hesselbergs gate til Rådhusgata.
På østsiden ved Landmannstoget er det holdeplass for Metrobussene delvis langs gata og inne på
Landmannstoget.
Det er tatt hensyn til at Torggata er en del av hovedtraseen for sykkel i anbefalt løsning for
kollektivterminalen. Kollektivbrukeren er ofte en myk trafikant før eller etter bussreisen er
foretatt. Det er derfor lagt stor vekt på at Landmannstorget og de resterende gatene rundt torget
er tilpasset myke trafikanter både i forhold til god adkomst og sikkerhet. Det er blant annet viktig
å tilrettelegge for tilstrekkelig mange og gode parkeringsplasser for sykkel ved
kollektivterminalen.
Gateterminal i Kongens gate og Hesselbergs gate medfører at det ikke skal etableres
bussholdeplasser i Torggata ved Landmannstoget. Dermed er det mer tilgjengelig plass i
tverrsnittet på denne delen av Torggata enn det som er vist i utredningen av hovedvegnett for
sykkel.
Opprettholdes dagens enveisregulering i Torggata og Kongens gate vil det fremdeles kjøre busser
i Torggata fra Skistredet til Kaffehuset/Rådhuskrysset. Dette er den smaleste delen av Torggata
og innebærer at det fremdeles er utfordrende å finne en god løsning for syklistene i denne delen
av Torggata. Dette medfører at løsningen for sykkel som velges på denne delen av Torggata vil
være førende for hvilken løsning man velger for resten av Torggata. Grunnen til dette er at det
ikke er gunstig med ulike løsninger for sykkel i den samme traseen på grunn av økt sjanse for
ulykker.

Figur 16 Torggata i dag mellom Telemarksgata og Kaffehuset/Rådhuset
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Mulig framtidig gatebruk
Syklister er følsomme for omveger. Dette medfører at det bør tilrettelegges for sykling i Torggata
selv om gaten er enveisregulert. I utredningen av hovedvegnett for sykkel er det skissert at med
enveisregulering i Torggata bør det etableres ett kjørefelt for trafikk sørover med symmetrisk
sykkelfelt. Sykkelfeltene bør merkes med sykkelsymbol og pil for å angi retning.
Etter at utredningen av hovedvegnett for sykkel ble utført er det åpnet for å sykle mot
kjøreretningen i enveisregulerte gater. I forslaget til revidert utgave av sykkelhåndboken angis
det at kjøring med sykkel mot kjøreretning i enveisregulerte gater kan tillates dersom en rekke
kriterier er oppfylt. Blant annet skal skiltet hastighet være 30 km/t eller lavere. Hvis det ikke
etableres sykkelfelt på begge sider må trafikkmengden være lavere enn 2000 kjøretøy i døgnet.
Ved etablering av egne sykkelfelt i hver retning kan syklende mot kjøreretningen i
enveisregulerte gater tillates hvis trafikkmengden er under 7000 kjøretøy i døgnet. I tillegg bør
ikke andelen tungtrafikk overstige 10 %.
I Torggata er trafikkmengden ca 7000 kjøretøy i døgnet og skiltet hastighet i dag er 50 km/t.
Den store busstrafikken medfører at tungtrafikkandelen trolig er over 10 %. Dette medfører at
sykling mot kjøreretning i Torggata uten egne sykkelfelt ikke er en aktuell løsning. Med noe
trafikkregulerende tiltak og ekstra fokus på sikkerhet ved utforming av sykkelanlegget kan det
være mulig å sykle mot kjøreretningen hvis det etablere egne sykkelfelt på begge sidene i
Torggata.

Figur 17 Mulig tverrsnitt i nedre del av Torggata med enveisregulering

Opprettholdes dagens enveisregulering anbefales det å opprette egne sykkelfelt i begge
retningene i Torggata for å få til en god løsning for syklistene på hovedsykkelruta.
Sykkelfelt i begge retningene kan fint tilpasses skissene for Torggata ved Landmannstoget som
er vist i anbefalingen for ny kollektivterminal. Her er Torggata toveisregulert. I foreslått tverrsnitt
i Torggata ved Landmannstorget er det satt av 1 m sikkerhetssone mellom
kantsteinsparkeringsplassene og kjørefeltene. Reduseres bredden på fortauet fra 3 m til 2,5
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meter på begge sidene er det mulig å omgjøre sikkerhetssonen til et 1,5 m sykkelfelt på begge
siden av gaten. Alternativt kan kantsteinsparkeringsplassene på vestsiden av Torggata fjernes.
Da er det tilstrekkelig bredde til å anlegge sykkelfelt og i tillegg utvide fortauene med 0,5 til 1 m
på begge sidene av gaten.
I forslaget til revidert utgave av sykkelhåndboken er det angitt at alle gater som inngår i
hovednett for sykkel skal ha sykkelfelt dersom trafikkmengden er større enn 4000 kjøretøy per
døgn og/eller fartsgrensen er 50 km/t eller høyere. Dette medfører at trafikkmengden i Torggata
er for høy til at man anbefaler sykling i blandet trafikk selv om Torggata toveisreguleres.
Tovegsregulering i Torggate kombinert med sykkelfelt medfører at noen av
kantsteinsparkeringen må fjernes i Torggate spesielt i mellom Skistredet og Telemarksgata for å
sikre at bussen og syklistene har tilstrekkelig bredde til å passere hverandre i begge retninger.
Det er tilstrekkelig tverrsnittet mellom husfasadene i Torggata mellom Hesselbergs gate og
Telemarksgata, men det blir trangt fra Telemarksgata og ned til Kaffehuset/Rådhuskrysset.
I den nedre delen av Torggata er tilgjengelig bredde ca 12 m. Dette medfører at det kan settes
av 6 m til kjøreareal, 1,5 meter på hver side til sykkelfelt og 1,5 meter på hver side til fortau.
Dette gir en god løsning for syklistene, men en veldig dårlig løsning for de gående. I tillegg
forsvinner kantsteinsparkeringen på denne delen av Torggata.

Figur 18 Mulig tverrsnitt i nedre del av Torggata med toveisregulering

I dag er den øvre delen av Torggata ved Landmannstoget toveisregulert. Dermed vil den samme
tilpasningen av øvre delen av Torggata som er beksrivet under omtalen av enveisregulering også
gjelde for toveisregulering av hele Torggata.
For å sikre en god løsning for syklistene i Torggata anbefales det at dagens enveisregulering i
Torggata opprettholdes. I tillegg etableres det egne sykkelfelt i begge retninger som vist på figur
17. En toveisregulering av Torggata med egne sykkelfelt medfører at forholdene for de gående
ikke blir akseptabel på den nedre delen av Torggata og anbefales derfor ikke. Dette utelukker
ikke at det bør vurderes om Kongens gate skal toveisreguleres og om det skal innføres
kollektivgate ved gateterminalen i Kongens gate. Ingen av disse løsningene for sykkel eller
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trafikkregulering får dirkete innvirkning på utformingen av selve gateterminalen som er foreslått i
anbefalingen.

8.5

Jernbanen - Stasjon ved Landmannstorget
I Konseptvalgutredningen for Inter City (KVU IC) er det foretatt en sentrumsanalyse for en ny
jernbanestasjon i Skein. Utredningen påpeker at i likhet med mange andre byer, pågår det også i
Skien en betydelig transformasjon av sentrumsnære industri- og havneområder. Dette gjør at
sentrum av byen i årene fremover vil utvikle seg sydover. Det er også en generell målsetning i
Grenlandsregionen at bybåndet skal styrkes gjennom fortetting og transformasjon. Dagens
jernbanestasjon markerer slutten på bybåndet, men dagens planer for byutvikling tilsier at fokus
i større grad vil være på sentrum, og søndre deler av byen, enn området rundt eksisterende
stasjon.
Landmannstorget ligger midt i sentrum av Skien og er byens bussknutepunkt. En eventuell ny
jernbanestasjon vil ligge i fjell, ca 100 m øst for torget. Dette gjør at stasjonsinngangen i fjellet
er det eneste som vil være synlig fra Kongens gate.
En eventuell ny stasjon i sentrum innebærer svært gode muligheter for å videreutvikle
Landmannstorget og stasjonen til et felles knutepunkt for buss og tog. Lokaliseringen er optimal i
forhold til sentrum, og tilgjengeligheten for gående og syklende er svært god. Stasjonen ligger
også nært opp til store byutviklingsområder langs elven, men fortettingspotensialet rundt
stasjonen er beskjedent sammenlignet med dagens stasjon.
Da KVU IC ble utredet var det Torggata som var utpekt som gaten det skulle etableres
gateterminal i. På grunn av hensynet til kravene til stigning i universell utforming har man gått
bort fra å etablere gateterminalen i Torggata og i stedet lagt den til Kongens gate og Hesselbergs
gate.
Inngang til ny
jernbanestasjon i fjellet

Figur 19 Illustrasjon av Landmannstorget med gateterminal i Kongens gate og Hesselbergs gate.
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Dette medfører at kollektivknutepunktet på Landmannstorget kommer ennå nærmere en
eventuell ny jernbanestasjon i fjellet. For de som skal bytte mellom tog og byss er dette ideelt.
For at en eventuell ny jernbanestasjonen skal få tilstrekkelig med parkeringsplasser for bil og
sykkel kan det være aktuelt å inngå et samarbeide med eier av et eventuelt nytt bygg på
Landmannstoget for å kunne disponere parkeringsplasser i kjelleren der i tillegg til
parkeringsplasser i Bygarasjen.

8.6

Bybanen
I utgangspunktet er det tenkt at en eventuell første fase av bybanen i Skien skal stoppe ved
bryggeområdet. Det kan imidlertid være aktuelt å føre en eventuell bybane videre. Da er
Torggata pekt ut som den mest aktuelle traseen.

Figur 20 Mulige bybanetraseer ved Landmanntoget
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En eventuell bybane i Torggata i blandet trafikk medfører at Torggaten bør toveisreguleres for å
tilpasse seg bybanetrafikk i to retninger.
Ved Landmannstoget er det mulighet for flere ulike traseer. Enten å fortsett videre i Torggata opp
til Schweigaards gate før den kobles på i Kongens gate, legge den på tvers over Landmannstoget
til Kongens gate eller forsøke å tilpasse den til Hesselbergs gate før den går til Kongen gate.
Den beste løsningen for anbefalt kollektivterminal med tilhørende skisser over park og bygg er at
man arbeider videre med Bybanetrase A. Det må sjekkes ut om denne traseen er mulig å
gjennomføre både i forhold til stigning, bredder og andre hensyn. Bybanetrasse A vil trolig ha
liten innvirkning på anbefalt løsning for kollektivterminal.
Bybanetrase B vil trolig kunne tilpasses anbefalt løsning for kollektivterminal med noen
justeringer av traseen til bybanen slik at man kan opprettholde bussholdeplassene. Det vil
imidlertid være vanskelig å få til en god løsning for fotgjengerne i krysset mellom Kongens gate
og Hesselbergs gate. Et eventuelt bygg og en park på selve Landmannstorget må da endres i
forhold skissene som er vist i anbefalt løsning for kollektivterminalen og tilpasses bybanen som
går på tvers over torget.
Bybanetrase AB i Hesselbergs gate kan være mulig å få til, men det må utredes videre. Dette vil i
såfall få innvirkning på hvor mye av nordre del av Landmannstoget som kan brukes til park og
bygg. NAV-bygget er nå oppført og vil gi føringer for traseen til bybanen hvis den skal føres via
Hesselbergs gate. Denne traseen for bybanen medfører at det blir lite igjen av hjørnetomten ved
NAV-bygget til et eventuelt nytt bygg.
Legges det opp til holdeplass for bybanen i Hesselbergsgate har tidligere utredniner vist et mulig
gatesnitt for dette.

Figur 21 Snitt i Hesselbergs gate med arkader (Norsam as)

Det vil være behov for videre utredning av mulig bybanetrase for å kunne konkludere med hvem
av løsningen som bør velges.
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VEDLEGG 1
I medvirkningsprosessen kom det innspill fra flere aktører som gikk ut på å bruke mer av
Landmannstorget til kollektivknutepunkt. Det er derfor utarbeidet og vurdert andre
kollektivløsninger som benytter mer av selve Landmannstorget i tillegg til løsning med
gateterminal.
Mer utdypende forklaringer finnes i oppsummeringstabell i vedlegg eller i følgende notater:
Kollektivløsning på Landmannstorget – alternative løsninger, 2012-02-03, utarbeidet av
Rambøll.
Alternative kollektivløsninger på Landmannstorget, 2012-09-24, utarbeidet av Rambøll.
Disse alternativene er vurdert etter kriteriene Framkommelighet, Trafikksikkerhet, Universell
utforming, Bygg/Park og Varelevering.
Følgende alternativer er vurdert:

Alternativ
Gateterminal i Kongens
gate og Skistredet

Rambøll
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Bussterminal på
Landmanns-toget

Delvis Gate-terminal i
Kongens gate og
Hesselbergs gate

Variant av delvis Gateterminal

Ramboll

50 (52)

KOLLEKTIVKNUTEPUNKT LANDMANNSTORGET

Gateterminal i Kongens
gate og enveis
busstopp i Hesselberg
gate

Gateterminal i Kongens
gate kombinert med
holdeplasser på begge
sider i Hesselbergs gate

Gateterminal i Kongens
gate og Hesselbergs
gate kombinert med
ekspressbusstopp
lenger nord i Kongens
gate

Oppsummeringstabellen som følger viser et resyme av vurderingene av alternativene:
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Framkommelighet

Trafikksikkerhet

Universell
utforming

Bygg/Park

Varelevering
i Kongens
gate

God (+)
Telemarkekspressen må
kjøre en ekstra
rundtur rundt
kvartalet for å
komme til
holdeplassen i
Skistredet på
grunn av enveiskjøringene.

God (+)
Trafikksikkerhetsmessig
den beste
løsningen pga.
få svingebevegelser,
bedre
oversikt,
logisk og
lettlest
utforming.

Veldig dårlig
(--)
Stigningen i
Skistredet fører
til at kravet til
universell
utforming for
holdeplassene
ikke er oppfylt.

Dårlig (-)
Varelevering i
Kongens gate
ved Landmannstorget ikke
mulig. Må
benytte
sidegater i
nærheten. Egen
vareleveringsplass er ikke
mulig å etablere
i Skistredet.

Veldig Dårlig
(--)
Ikke nok
oppstillingsplasser for
bussene
(uavhengig av
hverandre).
Vanskelig å få til
aktiv prioritering
av bussene ut og
inn i Hesselbergs
gate og Kongen
gate.

Dårlig (-)
Fotgjengerne
må krysse
kjørearealet til
bussene
mellom
plattformene.
Lange
fotgjengerkrysninger i ut
og
innkjøringen
til bussterminalen.

OK/Dårlig
Terminalområdet
tilfredsstiller
kravet til
stigning for
universell
utforming. Dårlig
pga ikke et lettforståelig system
i forhold til å
forstå hvor de
ulike bussene
går fra.

Dårlig (-)
Bussholdeplasser i
Skistredet
medfører en
rampe til en
eventuell
parkeringskjeller og
utnytter dermed
ikke den
naturlige
stigningen i
terrenget på
Landmannstorget.
OK/Dårlig
Plassere bygget
over bussterminalen.
Siden bussene
krever stor
plass vil det
være lite
tilgjengelig
areal til bygget
på bakkenivå
for publikumsrettet
virksomhet.
Deler av parken
vil bli veldig
smal.

Delvis Gateterminal i
Kongens gate og
Hesselbergs gate

Dårlig (-)
Flere
svingebevegelser
og kryss med
vikeplikt og
mulig kø.

Dårlig (-)
Flere svingebevegelser i
områder med
mange myke
trafikanter og
uoversiktlige
forhold.

OK/Dårlig
Samme som
gateterminal for
selve
terminalområdet,
men dårligere
pga. bratt
stigning i
Skistredet.

Dårlig (-)
Mindre areal til
bygg og park.
Mindre areal på
bakkeplan.

OK/Dårlig
Varelevering i
Kongens gate
ved
Landmannstorge
t ikke mulig. Må
benytte
sidegater i
nærheten. Egen
vareleveringsplass etableres i
Skistredet

Variant av delvis
Gateterminal

Veldig Dårlig
(--)
Dårlig kapasitet
og fleksibilitet på
terminalområdet.
Flere
svingebevegelser
til terminalområdet og
lysregulering av
kryss hvor
bussene
vanskelig kan
prioriteres

Veldig Dårlig
(--)
Flere svingebevegelser i
områder med
mange myke
trafikanter og
uoversiktlige
forhold ved
kryssing. Ikke
logisk/lettlest
løsning med
toveistrafikk i
ett kjørefelt
på terminalområdet.

Dårlig (-)
OK mhp stigning
på terminalområdet men
dårlig å orientere
seg i pga 3 felles
oppstillingsplasser i hver
retning på
terminalområdet

God (+)
Plassbesparende
løsning som gir
mulighet for
bygg og park.
Mer areal på
bakkeplan som
er positivt for
reisende og
byliv.

God (+)
Varelevering i
Kongens gate
opprettholdes.

Gateterminal i
Kongens gate og
Skistredet

Bussterminal på
Landmannstoget

OK/Dårlig
Mye likt som for
gateterminal,
men her har
vareleveringen
mer mulighet for
å stoppe midt i
gaten. Dette vil
imidlertid hindre
bussene i å kjøre
inn på terminalområdet fra
Kongens gate.
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Framkommelighet

Trafikksikkerhet

Universell
utforming

Bygg/Park

Varelevering
i Kongens
gate

OK/God
Mest effektive
løsning mhp.
trafikkavvikling
(få svingebevegelser og
gunstige
vikepliktsregler).
Ensidig busstopp
i Hesselbergs
gate medfører en
del omvei for
ekspressbussene
.

God (+)
Trafikksikkerhetsmessig
den beste
løsningen pga.
få svingebevegelser,
bedre
oversikt,
logisk og
lettlest
utforming.

God (+)
Innfrir kravene
til UU godt, pga
få plattformer,
tilfredsstillende
stigning i gatene,
logisk oppstilling.

God (+)
Plassbesparende
løsning som gir
mulighet for
bygg og park.
Mer areal på
bakkeplan som
er positivt for
reisende og
byliv.

OK/Dårlig
Varelevering i
Kongens gate
ved Landmannstorget ikke
mulig. Må
benytte
sidegater i
nærheten. Egen
vareleveringsplass etableres i
Skistredet.

Gateterminal i
Kongens gate
kombinert med
holdeplasser på
begge sider i
Hesselbergs gate

God (+)
Mest effektive
løsning mhp.
trafikkavvikling
(få svingebevegelser og
gunstige
vikepliktsregler).

God (+)
Trafikksikkerhetsmessig
den beste
løsningen pga.
få svingebevegelser,
bedre
oversikt,
logisk og
lettlest
utforming.

God (+)
Innfrir kravene
til UU godt, pga
få plattformer,
tilfredsstillende
stigning i gatene,
logisk oppstilling.

God (+)
Plassbesparende
løsning som gir
mulighet for
bygg og park.
Mer areal på
bakkeplan som
er positivt for
reisende og
byliv.

OK/Dårlig
Varelevering i
Kongens gate
ved Landmannstorget ikke
mulig. Må
benytte
sidegater i
nærheten. Egen
vareleveringsplass etableres i
Skistredet.

Gateterminal i
Kongens gate og
Hesselbergs gate
kombinert med
ekspress-busstopp
lenger nord i
Kongens gate

God (+)
Mest effektive
løsning mhp.
trafikkavvikling
(få svingebevegelser og
gunstige
vikepliktsregler).
Ekstra kapasitet
for framtiden.

God (+)
Trafikksikkerhetsmessig
den beste
løsningen pga.
få svingebevegelser,
bedre
oversikt,
logisk og
lettlest
utforming.

God (+)
Innfrir kravene
til UU godt, pga
få plattformer,
tilfredsstillende
stigning i gatene,
logisk oppstilling.

God (+)
Plassbesparende
løsning som gir
mulighet for
bygg og park.
Mer areal på
bakkeplan som
er positivt for
reisende og
byliv.

OK/Dårlig
Varelevering i
Kongens gate
ved Landmannstorget ikke
mulig. Må
benytte
sidegater i
nærheten. Egen
vareleveringsplass etableres i
Skistredet.

Gateterminal i
Kongensgate og
enveis busstopp i
Hesselberg gate
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