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Landmannstorget med dagens trafikkløsning. Foto: TA

FORORD
Skien kommune inviterte til en konkurranse om prosjekteringstjenester for
prosjekt «Landmannstorget – utvikling av kollektivknutepunkt og park» i
oktober 2016. I handlingsprogrammet for Bypakke Grenland 2015-18 har
prosjektet fått ﬁnansiering til planleging og gjennomføring av kollektivknutepunkt og park. Prosjektet omfatter alle faser fra optimalisering, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølging i byggeperioden. Denne rapporten
omfatter forprosjektfasen.

PROSJEKTERINGSGRUPPA
Prosjekteringsgruppa består av Dronninga landskap (byrom, landskapsarkitektur), Arkitema (byplan, arkitektur), Zenisk (lysdesign), Structor (alle
tekniske fag) samt Kulturminnekonsult (kulturminnerådgivning). Dronninga
landskap har hatt prosjekteringsgruppeledelsen.
Foto der ikke annet er nevnt: Dronninga landskap.

Oslo, 31. oktober 2017
DRONNNGALANDSKAP

OKTOBER 2017

OPPGAVENS AVGRENSING
Landmannstorget skal bygges ut som kollektivknutepunkt og opparbeiding
av park på området i samsvar med reguleringsplan, samt mandat og
prosjektplan for prosjektet. Universell utforming skal være sentral i
prosjekteringen.
I reguleringsplanen er det gitt mulighet for å bygge parkeringshus under
Landmannstorget. Det er utarbeidet en egen rapport som konkluderer med
at det ikke anbefales å etablere parkeringsanlegg under Landmannstorget.
I reguleringsplanen er det også gitt muligheter for å bygge et større bygg på
Landsmannstorget, men dette er ikke aktuelt lenger og ikke en del av dette
prosjektet.
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MÅL MED OPPGAVEN
Landmannstorget er omtalt på følgende måte i Bypakkas vedtatte handlingsprogram:
«Etablering av nytt kollektivknutepunkt med gateterminal som øker
kollektivkapasiteten og gir bedret traﬁkkﬂyt, traﬁkksikkerhet og tilgjengelighet. Landsmannstorget er også et viktig byrom i Skien sentrum, og på dagens torg skal det etableres park og et mulig publikumsrettet bygg.
Prosjektet innebærer en betydelig opprusting av Telemarks viktigste kollektivknutepunkt med over 500 000 påstigninger i året. Tiltakene vil gjøre det
mer attraktivt å reise kollektivt og ferdes og oppholde seg som myk traﬁkant
i byen. Samtidig kan det bidra til at sentrum blir mer attraktivt som etableringssted for boliger og næringslivet.»
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PROSESS
Det er blitt holdt regelmessige prosjekteringsmøter gjennom hele optimaliserings- og forprosjektfasen, totalt 13 møter. På prosjekteringsmøtene
har ressurspersoner fra Skien kommune, Telemark fylkeskommune, Statens
vegvesen region sør og Riksantikvaren deltatt, i tillegg til representanter fra
prosjekteringsgruppa. En rekke særmøter for å belyse enkelte særområder er
avholdt; som møter med representanter fra kabeletater/kabeleiere, gårdeiere,
næringsstanden og buss-selskapene. Møter med representanter for gang- og
sykkelgruppa og kollektivgruppa som er en del av Bystrategisamarbeidet
har vært avholdt, samt to møter med representanter for de lokale organisasjonene for personer med nedsatt funksjonsevne. På ett av disse møtene ble
det holdt en befaring på plassen der ulike “hjelpemidler” for å illudere nedsatt funksjonsevne ble utprøvd.
Prosjektet har utviklet seg og «modnet» underveis på grunnlag av blant annet kommentarer og innspill på disse møtene. Prosjektet bør derfor kunne
sies å være godt forankret hos de involverte partene.

BRUKERMEDVIRKNING
I optimaliseringsfasen ble det holdt brukermedvirkningsmøter, der lokalbefolkningen ble invitert til å komme med innspill på hva de ønsker at parken
skal inneholde. Det ble avholdt tre møter, der to forslag til utforming av
parken ble vist. Det ble arrangert gruppearbeid der man kunne komme med
innspill. Alle innspillene ble samlet inn og mange av dem er blitt innarbeidet
gjennom den videre prosjekteringsprosessen.

Notater fra medvirkningsmøtet har blitt tatt med videre i arbeidet med utformingen av
Landmannstorget.

OKTOBER 2017

Fra fellesbefaring om universell utforming.

Gruppearbeid under et av medvirkningsmøtene.

Skisse A vist på medvirkningsmøtet. Illustrasjon: Dronninga landskap

Skisse B vist på medvirkningsmøtet. Illustrasjon: Dronninga landskap
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KORT BYHISTORIKK
Skien regnes som én av Østlandets 5 middelalderbyer, og er blant disse den
eneste som ikke er grunnlagt av en konge. Beliggenheten ved de nederste
fossefallene i Skiensvassdraget, innerst mellom Bryggevannet og Hjellevannet, var gunstig for handel og sjøfart. I løpet av 1000- og 1100-tallet vokste
middelalderbyen Skien fram. Skien ﬁkk kjøpstadsrettigheter i 1358. Gjennom
trelast- og sagbruksindustri ble Skien fra 1500-tallet et av Norges viktigste
kommersielle og kulturelle sentre, og beholdt posisjonen som en av Norges
fremste byer frem til begynnelsen av 1800-tallet.
Som så mange andre middelalderbyer bygd av treverk, opplevde Skien ﬂere
bybranner. I 1886 brant hele 244 bygårder ned til grunnen. Etter dette ble
sentrum bygd opp på nytt, med et nytt byplanmønster. Landmannstorget er
på denne måten en typisk byplass fra slutten av 1800-tallet ved at ett kvartal
forble ubebygd.

BYPLAN
Murbyen Skien fra slutten av 1800-tallet har en stram rutenettplan der nye
lineære gater bygger videre på noen av middelalderbyens langgater, til en
oversiktlig kvartalsstruktur. Murbyen Skien er av nasjonal interesse. Skiens
historiske kvartalsstruktur blir viktigere for hvert år som går. Vi kan derfor
si at det viktigste kulturminnet i Skien er selve byplanen. Landmannstorget
var planlagt som en åpen plass eller torg i murbyen. Hver enkelt bygning
kan skiftes ut for eksempel etter brann, men strukturen består i århundre etter århundre. Dette prosjektet, Landmannstorget med tilhørende gater, bør
forsterke og iscenesette 1800-tallsbyplanen, som på mange måter er dagens
gamleby.

NYE ARKEOLOGISKE FUNN
Landmannstorget ligger innenfor området som er deﬁnert som «Skien
middelalderby». Like under asfalten på Landmannstorget ligger det rester
av en gammel kirkegård. Den nevnes som «gammel kirkegård» på kart fra
1784. Det ble foretatt arkeologiske utgravinger på plassen sommeren 2017.
NIKU stod for arbeidet og har laget en egen rapport om dette. Man har
tidligere antatt at kirkegården ble delvis fjernet ved opprettelsen av torget i
1920-årene. Men undersøkelsen viser at store deler av kirkegården er intakt.
Det ble gjort mange funn av kister, beinrester og deler av en gravstein. Øst på
Landmannstorget og i Kongens gate ligger gravene bare 0,6 m under dagens
overﬂate, mens de ligger dypere (2,4 m) mot sør. Funnene kan bekrefte at
kirkegården var i bruk fra 1300- til 1800-tallet. Mer om dette under Arkeologiske undersøkelser.

OKTOBER 2017

Bykart fra 1870-90. På dagens Landmannstorget var det tidligere en kirkegård.

Krums kart fra Skien etter bybrannen, 1889.

Under utgravingene ble det blant annet fvunnet en del av en gravstein fra 1600-tallet.
Foto: Varden

Utstrekningen av Skien middelalderby. Kilde: Riksantikvaren.

6

DRONNINGA LANDSKAP | STRUCTOR | ZENISK | ARKITEMA | KULTURMINNEKONSULT

FORPROSJEKT LANDMANNSTORGET

DAGENS SITUASJON
Landmannstorget kan sies å være ett av de viktigste byrommene på Østlandet og i Grenland på grunn av sin sentrale beliggenhet. Det er et ekte, klassisk
torg med ﬁre omrammende fasader, til dels bygninger av høy kvalitet. Det
skrånende terrenget mot sørvest skaper dramatikk på plassen. Dette gjør at
man øverst på torget ser utover hele plassen. Landmannstorget er en viktig
del av murbyen Skien.
Det er meget positivt for bylivet at dette torget i dag er Telemarks største
kollektivknutepunkt med holdeplass for lokalbusser, ekspressbusser og taxi,
samt regionale busser og skolebusser. Over en halv million reisende bruker
dette torget årlig, og ﬂere kommer det til å bli når kvaliteten på plassen og
gatene rundt reﬂekterer sin viktighet.
Dagens kollektivknutepunkt har en utﬂytende og uoversiktlig form, som svekker murbyens rutenettstruktur. Fortauene rundt plassen er smale, gatene
og plassen er utformet på bilens og bussens premisser. Plassen gir et rotete
bybilde, der det er vanskelig å orientere seg for en som er ikke er kjent. Torgﬂaten fylles opp av busser som enten har et kort stopp, som terminerer eller
som regulerer. Plassen har lite areal for gående og tilfredsstiller ikke kravene
til universell utforming. Det er naturligvis heller ikke moderne lys og få benker. Øverst på torget er det blomster og en liten ﬂik av skjønnhet. Paviljongene
på plassen trekker også ned, og til og med lindetrærne på torget sturer. Vi
kan trygt si at plassen er brukt opp og gått ut på dato.

Dagens situasjon. Landmannstorget er i dag en bussterminal.

OKTOBER 2017

Flyfoto 2016 viser dagens Landmannstorget; en bussterminal dominert av asfalterte flater og parkerte busser.
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Gatene rundt Landmannstorget er lineære strukturer, men har i dag utﬂytende former beregnet på store kjøretøy. Dette gjør traﬁkkmønsteret utydelig
og gaterommet uoversiktlig.

Fra krysset Kongens gate x Hesselbergs gate: egne svingefelt for biler krever store
arealer som skaper lange fotgjengerkryssinger.

OKTOBER 2017

Hesselbergs gate, sett mot nordøst.

Skistredet, sett mot sørvest.

Dagens situasjon. Det er lite fokus på de bussreisenes komfort.

Torggata, sett mot sør.
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BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
BYPLAN:
OPPSTRAMMING AV KVARTALSSTRUKTUREN = PLASS
Den bevaringsverdige kvartalsstrukturen styrkes ved at gatene rundt plassen
strammes opp, samtidig som Landmannstorget får tilbake sin opprinnelige,
ﬁrkantede form. Traﬁkkmønsteret innpasses i gateløpene slik at det sikres
tosidige, beplantede fortau på alle sider. Resten av kvartalet gjøres om til en
park. Byrommet vil gå helt ut til de omkringliggende fasadene.
EFFEKTIVT KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
Bussholdeplassene plasseres rundt torget, som effektive kantsteinsstopp
eller i lommer. Dette for å gjøre det mest mulig praktisk og lesbart for passasjerene. Drosjeparkering og noe korttidsparkering plasseres på de øvrige
sidene av plassen. Diagonale promenader sørger for rasjonelle ganglinjer
gjennom parken. Det etableres venteområder med tak ved holdeplassene,
men resten av parken vil også kunne benyttes mens man venter på bussen.

OKTOBER 2017

Aksene i gatene forsterkes.

Eksempel på lignende byrom: Olaf Ryes plass, Oslo. Flyfoto: Finn

Holdeplasser.

Fra Olaf Ryes plass, Oslo. Et ettertraktet grønt byrom i murbydelen Grünerløkka.
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GATER
GEOMETRI
Det planlegges en kvartalsstruktur på gatene rundt Landmannstorget. Dette
gir ryddige og oversiktlige gater, samt at det gjør det enkelt å orientere
seg. Det skaper trygghet og forutsigbarhet for de myke traﬁkantene. Samtidig fokuseres det på universell utforming, spesielt i forhold til kollektivknutepunktet.





I prosessen er det gjennomført sporingsanalyse for kjøremåte A, B og C (se
ﬁgur nedenfor). Kjøremåte C ga store sporingsutslag i motgående kjørefelt.
Dette resulterte i foreslått geometri med kjøremåte B som dimensjoneringsgrunnlag. Kjøremåte A gir så store konsekvenser at det går utover sikkerheten til myke traﬁkanter, ved at gangfeltkryssingene blir veldig lange, samt
at det blir 2 færre drosjeoppstillingsplasser og 1 færre parkeringsplass i Skistredet. Det var enighet i prosjekteringsmøtet at kjøremåte B er akseptabelt i
dette området.


















BUSS OG HOLDEPLASSER
Kjøremønsteret for bussene endres med nytt Landmannstorg. Dagens
bussterminal inne på torget gjøres om til gateterminal for metro- og pendelbusser (oransje holdeplass) i Kongens gate, og for ekspressbussene (grønn
holdeplass) i Hesselbergs gate. I Kongens gate er det planlagt kantsteinstopp
for 3 busser. Blåskilt (skilt nr. 512) og lederlinjer etableres ved plass nummer
1, alle busser skal stoppe her for av- og påstigning. Det tilrettelegges for at
busser som venter på plass nummer 2 og 3 kan slippe av passasjerer på disse
plassene.




















Bussholdeplassene er planlagt på rettlinjer med lite lengdefall. Dette gir oversiktlig inn- og utkjøring for bussene og blindsonen reduseres. Det planlegges
18 cm vis på kantstein mot holdeplass for å minimere utfordringer ved av- og
påstigning. I Kongens gate og Hesselbergs gate planlegges det holdeplasser
med brede ventearealer. Alle fortau rundt parken er brede og gode å ferdes
på. De har naturlige ledelinjer og fører til tilrettelagte krysningspunkt i gatene
med oppmerket gangfelt. Det anlegges noe smalere fortau mot fasadene i
Torggata og Skistredet grunnet parkeringslommer. Det planlegges tosidig
sykkelfelt i Torggata, som en del av hovedruta for sykkel gjennom byen.
Sykkelfeltene opphører ved kryss. Dette for å opprettholde nåværende vikeplikt for traﬁkk fra høyre i kryssene.





BREDDER
Alle kjørefelt er 3,25m og alle kantsteinsklaringer er 0,25m. Sykkelfeltene er
1,5m, busslommene i Hesselbergs gate er 3,0m. Kantsteinstopp i Kongens
gate er 3,25m sørover og 2,75m nordover. Kantsteinstoppet nordover er kun
forbeholdt buss som skal stoppe. Lommene for taxi, parkering og vareleveranse er 1,75m brede. Sikkerhetssone i Torggata mellom parkering/varelevering og sykkelfelt er 0,5m. HC-plassene i Kongens gate er 3,25m brede.
Radius på kantstein i kryss er 5m.

OKTOBER 2017

Kjøremåte B er utgangspunkt for utformingen av gatene rundt Landmannstorget.
Illustrasjonen over viser sporingsutslag for metro- og pendelbuss Hesselbergs gate Kongens gate. Sporing for øvrige bussruter samt ekspressbusser er vist i vedlegg.
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Planen viser oppstillingsplasser for busser: Oransje farge er metro- og pendelbusser,
mens grønn farge er ekspressbusser.
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KRITISKE PUNKT
Kongens gate
Det meldes om bekymring fra busselskapene om at passasjerer krysser gata
rett foran eller rett bak bussene. Ved ﬂere busser på holdeplass kan det skape traﬁkkfarlige situasjoner med annen traﬁkk i det midtre kjørefeltet.
- Kommentar 1: Det er vurdert en alternativ geometri med adskilt kjørefelt fra
holdeplassen. Kjørefeltet er da plassert lengst øst mot fasaden til Telenorbygget, og holdeplassen for nordgående buss anlegges på en traﬁkkøy. Det
er ikke arbeidet videre med dette alternativet, da de negative konsekvensene
ble for store: Løsningen er vurdert med kjøremåte B som gir store utslag i
motgående felt. For dette alternativet bør det dimensjoneres med kjøremåte
A. Dvs. at løsningen gjør det mer traﬁkkfarlig for myke traﬁkanter grunnet veldig lange gangkrysninger evt. overkjørbare områder som kan skape
utrygge situasjoner. Tverrsnittet for bussen reduseres fra 9,75 m til 7,5
m, samtidig blir det desto mer romslig for bilene, som får eget felt og slakere
kryss.
- Kommentar 2: Det legges opp til brede, sikre og intuitive gangkrysninger,
dvs. som vanlig løsning i bygater.
Statens vegvesen skal gjennomføre traﬁkksimulering av situasjonen med og
uten stenging av Kongens gate på strekningen hvor gateterminalen etableres.
Bred gangkryssing (9,75 m) kan skape usikkerhet/konﬂikter, spesielt med det
midtre kjørefeltet for annen traﬁkk.
- Kommentar: Frisikt for gangkryssinger ivaretas ved tilbaketrukket bussoppstillingsplass.
Buss bruker hele krysset Hesselbergsgate x Kongens gate, og et stykke inn
i Hesselbergs gate, til sporing. SVV har meldt om bekymring om at biler
som kommer fra Hesselbergs gate og skal til venstre opp Kongens gate, blir
stående i veien for busser som kommer sydfra i Kongens gate og skal til
venstre inn i Hesselbergs gate. Disse må stoppe ca. 15 meter før krysset for å
slippe frem bussen. Dette kan gi forsinkelser for bussen, ved at den må vente
til Hesselbergs gate er tømt for biler, og det kan i verste fall føre til at bilister i
Hesselbergs gate begynner å rygge.
- Kommentar: Krysset Hesselbergsgate x Kongens gate er kapasitetsberegnet
og resultatene viser at det er god kapasitet. Sitat fra konklusjonen i rapporten
om kapasitetsberegninger: «Kapasitetsberegningene viser at krysset Kongens
gate x Hesselbergs gate vil ha god fremkommelighet også når busstraﬁkken
dobles og biltraﬁkk forbys sydover i Kongens gate syd for Hesselbergs gate.
Supplerende beregninger viser ingen dramatisk økning i forsinkelsen i Hesselbergs gate selv om traﬁkken i Kongens gate omtrent fordobles».
Busser som kommer fra holdeplassen i Kongens gate og skal rett frem, må
ﬂettes med ordinær traﬁkk i midtfeltet som også skal rett frem. Her kan det
bli konﬂikt.
- Kommentar: Her vil bussen ha prioritet etter traﬁkkreglene.
Planen ovenfor viser alternativ med adskilt kjørefelt fra holdeplassen i Kongens gate ved Landmannstorget. Dette alternativet ble ikke vurdert som det beste, og derfor ikke tatt
med videre.

Hesselbergs gate
En mulig konﬂikt mellom biltraﬁkk, busstraﬁkk (ekspressbusser) og syklende
kan oppstå i krysset Hesselbergsgate X Torggata. Buss med kjøremåte B kan
gi opphoping av biler, som igjen kan gi en uoversiktlig situasjon for syklister
fra Torggata nord, da de kan komme i stor fart inn mot krysset.
- Kommentar: Normal vikeplikt fra høyre gjelder i dette krysset. Sporingsanalyse viser at buss ikke sporer i sykkelfeltet. Sykkelfelt merkes ikke opp gjennom høyreregulerte kryss.

Skistredet
Det meldes om bekymring for fjerning av p-plasser i Skistredet, spesielt HCparkering.
- Kommentar: Det er lagt inn parkering i Skistredet, langs fortauet. I prosjekteringsmøte var det enighet om at Skistredet er for bratt for HC-parkering.
HC parkering bør ﬁnne annen, mer egnet plassering.

Torggata
Det er et potensielt konﬂiktpunkt mellom kantparkering og sykkelfelt.
- Kommentar: En sikkerhetssone på 0,5 m bredde er lagt inn.

OKTOBER 2017
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KAPASITETSBEREGNINGER BUSS
Sweco har utarbeidet et notat for kapasitetsberegninger for buss.
Kapasitetsberegningene er utført ved hjelp av såkalt køteori. Dette er en
streng beregningsmetode, og det gis mulighet for at løsning vil fungere
bedre enn det beregningene viser.
Utdrag fra rapporten:
I foreliggende notat har vi valgt å bruke metoden køteori, noe som begrunnes
med at det reduserer farene for at vi beregner for gode forhold for busstrafikken. Vi understreker at resultatene som presenteres, trolig viser for høy
sannsynlighet for forsinkelse for beregningene med dagens busstrafikk.
Vi har mottatt data om antall bussavganger på Landmannstorget gjennom
uken. Ut fra dette har vi forutsatt følgende busstrafikk i dagens situasjon:
•
Grønn holdeplass: 5 avg. i én retning i største time, som er kl. 14–15.
•
Oransje holdeplass: 26 avg. i én retning i største time, som er kl. 16–17.
Med 100 % økning i busstrafikken (52 ank/time) blir 15–25 % av bussene forsinket. De bussene som blir forsinket, blir omkring 33-51 sekunder forsinket,
men gjennomsnittet for alle busser blir på 5-13 sekund forsinkelse.
Det er imidlertid mulig å tenke seg en løsning der buss nummer tre slipper
av og på passasjerer på plass tre. Når de to bussene foran har kjørt, kjører
buss tre (som nå har blitt buss nummer én) frem til første plass og betjener
denne. Denne adferden gir kortere forsinkelse for avstigende passasjerer enn
om plass tre kun benyttes til å vente på at det blir klart på en av de to plassene foran. Betjeningstiden på plass én vil dessuten bli kortere, siden noen av
passasjerene gikk på eller av bussen allerede på plass tre. Samtidig ivaretas
hensynet til passasjerer som ikke klarer å gå så langt, og som derfor velger å
oppholde seg på plass én eller to. Vi kan dessverre ikke tallfeste andelen forsinkete passasjerer i dette scenariet, da køteoriberegningene ikke tar høyde
for at den samme bussen betjener holdeplassen to ganger.

Prinsippsnitt Kongens gate med holdeplass for metro- og pendelbusser.

Notatet konkluderer med at to betjeningsteder for metro- og pendelbussene er godt nok for dagens traﬁkk. Ved dobling av traﬁkk bør Kongens gate
stenges for traﬁkk i det midtre feltet.
Med enkle grep i rutetabellen blir situasjonen bedre både for dagens traﬁkk
og for økt traﬁkk i fremtiden.
Notatet konkluderer også med at ventearealet på holdeplassene har mer enn
god nok kapasitet.

Prinsippsnitt Hesselbergs gate med holdeplass for ekspressbusser og andre busser med lang omstigningstid.

OKTOBER 2017
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ALTERNATIV HOLDEPLASS FOR EKSPRESSBUSS
Det er mulig med en holdeplass i Kongens gate nord for bygarasjen, ettersom geometrien i gaten muliggjør for justeringer i fremtiden. Dersom man
ser at anbefalte løsninger ikke fungerer optimalt, kan fremtidige justeringer
for eksempel innebære endret plassering av holdeplass for ekspressbuss eller
traﬁkkmønster for privatbiler.
Det er viktig å ﬁnne egnede plasser for busser som må regulere, for eksempel
skolebusser. Den regulerte holdeplassen nord for bygarasjen kan være en slik
plass.

Planen viser alternativ holdeplass for ekspressbusser (grønn farge) i nordgående retning, i Kongens gate nord for Landmannstorget. Denne plassen kan også
benyttes til andre busser som må regulere.

OKTOBER 2017
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SYKKELFELT I TORGGATA
Hovedsykkelveitraseen gjennom Skien sentrum vil følge Torggata. Ved Landmannstorget tilrettelegges dette ved å legge opp til tosidig sykkelfelt i kjørebanen. Sykkelfeltet tydeliggjøres med oppmerking og evt rød asfalt. Hvert
sykkelfelt er 1,5 m bredt + 0,25 m kantsteinsklaring. Planen er vist som alternativ A på neste side.
Det har vært en lang prosess for å komme frem til denne løsningen.
•
Først ble det sett på en løsning med sambruksfelt, dvs. at syklistene
sykler i gata. Pga. stor ÅDT i retning sør og med systemskifte nord og sør
for Landmannstorget, ble denne løsningen vurdert som ikke god nok for
syklistene som en del av hovedsykkelveitraseen. Samt av traﬁkksikkerhetsmessige årsaker.
•
Den andre løsningen var med sykkelfeltet adskilt fra kjørefeltet. Da ﬁkk vi
trangt tverrsnitt mellom kantsteinen noe som medførte kjøremåte C for
busser. Samtidig ble det mindre plass til grøntområdet på fortauet.
•
Den tredje løsningen var tosidig sykkelfelt sammen med kjørefelt plassert mot vest (fasadene), alternativ B på neste side. Systemskifte i nord
ble utfordrende da syklister måtte krysse Hesselbergsgate i en unormal
plassering. Samt at sporings-analysene for buss viste utslag i sykkelfelt. I
tillegg måtte syklister i nord-gående retning sykle mot sørgående traﬁkk.
Dette ble vurdert å være en ikke traﬁkksikker løsning.
•
Den fjerde løsningen var tosidig sykkelfelt sammen med kjørefelt plassert
mot øst (parken), alternativ C på neste side. Igjen ble systemskifte i nord
for utfordrende. SVV påpekte at en slik løsning ikke er gjennomførbar iht
håndbøker uten et fysiskskille mellom sykkelfelt og kjørefelt. Løsningen
mistet sin hensikt.

Prinsippsnitt Torggata.

Sykkelfelt i Torggata forbi Landmannstorget.

OKTOBER 2017
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Eksempel på sykkelfelt i Dronning Eufemias gate, Oslo.
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Sykkelgate alternativ A med sykkelfelt langs kantstein i samme retning som biltrafikk.
Dette alternativet ble vurdert som best og er tatt med videre.





Sykkelgate alternativ B der sykkelfelt i begge retninger er samlet langs vestre fortau.
Dette alternativet ble ikke vurdert som egnet, og ble forkastet.
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Sykkelgate alternativ C der sykkelfelt i begge retninger er samlet langs østre fortau.
Dette alternativet ble ikke vurdert som det beste, og derfor ikke tatt med videre.
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FREMTIDIG BYBANE
Det skal legges til rette for en fremtidig skinnegående bybane i Torggata, i
kjørebanen. Landmannstorget vil bli et naturlig stoppested langs Bybanen,
og bli enda viktigere som kollektivknutepunkt. Planen viser hvordan dette
kan løses.

Plan for framtidig bybane i Torggata.

OKTOBER 2017
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VEGETASJON
NY BYPARK
Dagens asfalterte terminalområde skal transformeres til en frodig park med
blomstrende trær og busker. En sirkulær plass i midten gir plass for opphold
og mulighet for arrangementer. Rundt plassen er det myke gressbakker som
tar opp det skrånende terrenget, hvor det er ﬁnt å sitte eller ligge på solrike
dager. Landmannstorget vil bli en attraktiv og trygg møteplass og et samlende, grønt rom for bebyggelsen rundt.
GRØNN KULTURARV
Vi vil gjerne slå et slag for gatetrærne, som gir mye grønt på lite plass. Skien
har en rik kultur for gatetrær med de kolla lindetrærne som tar liten plass og
som er en del av vår grønne kulturarv. Disse trærne skal skjæres tilbake i november, slik at vi får glede av dem så lenge som mulig gjennom vinteren. Og
så er de friskt grønne i sommerhalvåret og gjør ingen fortred ved at de skygger for mye. Vi foreslår å plante kolla lind som gatetre rundt plassen.
BLOMSTRENDE TRÆR OG BUSKER
Landmannstorget skal bli en beplantet plass eller rettere sagt en square. Vi
foreslår å plante trær og busker som har stor estetisk verdi, og som er med
på å lage plassen om til et ordentlig sted vi har lyst til å være. Med Skiens
gunstige klima og næringsrike berggrunn kan det velges mellom en lang
rekke blomstrende busker og trær, som for eksempel magnolia, tulipantre,
kirsebær, trollhassel og valnøtt. Ulike rosebusker vil gi en vakker ramme rundt
den sirkulære plassen i midten, og vil bli et nytt innslag i bybildet.

Landmannstorget skal bli en frodig bypark som innlemmes i den kompakte rutenettstrukturen i Skien. Det kan dermed åpne for muligheten av en ny, grønn tverrforbindelse i btkjernen, som forbinder Brekkeparken med Lundedalen via Landmannstorget, Ibsenparken og Lundeparken.

Eksempel på grønne terrasser: Århus universitet: LARK: C Th Sørensen

OKTOBER 2017

Eksempel på grønne terrasser: Caltexløkka, Oslo. LARK: Snøhetta. Foto: Flickr
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Gressterrassene er perfekt for aking! Fra Caltexløkka, Oslo. Foto: Oslo360
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ROSEPERGOLA
Lehusene kan innlemmes i parken og utformes som bevokste pergolaer som
også vender mot parken, for eksempel med klatreroser.
SOLRIKE GRESSBAKKER
På den østre siden av parken er det grunt ned til kulturlagene under (kirkegården). Her etableres det bare gressdekke, som vil gi minst skade på kulturlaget. Her er også de beste solforholdene.
POLLINATORPARK
Vi passer på å plante blomstrende, bunndekkende stauder for å introdusere
farger og nerve i parken. Dette kan godt være pollinatorplanter, som sammen med blomstrende busker og trær, er attraktive for sommerfugler, bier og
humler, som er i tilbakegang. Da får vi en ekstra opplevelse i sommerhalvåret
når vi venter på bussen.
BEVARING AV EKSISTERENDE TRÆR
Noen lindetrær og prydepletrær er plantet på plassen i dag. Noen av disse
trærne er i relativt god form og kan bevares. Dermed vil man også ha noen
voksne trær når parken er ferdig. De må beskyttes i anleggsfasen.

Klatreroser plantes på lehusene, til glede for de bussreisende. Her fra Bjølsen studentby, Oslo. LARK: Snøhetta

OKTOBER 2017

Tidligere var kolla lindetrær vanlig i flere østlandsbyer. I Skien er det fortsatt flere kolla
lindetrær igjen, som her i Rektor Ørns gate. Vi foreslår å plante kolla lind som gatetrær
rundt Landmannstorget: De tar liten plass, krever lite jord og dermed videreføres denne
grønne kulturhistoriske tradisjonen.

Eksisterende prydepletrær øverst på Landmannstorget er i god form og bevares.

Landmannstorget kan bli en rosepark der mange typer roser kan inngå, som for
eksempel Hurdalsroser. Foto: google.

Blomstrende magnoliatrær kan inngå i parkens ytre kant.

19

DRONNINGA LANDSKAP | STRUCTOR | ZENISK |ARKITEMA | KULTURMINNEKONSULT

FORPROSJEKT LANDMANNSTORGET

MATERIALITET
KJØREAREALER
Materialiteten på de harde ﬂatene må reﬂektere viktigheten av plassen
i Skien. Tradisjonelt har det trolig vært gatestein i alle sentrumsgatene
før de ble asfaltert over på 1970-tallet, da man ikke lenger ville ta vare
på vår kulturarv som ligger i gatesteinsdekkene. Én retning er å sette i
stand alle gatesteinsdekkene, slik det var på slutten av 1800-tallet, fram
til hvertfall annen verdenskrig, siden vi kan med rett hevde at dette er
et byreparasjonsprosjekt. Den andre retningen er å si at gatedekket bør
reflektere vår tid, slik som resten av plassen. Det er i høyeste grad også et
kostnadsspørsmål, siden naturstein er mye dyrere enn asfalt. Ettersom det er
et begrenset budsjett på dette prosjektet som ikke strekker til alt, har vi valgt
å prioritere dekkene på gangarealene fremfor kjørearealene.
TEGLSTEIN PÅ GANGAREALER
Skien har lange tradisjoner for både bruk og produksjon av teglstein. Mange
av bygningene i sentrum er bygget av teglstein. Skien var siste byen i landet
med teglsteinsproduksjon. Denne tradisjonen følges opp ved å benytte marktegl (frostherdig teglstein) som dekke på alle gangarealer både på og rundt
plassen. På denne måten vil også fortauene inngå som en del av plassen.
GJENBRUK
Det er stor interesse for ureist eller kortreist, norsk stein. Den eneste gjenværende naturstein på dagens Landmannstorg er en temmelig slitt kantstein.
Vi foreslår å benytte disse steinene som dekke på sekundære gangarealer og
stier i parken.

OKTOBER 2017

Marktegl, Torggata i Ålgård.

Teglstein på paviljongen.

Teglsteinsdekke, Ålgård.

Gammel, sliten kantstein kan gjenbrukes som dekke på gangarealer og stier i parken.
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UNIVERSELL UTFORMING
Det legges opp til mest mulig tilrettelegging for alle på det nye Landmannstorget: Alle gangfelt utstyres med gangnedsenk logisk plassert i alle kryss.
Alle gangfelt merkes med taktile felt for varsel og retningsindikator. Ved
holdeplassene vil det være taktile felt fra infotavler til inngangsparti på bussen, etter gjeldende regler. Langs fortau og promenader i parken vil kanter/
vannrenner fungere som naturlige ledelinjer. Alle promenadene vil være trinnfrie og med fall på maks 1:20. Fortauene i Torggata og Skistredet er brattere
enn 1:20, mens resten er slake. Mange benker sørger for hvile underveis. De
ﬂeste benkene utstyres med armlene og ryggstøtte. Tilstrekkelig lys sørger
for god orientering og trygghetsfølelse. Kontraster i ulike materialer gjør at
det er lett å orientere seg.
Det legges opp til snøsmelteanlegg på alle gangﬂater, slik at området vil
være fremkommelig også på vinterstid.
HC-plassene som i dag er foran NAV-bygget ﬂyttes til Kongens gate.

OKTOBER 2017

Eksempel på godt belyst overgangsfelt i Delbruck, Tyskland.

Eksempel på bussholdeplass med god tilrettelegging: Dronning Eufemias gate, Oslo.
LARK: Dronninga landskap

Eksempel på taktile felt ved opphøyd gangfelt: Carl Bernes plass, Oslo. LARK:
Dronninga landskap

Eksempel på Brede, komfortable gangfelt med nedsenk: Dronninga Eufemias gate,
Oslo. LARK: Dronninga landskap
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VANN OG OVERVANN
OVERVANN OG ÅPNE RENNER
Landmannstorget kan ivareta en del av overvannet på plassen og dermed
avlaste det offentlige systemet: Vann fra gangarealene rundt Landmannstorget samles i åpne renner til parkens lavpunkt, der det kan fordrøyes i en dam.
I en ﬂomsituasjon så kan trolig en god del vann også fra Torggata samles i
parken, før det renner ut og videre nedover mot Skienselva.
FONTENER
Det er ønskelig med vann som lek og attraksjon på plassen. Ved å la vannet
komme opp av dyser nedfelt i plassgulvet, kan man benytte plassen også når
vannet skrus av.
VANN- OG AVLØPSANLEGG
Det planlegges nytt vann- og avløpsanlegg rundt Landmannstorget, i egenregi Skien kommune. Vann- og avløpsanlegget planlegges utført 2018.
Overvann for nye gater tas opp i sluk med sandfang eller hjelpesluk der det
er plassmangel. Overvann føres til nytt VA-anlegg. VA-grøfter koordineres
med etater som ønsker felles føringer.

Eksempel på vann med grønne, myke bredder: Bjerkedalen park, Oslo. LARK:
Dronninga landskap

OKTOBER 2017

Diagram som viser flomveiene i Torggata og Kongens gate. Det er mulig å føre noe av
overvannet fra Torggata inn på LMT, og dermed redusere eventuelle vannskader.

Skjema for overvannshåndtering på Landmannstorget. Vannet føres i åpne renner.

Eksempel på vannkanal med harde bredder. Lutherstadt Wittenberg, Tyskland.

Eksempel på vannfontene: Fondation Louis Vuitton, Paris.
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MØBLERING
SITTEPLASSER
På Landmannstorget legges det opp til så mange sitteplasser som mulig,
siden det er et sted for å vente på bussen eller vente på noen. Den solrike
situasjonen er ideell for mange klassiske benker, men også alternative måter
å sitte og ligge på i amﬁer og på kanter. Det kan aldri bli for mange benker
på en solrik plass midt i byen.
SYKKELSTATIV
Det legges opp til sykkelstativ plassert på ﬂere steder innenfor prosjektområdet: ved lehus på holdeplassene, ved Paviljongen i parken og ved sykkelmekkepunktet. På denne måten kan man sette fra seg sykkelen på en ryddig
måte.
MEKKEPUNKT
Det tegnes inn et enkelt mekkepunkt for sykkel i nordvestre hjørne av parken,
inntil hovedsykkeltraseen. Mekkepunktet består av noen verktøystativ, luftpumpe etc. for sykler, samt sykkelstativ plassert under et tak.
KULTURMINNER
Flere store gravsteiner som ble funnet på Landmannstorget ligger nå i Brekkeparken. Disse steinene bør ﬂyttes tilbake og innpasses som en del av parkens utforming, dvs. ikke som en gravplass. På denne måten vil Landmannstorget bli en historieforteller om middelalderbyen Skien.

Sykkelmekkepunkt.

Jo flere benker, desto flere mennesker, er det noen som sier. Her er lange benker i sola,
Carl Berners plass, Oslo.

Gravstein som ble flyttet fra Landmannstorget i 1910 kan flyttes tilbake.

OKTOBER 2017
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BYGG
GJENBRUK AV PAVILJONGEN
Paviljongen på Landmannstorget skal pusses opp og bygges om tilpasset ny
bruk som kafé, venterom, taxibu m.m. Ombyggingen av paviljongen er ikke
en del av prosjektet, men prosjekteringen pågår parallelt, og må koordineres
med arbeidene på plassen, dette gjelder spesielt materialbruk, tilpassing av
inngangspartier og universell utforming.
FJERNING AV TIPZ-KIOSEN
Den gamle Tipz-kiosken foreslås revet eller sterkt ombygget. På samme sted
vil det bli etablert et sykkelpunkt som et møtepunkt og servicepunkt for
Skiens syklister. Sykkelpunktet skal være under tak og tilby tjenester som
spyling, luft og lapping av sykler. Det skal etableres sykkelparkeringsplasser i
forbindelse med sykkelpunktet.
LEHUS / PERGOLA
Det skal etableres lehus i tilknytning til bussholdeplassene. Lehusene kan
også fungere som bymøbler dvs. som en del av parken. Lehusene er foreløpig
ikke prosjektert, men foreslås utformet som pergolaer og med benker som
snur begge veier, slik at de både betjener bussholdeplassene og parken. Alle
4 holdeplassene utformes med overbygg, infovegger og benker. Foran NAV
kan eksisterende overbygg benyttes. Det skal være funksjonelle løsninger
tilpasset passasjerene og brukerne av plassen sine behov. Det er interessant
å bruke teglstein, evt. gjenbruksstein. Pergolaene mot parken kan beplantes
med for eksempel klatreroser eller klematis. Dette vil være en ﬁn plass å sitte
under tak, i sola og med utsikt over parken. Godt med innsyn og utsyn fra
lehusene gjør at man føler seg trygg og har god oversikt over plassen.
Det bør også være enkle sykkelstativ i tilknytning til lehusene. For øvrig må
det etableres info- og sanntidssystem for de reisende, samt vegger som gir lé
for vind.
Det vil utarbeides skisser på mulige løsninger.

Paviljongen pusses opp.

Tipz-kiosken rives.

Eksempel på bussholdeplass med skreddersydd lehus i Dronning Eufemias gate, Oslo.

OKTOBER 2017
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LYS OG BELYSNING
Ny gate- og parkbelysning for Landmannstorget er basert på et helhetlig
konsept hvor traﬁkkbildet som sentralt kollektivknutepunkt og rekreasjon i ny
park er hovedhensyn.
I alle gatene rundt parken planlegges lysmaster på begge sider av gaten.
Mastene plasseres rytmisk med en deﬁnert senteravstand som gjør at belysningen forsterker gatene som akser i byen. Lysmastene gir god belysning til
kjørefelt og fortau på begge sider av gaten. Av- og påstiging ved bussholdeplasser krever god oversikt der det kommer til å være mange kryssende fotgjengere. Plasseringen til lysmaster på begge sider av gatene er også valgt
for å unngå uønskede skygger fra busser og høye biler ved holdeplasser og
i kryss, og bidrar samtidig til å markere torget som sentral plass, kollektivknutepunkt og parkområde i Skien.
Alle lysarmaturer skal ha LED lyskilde. Alle produkter skal være av høy
kvalitet og skal tåle norsk klima og bruk i offentlig byrom. Lysarmaturer til
gatelys skal ha en glødende komponent som gjør at lyset blir synlig fra avstand, på denne måten vil armaturene danne ﬁne lederlinjer. Armaturer er
foreslått montert på arm for å få lyskilden nærmere gaten samtidig som lysmastene skal plasseres i samme akse som trærne. Det er foreløpig foreslått
en lyspunkthøyde på 5,5 m.
På siden som vender mot parken er det planlagt lysmaster med dobbelarm
for å gi ekstra lys til fortau. På siden som vender mot bygg er det en enkel
arm for å redusere lyssøl på fasader. For å forbedre traﬁkksikkerhet er det
foreslått intensivbelysning til alle gangfelt i kryss.
Lysmaster langs trerekke i gata gir god orientering for alle.

HESSELBERGS GATE

5m
EKSISTERENDE PLASS

FORTAU

FORTAU / HOLDEPLASS

4m

3m
EKSPRESSBUSS

2m

1m
EKSPRESSBUSS

Prinsippsnitt belysning.

OKTOBER 2017
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Den sentrale plassen i parken markeres med symmetrisk plasserte lysmaster
som følger landskapsplanen og forsterker denne. Det skal være tydelig fokus
mot senter i parken med hyggelig atmosfære som inviterer til opphold og til
å vandre gjennom. Det foreslås å bruke samme type sylindriske armaturer til
gatelys og parklys. De tverrgående akser i parken belyses med avskjermede
pullerter. På denne måten vises gangsonen samtidig som utsikt inn i parken
holdes fri på grunn av redusert antall master i parken. Pullertene plasseres i
sammenheng med benker langs gangaksene.
Det er planlagt integrert lys i taket til alle lehus. Løsning utredes i detaljprosjekteringsfasen. Det er også foreslått lys under takoverheng til paviljong.
Denne belysningen skal både vise paviljongen som vertikalt element og aktivitets- og møteplass og den gir funksjonslys på gangsonder rundt bygget.
Landmannstorget skal invitere til bruk hele året, hele døgnet.
I Kongens gate foreslås effektlys på fjellvegg. Dette kan enkelt realiseres med
spotarmaturer plassert på gatelysmast.

OKTOBER 2017

Eksempel på belyst lehus, Dronning Eufemias gate i Oslo. LARK: Dronninga landskap.

Sylindrisk lysarmatur, Sydney.

Eksempel på belyst plass fra Bankplassen i Oslo. Prosjektet fikk lysprisen som beste
utendørs prosjekt i 2016. Lysingeniør: Zenisk. LARK: Dronninga landskap.

Eksempel på avskjermede pullerter som inngår i vegetasjonsområdet.
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ELEKTRO

MILJØTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

ARKEOLOGISKE UNDERSØKELSER

BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT
For fremføring av elkraftkabler i parken er det tenkt å primært legge kabler
direkte i bakken/grøft. Svakstrømskabler er tenkt lagt i trekkerør. For å sikre
muligheter ved fremtidige behov både for elkraft og svakstrømskabler, skal
det etableres nødvendige trekkerør og trekkekummer. For kryssing av veier
skal det benyttes trekkekummer og trekkerør.

Den 9. og 10. juli 2017 ble det utført miljøtekniske grunnundersøkelser på
Landmannstorget. Området som er undersøkt er ca. 14 000 m2, hvilket fører
til at det ifølge veilederen TA-2553/2009 sin tabell 3 skal foreligge mellom
23 og 25 prøver av den øverste meteren. Det ble tatt 26 prøver av grunnere
masser < 1 m.u.t. og 13 prøver av dypere masser. Analysene fra de dypere
masser anvendes til å beskrive massehåndtering ved rehabilitering av eldre
VA-ledninger.

I perioden 10.-15. juli 2017, i forlengelsen av miljøtekniske undersøkelser, ble
det gjennomført arkeologiske undersøkelser. Den tidligere antagelsen om at
store deler av kirkegården hadde blitt fjernet ved anleggelsen av Landmannstorget, kan til dels tilbakevises av årets arkeologiske undersøkelse. Det er
mulig at den østre delen av kirkegården ble delvis forstyrret av opparbeidelsen av torget, men det ble også avdekket ﬂere bevarte graver in situ på denne
delen av kirkegården.

Jordprøvene er delt opp i 7 områder:
I område 1, Kongens gate er det ikke konstatert forurensning.
I område 2, Hesselbergsgate er det konstatert noe forurensning i tiltaksklasse
(TK) 3 og 4.
I område 3, Tipz-kiosken er det generelt rene masser. Noe forurensning med
lav konsentrasjon av TK 2.
I område 4, Torggata er det konstatert noe forurensning i TK 3, samt noe
forurensning av bly i TK 5.
I område 5, Skistredet er det konstatert noe forurensning i TK 3.
I område 6, Bussholdeplass vest (metro- og pendelbusser) er det konstatert
noe forurensning i TK 3. I dypere masser der det konstatert noe forurensning
TK 4 og 5.
I område 7, Bussholdeplass øst (ekspressbusser) er det konstatert noe forurensning i TK 2 til 4.

Det ble avdekket 58 graver fordelt på en større grop og 4 grøfter. Gravene
var synlige i form av råtne kistespor eller uklare nedgravninger. I graver der
det ble eksponert skjelettdeler, ble tilstanden til benelementene karakterisert som god. C14-dateringer av ﬂere kisterester, indikerte at kirkegården har
vært i bruk i hvert fall fra 1300-tallet, og ble trolig benyttet frem til begynnelsen av 1800-tallet.

HØYSPENT FORSYNING
Skagerak Nett er nettleverandør. De har dårlig med kapasitet på trafoen de
har i området, og vil derfor etablere en ny frittstående nettstasjon. Denne er
tenkt plassert i nær tilknytning til Paviljongen. Den er inntegnet på planen.
LAVSPENT FORSYNING
For tilførsel til alle el-installasjoner i prosjektet vil det bli etablert en egen
el-tavle i et teknisk rom i kjeller på Paviljongen. Denne vil få eget inntak
(abonnement) og tilknyttes den nye nettstasjonen.
Det forutsettes at Skien Kommune disponerer og har fri tilgang til det tekniske rommet.
Typiske installasjoner som vil få tilførsler fra el-tavla vil være belysning i
parken, belysning langs fortau/holdeplasser, belysning i lehus, fonteneanlegg,
infotavler, stikk ved mekkeplass for sykler, stikk for ladning av elsykler, stikk
for ladning av mobiltelefoner, etc.

VVS
SNØSMELTEANLEGG
For fortau og gangarealer, samt parkeringslommer i og rundt Landmannstorget planlegges det vannbåren gatevarme for snøsmelting vinterstid. Dette
tilsvarer ca. 6000 m2. Gatevarme hentes fra varmesentral i teknisk rom i
kjelleren på Paviljongen. Det anlegges fjernvarme i Skistredet, med forgrening til varmesentralen, og anlegget er tenkt forsynt med overskuddsvarme
herfra. Fra paviljongen etableres det tilførselsrør, diameter 200 mm til ca. 12
trekkekummer strategisk plassert. Fra trekkekummene legges det sløyfer for
gatevarme.

For mer utfyllende beskrivelse henvises det til egen rapport for Arkeologiske
undersøkelser på Landmannstorget Skien (vedlegg).

Konklusjon
På bakgrunn av de nye undersøkelser og de eldre, vurderes det ikke å være
stor risiko forbundet med å arbeide med massene og overskuddsmasser kan
i høy grad gjenbrukes på anleggsområdet. Enkelte masser i TK 4 og evt. TK 3
bør fjernes fra området, eller ligge under asfaltert vei.

GRUNNFORHOLD
Under asfalten er det bærelag og deretter blandede masser av leire, stein,
grus, sand mm. Det er ikke behov for videre geotekniske undersøkelser i
forbindelse med å opparbeide gater og park på Landmannstorget.
For mer utfyllende beskrivelse henvises det til egen rapport for Miljøtekniske
undersøkelser (vedlegg).
TIPZ-KIOSKEN
Det ble i samme tidsrom også gjennomført miljøsaneringskartlegging av
Tipz-kiosken. Følgende typer av helse og miljøfarlige stoffer/avfall:
• Det er funnet materialer med innhold av PCB.
• Det er funnet kondensatorer som kan inneholde PCB.
• Det er funnet kjøleskap, som kan inneholde KFK-gass.
• Taket er tjærepapp som inneholder PAH.
• Maling og ﬂiser på vegg inneholder tungmetaller.
• Gulvbelegg i kiosken inneholder ftalater og er farlig avfall.
• Det er konstatert mugg og saltutslag i kiosken.
• Betong er eldre enn 30 år og kan inneholde Cr6+.
• Det er eldre el-installasjoner, som kan inneholde bly.
For mer utfyllende beskrivelse henvises det til egen rapport for Miljøkartlegging av Tipz-kiosken.

Oversiktskart med kirkegårdens utbredelse på Landmannstorget. Grøftene for arkeologisk utgarving er inntegnet. Utarbeidet av Riksantikvaren.
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