Sykkelplanlegging på Landmannstorget
God tilrettelegging for syklende er viktig for fremme bruk av sykkel til og fra kollektivknutepunktet.
Det er et ønske at flere reiser kollektivt og bruker sykkel. Et tilbud som gjør det enkelt å kombinere
disse to bidra til å redusere klimagassutlisppene fra biltransport.
Skien kommune har fått støtte fra Miljødirektoratet og Klimasatsordningen til et forprosjekt for å
planlegging gode sykkelløsninger i opprustningen av Landmannstorget. I søknaden til Miljødirektoratet
la vi vekt på:
• Oversikt over eksisterende sykkelinfrastruktur
• Behovsanalyse av hvor mange og hvilken type sykkelparkeringer som trengs
• Mulighet for å etablere en høykvalitets sykkelparkering/sykkelhotell.
• Innplassering av sykkelstativer i detaljprosjektering/skisser med tanke på beste
tilgjengelighet, tilpasning til parken og bygg.
Forprosjektet er nå over og her er våre erfaringer.
Sykkeltrasè
For at flere skal velge sykkel handler det
ikke bare om sykkelparkering. Gode
sykkelveier er viktig. En spesielt relevant
sykkeltrasè for Landmannstorget er en
som kan knytte jernbanestasjonen i Nord
til Landmannstorget og videre til sentrum
og Langbryggene. I arbeidet med denne
sykkeltrasèen ble det kartlagt hvor en ny
hoveddsykkelrute for sykkel skulle gå fra
nord til sør gjennom sentrum og via
Landmannstorget. Det ble gjort
vurderinger på type tilrettelegging for
sykkel som egen gang og sykkelvei,
sykkelfelt i kjørebane og lignende.
Arbeidet med opprustning av sykkelvei fra
jernbanestasjonen via kverndalen til
Landmannstorget er ferdig( inkluderer
grønn og gul strek), her er det blitt markert
opp og oppgradert en undergang med lys
og kunst.

I Kverndalen er det i dag gågate, her er det tenkt å lege til rette for de syklende på de gåenes
premisser.

Fra Landmannstorget videre ned mot
Langbryggene. Her har kommunen sett
på forkjellige løsninger for sykkelfelt.
Dette er kun utredet i forprosjektet og
vil bli detalprosjektert i et eget prosjekt
for Torggata.

Mulghetsstudie for Tipz-kiosken
Som et forslag til løsning for høykvalitets sykkelløsning ble det vurdert å gjenbruke eksisterende
byggningsmasse. Tipz-kiosken er en nedlagt kiosk på Landmannstorget som står tom i dag. Det ble
vurdert muligheter for å bruke deler av bygningsmassen til høykvalitets sykkelløsning med mulighet
for mekkeverksted og sykkelvask. Dette forlaget gikk en senere bort i fra.

Mulighetstudie sykkelhotell
Sykkelhotell gir mulighet for å parkere sykler trygt innelåst og kan bidra til at flere bruker sykkelen for
å reise videre med buss, gjøre ærender og til jobb. Siden en ikke trenger tenke på risikoen for å bli
frastjelt sykkelen. Som en del av sykkelplanleggingen har en sett på muligheten for å etablere et
sykkelhotell på Landmannstorget. Det har blitt vurdert størrelse beregnet fra behov, utforming og
plassering på Landmannstorget. Viktige funn i denne studien var:
•
•
•
•
•

Et sykkelhotell på Landmannstorget bør skisseres med tanke på ca. 50 sykler fordelt på 40 i
toetasjerstativ og 10 plasser til litt større sykler med kurver, lastesykler osv.
En litt fleksibel løsning som kan gjøres større eller mindre etter behov.
Vurdering av tilgjengelighet og tilpasning til parken og bygg. Vurderingen er at det bør ligge i
direkte nærhet til hovedsykkelruta.
Forslag til materialbruk og utforming ble også presentert.
Det er viktig å se på drift og låsesystemer for sykkelhotellet. Det må lages en løsning som

Det er ikke sikret finansiering for bygging av sykkelhotell per dags dato. I planene for
Landmannstorget er det derfor plassert mekkepunkt og sykkelparkering på området som er aktuelt
for et sykkelhotell.

Plassering av sykkelparkering
Det er blitt gjort en behovsanalyse for å vurdere hvor mange sykkelparkeringer en bør ha på
Landmannstorget. Diskusjonen har blitt tatt i flere fora, inkludert faggruppen for gang og sykkel, og
faggruppen for kollektivt i Grenland. Det er innplassert 64 sykkelplasser totalt i Landmannstorgprosjektet. Disse er fordelt på seks punkter. Vedlagt er oppdatert skisse av Landmannstorget.

Kommunikasjon
Prosjektet har vært en del av kommunens formidlingsarbeid i By-Laben. Et sentralt butikklokale ble i
sommer gjort om til en By-lab hvor byutviklingsprosjekter som blant annet utvikling av
Landmannstorget er blitt presentert med modeller, plansjer og pamfletter. By-Laben har vært åpent
for publikum og betjent av ansatte fra enhet for byutvikling og enhet for plan- og byggesak.
Erfaringer fra arbeidet i BY-Laben er at det er stor interesse rundt planleggingen av
Landmannstorget.

Det har blitt gjennomført medvirkningsmøter med ungdommer og næringsliv for å finne de beste
løsningene.

Det er blitt laget en sak i en av regionens lokalaviser om planlegging av sykkelhotell på
Landmannstorget.
Prosjektet er også presentert på digitale utstillingsskjermer fra Skien kommunes kontorer ut mot
gågata.

