SMIEØYA MULIGHETSSTUDIE

VURDERING AV TILGJENGELIGHET OG OPPGRADERINGSBEHOV
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Skien kommune ønsker å finne frem til virksomheter som kan fylle den fredede
fabrikkbygningen PM5 på Smieøya med publikumsrettet innhold. Som en
del av dette arbeidet er det i ’Handlingsprogrammet for Skien sentrum 2020’
beskrevet et mulighetsstudie som et av tiltakene som skal gjennomføres.
Asplan Viak har hatt gleden av å få utarbeide denne mulighetstudien.
Området som studien omfatter strekker seg fra nordspissen av Klosterøya i til
innerst i Bryggeparken i nord.
Studien klarlegger og vurderer viktige premisser for at PM5 og Smieøya skal
være et interessant lokaliseringssted for nye aktiviteter.
Studien består av to deler:
Del1 Tilgjengelighetsstudie
Omhandler veien til Smieøya og veien rundt på selve øya.
Del2 Vurdering av oppgraderings- og sikringsbehov
Omhandler bygningen PM5.
Vi håper Skien kommune vil bruke denne studien i det videre arbeidet og at
den bidrar til at kommunen lykkes med utviklingen av Smieøya.

Asplan Viak
juni 2015

2

Innhold
DEL 1 - TILGJENGELIGHETSSTUDIE
ANALYSE
MULIGHETER-&-BEGRENSNINGER, DAGENS-SITUASJON
TILGJENGLIGHET, DISPONERING
NYE-BROER, TEKNISK-VURDERING
PRIORITERINGER
BRANDING, IDENTITET
DEL 2 - VURDERING AV OPPGRADERING OG SIKRINGSBEHOV
TILSTANDSANALYSE
FLOM VURDERINGER
KOSTNADSOVERSLAG

4
5
11
28
54
56
58
62
63
75
81

3

DEL-1-TILGJENGELIGHETSSTUDIE
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A N A L Y S E
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Tilgjengelighet

Sårbarhet

Tiltak

Historie og identitet

Dagens situasjon
Smieøya internt
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Dagens situasjon
Smieøya eksternt

Sterk industrihistorie: Knutepunkt for ferdselsårer på land /
vann, sterk historie ved sagbruk, papirfabrikker, inngangsport til Telemarkskanalen en av
Europas vakreste vannveier.
PM5 er eneste levning av et
omfattende industrielt bygningsmiljø.

En del av en sterk industrihistorie mellom Klosterøya
og Skiens Aktiemølle, en del
av et stort vann nettverk som
mulig gjorde vekst i Skiens
regionen. En visuell barriere
avskjærer Smieøya fra det
industrielle bygningsmiljøet
på Klosterøya.

På tross av stedets sterke historie og nyere tids forsøk på
å ta i bruk stedet igjen virker
øyas sterke historie å være
mentalt fjernt, stedets identitet
virker svakt og historien er
uuttalt og uferdig, i forfall og
lite tilgjengelig.

Hva slags type aktiviteter som
skal foregå og hvordan renovering av øy og bygg gjøres
er avgjørende i forhold til hvor
sterkt ”brand” eller identitet
man klarer å skape (identitet
og særpreg er viktig i en ellers
globalisert tid).

Ny og mere bruk av øya,
renovering av øya og bygget
som blir gjort med verdighet
og respekt for historien slik at
man skaper et sterkt ”brand”
og dermed en stor attraktivitet, stedets historiske rom
og tekstur bør hensyn taes.

Vannkant og kaikant

KVALITATIV-TILGJENGELIGHET

Vann er en attraktiv ressurs
som vi føler oss trukket
mot, kaikanten i øst har i
senere tid blitt senket noe, i
syd er man avskåret av en
høy mur, i nord er den eldre
kaikanten høy og tilpasset
slusene, en flytebrygge er lagt
til betjening av slusebrukere

Kaikantene rundt bryggevannet har i sin tid blitt industrialisert for å fylle de til enhver tid
nødvendige funksjoner. Generelt en noe ensidig opplevelse. Kantene domineres av
lange og rette og ofte er det
postmoderne strukturer som
ligger høyt over vannflaten.

Man får god oversikt over
bryggevannet med dagens
kaikanter og dette er ingen
dårlig opplevelse men det
savnes en nærere kontakt
med vannet og en aksentuering av kaikanten for å gjøre
vannet mere tilgjengelig og
tilpasset sin urbane kontekst.

|

En eventuell bearbeiding av
vannkanten bør skje med en
respekt for stedets historie og
kontekst og bør øke den opplevelsesmessige verdien for å
styrke kontakten til vannet.

Opphold

Aktiviteter

KVALITATIV-TILGJENGELIGHET
Dagens situasjon
Smieøya internt

Dagens situasjon
Smieøya eksternt

Tilgjengelighet

Sårbarhet

Tiltak

Noen temporære tiltak har
blitt gjort men det finnes per
dags dato ingen permanente
aktiviteter bortsett fra en og
annen (lovlig?) skater. I dag
er området, på årsbasis, mer
eller mindre tomt for mennesker og aktiviteter.

Det fins flere permanente og
temporære aktiviteter i Smieøyas omgivelser.

Øya har ligget brakk i mange tiår og det finnes ingen
permanente aktiviteter, øyas
tilgjengelighet bør økes gjennom nye attraktive aktiviteter.

Det er viktig å få inn aktiviteter
slik at øya så fort som mulig
kan få en ny mening / verdi
Skiens-befolkningens øyne og
dermed øke sin attraktivitet til
fordel for Skien sentrum.

Nye aktiviteter og ny bruk bør
komme fort! Billige aktivitetersom skaper oppmerksomhet
og trekker folk bør initieres.
Motsatt er det viktig at det
ikke blir nok et dyrt prosjekt
som strander på Smieøyas
bredder.

Det nye opparbeidede
grøntområde på Smieøya har
løftet opplevelsen av området
noe men det er lite koselig
å oppholde seg der pga lite
opplevelser / aktiviteter og
en generell lav kvalitet på
eksempelvis sittebenker. God
utsikt mot bryggevannet og
luftighet er positivt men lite
visuell kontakt mot Klosterøya
pga vangemur trekker ned.
Opphold med ryggdekning,
og koselig intime lommer
mangler.

Mye oppholdsområder i
sentrum både offentlige og
private. Foreløpig lite i sør på
Klosterøya.

Det er ikke lagt opp til opphold
høy standard (sittemuligheter) men det er muligheter
for å bruke gresset på varme
sommerdager og sittekant /
granittblokker i øst, tilgjengeligheten oppholdsmessig er
sesongbetont og begrenset.

I tidlig fase hvor man skal få
folk til å bruke stedet igjen
er et det viktig å lykkes med
en eller noen få ting så man
får lokket folk til opphold, folk
tiltrekkes folk.

Kjøp inn billig temporært materiell som løfter kvaliteten på
oppholdet og gjør gjerne noe
som skaper oppmerksomhet.
Skap et mer koselig miljø og
en bedre visuell kontakt mot
Klosterøya vil øke opplevelsverdien av å oppholde seg på
Smieøya.
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mennesker

FYSISK-TILGJENGELIGHET
Dagens situasjon
Smieøya internt

Dagens situasjon
Smieøya eksternt

Tilgjengelighet

Sårbarhet

Tiltak

For mennesker fremstår Smieøya
som åpen, luftig. Det er fritt frem
for bevegelse. Korte gåavstander
og god oversikt. Høydeforskjell
kan begrense bevegelser mellom
nivåer.

Langs Klostergata mangler gode
’vennlige’ kryssinger av veibanen.
Miljøet er grått og hardt, men
utsikten er fin! Avstand i seg selv
mellom bykjerne og Smieøya er
innen 5 min gå-tid.

Ja, Smieøya er tilgjengelig
via Klostergata.
Men verken strekning eller
målpunkt oppleves
attraktiv.

Smieøya ligger i fysisk kort avstand til
bykjerne, men mentalt er avstanden
stor. 5 min gåavstand fra Skien torg til
Smieøya.

’Flytte’ Smieøya
mentalt nærmere.
Nye attraktive
forbindelser.
Opplevelser på
veien.
Attraktivt målpunkt

God tilgjengelighet for
syklister

Mentalt kortere avstand i og med det
går raskere, men ikke noe attraktivt
målpunkt.

Attraktivt målpunkt.

syklister

Hele Smieøya er trinnfri, men det
Det er mulig å sykle helt frem og inn
er relativt bratt og smalt mot slusa. på Smieøya fra Klostergata
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orientering

hastighet

skala

MENNESKELIG-TILGJENGELIGHET
Dagens situasjon
Smieøya internt

Dagens situasjon
Smieøya eksternt

Tilgjengelighet

Sårbarhet

Tiltak

Åpent rom med vegg/rygg mot
Klostergata og mot Klosterøya i
form av vangemuren. Definert rom
med stor skala - positivt for
landskapsrommet, men kan
oppleves for stort og lite intimt

Langs Klostergata:
Opplevelse av stort
landskapsrom med
utsikt - positivt. Men
trafikkstøy og hastighet
påvirker opplevelsen - et
ønske om å trekke inn i
mindre skala

Den store skalaen i
landskapsrommet er i
utgangspunktet en positiv
og tilgjengelig kvalitet.

Stor skala kan gå på bekostning av
trygghet og behov for ”ryggdekning”.

Etablering av mindre
oppholdsplasser med utsikt.
Vegetasjonsbuffere med ikke
for store dimensjoner.

Smieøya øst mot Bryggevannet
har et gåmiljø med lav hastighet.
Kjøring begrenses til adkomst på
vestside, men også her er
tilstanden på adkomstforhold
hastighetsbegrensende.

60 km / t miljø - bilene
dominerer.

Gå-miljø på Smieøya er
tilgjengelig og raust.

På Smieøya bør lavhastighetsmiljøet
være et premisss, men ved å slippe
biler inn på større deler av øya vil
opplevelsen av et gå-miljø svekkes.

Tilgjengelighet for bil
begrenses i størst mulig grad
til vestside og dagens
grusplass.

Oversiktlig og trygt.
Smalt mot slusa, men det
oppleves som spennende

Fra Klostergata kan
Smieøya som målpunkt
være vanskelig å se
og forstå hvordan man
kommer seg dit.

Smieøya er godt synlig fra
avstand, men jo tettere på
man kommer, jo mindre
synlig.

Åpenheten og tilgjengelighet til
landskapsrommet på Smieøya eren
stor kvalitet med rot i nyere tid.
En utvidelse av bygningsmassen på
øya vil skjele til industrihistorien, men
vil gå på bekostning av åpenhet.
Uten ny forbindelse til Smieøya vil den
fremdeles ligge i en bakevje - isolert.

Fokus på å bevare åpenhet
og fleksibilitet.
Ny adkomst, skilting,
tydeligere adkomst fra
Klostergata.

Fotgjengermiljø er
underordnet
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T A N K E R - F Ø R
MULIGHETSSTUDIE
FOR Å LYKKES....
Tilgjengelighet må bestå av fysisk og mentalt
attraktive, raske og opplevelsesrike forbindelser.
Forbindelse langs Bryggevannet fra
Bykjernen til Klosterøya - nøkkelen til suksess?
Tilgjengelig som målpunkt og som et stopp.
En av mange sekvenser med opplevelser langs
Bryggevannet.
Kobles på omgivelsene - inngår i en sammenheng.
Sammenhengende historie gir større synlighet og
sterkere uttrykk.
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MULIGHETER-&-BEGRENSNINGER
D A G E N S - S I T U A S J O N
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Hva slags tilgjenglighet har Smieøya i dag med tanke på ulike typer kjøretøy
og for universell utforming?
Hva kan man ’leve med’ og fremdeles kunne tilrettelegge for aktivitet i PM5?
Er noe prekært for tilgjengelighet og utvikling?
Med utgangspunkt i dagens situasjon skal muligheter og begrensninger i de
eksisterende forhold avdekkes.

Området fremstår i dag som ryddig og enkelt med grusplass, gressarealer og
en grusvei som forbinder nivåene. Dette er et rent og ukomplisert grunnlag og
utgangspunkt for videre utvikling.
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Med en mindre utvidelse av gruseareal mot øst er det i
dag mulig å få plass til ca 15 parkerte biler på dagens
grusplass.

P E R S O N B I L E R
POSITIVT
Dette er en gunstig plassering av parkeringsmulighet.
Den tar ikke unødvendig mye plass i form av
tilkomstvei . Bilkjøring begrenses til adkomstsone
og resterende areal har prioritet og utforming for
mennsker til fots/ sykkel

NEGATIVT

R6

6

ca 15 p-plasser

Det er begrenset kapasitet for parkering.
Snuarealet mellom bilrekker får
minimumsdimensjoner innenfor normalen (6m
mot normalt 7m) med mindre det blir gjort et mer
omfattende grep med terrengjustering. Det er da
en fordel at parkeringsplassen er mindre slik at det
er begrenset hvor mange biler som beveger seg på
samme tid.
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Det er tatt utgangspunkt i svingradie for lastebil.
Det legges til grunn at dagens adkomst har svingradier
og høydebegrensninger som mest sannsynlig gjør
det vanskelig for adkomst med semitrailer.
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Om vi ser bort fra fri høyde under bro, kan lastebil
ankomme og svinge til høyre på grusplass. Det er ikke
mulig for lastebil å snu i en bevegelse. Dette vil kreve
en snuplass med diameter på 26 m.
Følgende snubevegelse fungerer:
Under bro - til høyre ut på grusplass - for så å rygge
tilbake foran trapp og deretter ut under bro.

POSITIVT
Det er i dag mulig med adkomst og snumulighet for
lastebil uten mer tilrettelegging.

NEGATIVT
Grusplassen vil oppleves som trang for større
kjøretøy, spesielt når den er full med parkerte biler.
Snumulighet krever rygging som ikke er gunstig ifht
trafikksikkerhet.
Maks høyde under bro på 3.8 m setter begrensninger.
Alle typer lastebiler vil ikke kunne klare å komme
under broen med denne høyden.
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Ved sammenstilling av mulig antall parkeringsplasser
og plassbehov for snuplass, er det mulig å
opprettholde disponeringen. Antagelig bør antall
p-plasser reduseres noe for å oppnå mer romslighet.
Fri snuplass kan f.eks tidsreguleres med skilting og
brukes til parkering i ikke aktuellt tidsrom.

D I S P O N E R I N G
K J Ø R E T Ø Y
POSITIVT
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Det er muligheter til både parkering og varelevering
med dagens situasjon.
Ved en balanse mellom antall parkeringsplasser og
størrelse på snuplass vil det, til tross for begrenset
plass, være en ryddig situasjon.

R1
3

Det er begrenset med plass og det bør være noe
romslighet slik at antall parkeringsplasser ikke presses
til det maksimale. Dette vil både gi uryddige forhold
og potensielt større fare for trafikkuhelll, bl.a med
bakgrunn i lastebilers behov for å rygge.
Funksjonen til inngang PM5 må vurderes i lys av
trafikksituasjonen.
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Ved behov for økt parkeringskapasitet er det flere
alternative grep som kan gjøres.

KONSEKVENSER-VED
Ø K T - K A P A S I T E T
DAGEN GRUSPLASS UTVIDES MED UTFYLLING MOT ØST
POSITIVT
Bilkjøring vil fremdeles holdes på et begrenset
område i nærheten av adkomstpunkt.

NEGATIVT
Dette krever utfylling mot øst.
Utfylling bør ikke gå helt inn til PM5 og vil dermed
forlenge trang gang mellom bygg og terreng.
PM5 vil forsvinne mer inn i fylling.

PARKERINGSPLASS PÅ NIVÅ +3
En slik løsning krever oppgradering av vei ned til dette
nivå +3 da denne i dag er svært bratt
(delvis 1:6).
Plassering og størrelse på parkeringsplass kan
vurderes.

POSITIVT
Dette vil åpne for parkeringsmulighet med god plass
Området kan legges lengst mot vest for å begrense
oppbryting av flate.

NEGATIVT
Biltrafikken vli beslaglegge større arealer. En slik
løsning vil ta bilene lenger inn på øya og bryte opp
fotgjengersonen samt det åpne rommet.
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Broen som markerer adkomsten inn til sentrale
Smieøya er skiltet med maks høyde 3.8m. Dette
avviker mye fra normalkravet til fri høyde på 4.9m.
Standarder legger til grunn en kjøretøyhøyde på 4.5m.
Dette kan muligens variere, og bør derfor testes ut i
praksis.

BROEN-BEGRENSNINGER
M U L I G H E T E R
Dette betyr at det vil være begrensninger for
tilgjengeligheten for større kjøretøy, men at det ikke er
helt låst!
Tilgjengelighet for sentrale funksjoner:
RENOVASJON - Renovasjonbil krever fri høyde 3,6 m
og vil således kunne ta seg inn på Smieøya.
BRANN - Alle kjøretøy untatt ’Lift’ kommer inn.
Det er ikke et automatisk krav at ’Lift’ må ha adkomst.
Dette avhenger av hva slags funksjoner det ønskes
tilrettelagt for i PM5 og en evnt utbygging på området.
Brannvesen må involveres i videre planer for utvikling
av området for å avklare behovet.
Dette betyr at utvikling av PM5 er mulig uten utbedring
av adkomst .

UTBEDRING BRO
Det er mulig å se om fri høyde kan økes ved å senke
terreng under bro. Utfordringen er en allerede bratt
adkomst fra Klostergata og begrensninger ifht til
mulig høydeforskjell inn på grusplass. Dette må sees i
sammenheng og om resultatet da vil være tilstrekkelig
større høyde til å øke fremkommelighet for flere typer
lastebiler.
Fordelen med en slik utbedring er å kunne oppgradere
forholdene under broa som i dag fremstår i dårlig
stand.

Bildet viser dagens
situasjon av Smie-øya
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Fra Statens vegvesens håndbok N100.
Dette er krav til dimensjonering ved nye prosjekter:
Fri høyde: Hovedregelen er at veger og gateareal
beregnet for motorisert trafikk skal bygges for kjøretøy
medhøyde inntil 4,50 m. Dette kravet gjelder absolutt
for overordnede veger og gater. På underordnedeveger og gater (samle- og atkomstfunksjon) kan
reduserte krav til fri høyde (etter fraviksbehandling)
vurderes på grunnlag av virksomhetene i området.
Bruer: For bruer over veg eller bruer med overliggende
bæresystem, skal det til kjøretøyets høyde på 4,50m
legges inn en sikkerhetsmargin på 0,20 m. I tillegg
kommer byggetoleranser på 0,10 m og en toleranse
for vedlikehold av slitelag på 0,10 m. Krav til minste
fri høyde ved prosjektering av overgangsbruer blir
dermed 4,90 m. Samme krav gjelder for overliggende
bæresystem, se håndbok N400 Bruprosjektering.
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Dimensjonerende grunnlag for lastebil. Fra Bransjestandard for varelevering

Situasjonen for universell tilgjengelighet på Smieøya i
dag har både positive og negative sider.

UNIVERSELL-UTFORMING
DAGENS-SITUASJON
POSITIVT
Gang- og sykkelvei langs Klostergata tilfredsstiller i
stor grad universell utforming. Det samme gjør den
store åpne flaten på Smieøya om det kun legges
terrenghøyder og fall til grunn. I tillegg er kaikant på
Smieøya vest med forbindelse under broen også
universellt utformet ifht til fall/ høyder.
Forbindelsen mellom de universelle flatene står det
dårligere til med.

NEGATIVT
Ingen av adkomstmulighetene til Simeøya er
universellt uformet, og det vil være til dels krevende å
utbedre dette.
Inngangssituasjonen til PM5 fra vestsiden er
problematisk med en bratt trapp opp til inngangsdør.
Høydeforskjellen er min1.5 m.

ikke UU standard
UU standard, gangvei
UU standard, flate (høyder)
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Universell adkomst til inngangparti vil krever lange
ramper for å oppnå krav til maks. stigning på 1:20.

UNIVERSELL-UTFORMING
I N N G A N G - P M 5
En rampe til høyre for inngang vil strekke seg langt ut
på grusplass.
En annen mulighet er å legge rampe fra inngang og
under bro mellom brokar og kjøreareal, for så møte
det stigende terrenget på motsatt side. Det må da
etableres HC-parkering på denne siden i tilknytning til
startpunkt for rampe.

POSITIVT
Rampe under bro vil bidra til en kvalitetsmessig
oppgradering av situasjonen under broen som i dag er
lite tilltalende.

NEGATIVT
Begge disse løsningene vil være kostbare og fremstå
som store konstruksjoner.
Begge alternativene vil blokkere for parkering og/ eller
snumulighet for lastebil.

ramper UU standard
ikke UU standard
UU standard, gangvei
UU standard, flate (høyder)
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Fra PM5 sin østside er det i dag gulv- og
terrenghøyder som gir mulighet for enkel universellt
utforming for en inngangsituasjon.
Vurderinger av tiltak for flomvern av bygningen kan
endre på gulvhøyder. I slikt tilfellfe må universellt
utformet inngang tas med i vurderinger og utforming.

UNIVERSELL-UTFORMING
MULIG-ADKOMST - INNGANG PM5
Dagens grusvei ned til nivå +3 er kjørbar, men bratt.
Et minimumsalternativ er kun oppmerking av
HC-plasser ved inngang til PM5 på dette nivået.
Anbefalingen er at om det først skal gjøres en
oppgradering av denne forbindelsen bør det gjøres
etter universell standard (fall maks 1:20) da det er
mulig ut fra terrengforholdene.
Et begrenset antall HC-plasser vil med gjennomtenkt
plassering ikke virke forstyrrende, eller bryte opp
den store flaten .Kjøring til disse plassene vil være
begrenset.
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UNIVERSELL-UTFORMING
NY FORBINDELSE - BRYGGEVANNET
Ved åpning av forbindelse Bryggevannet rundt med
universell utforming har Smieøya oppnådd en svært
god universell tilgjenglighet.
Forbindelse mellom grusplass på nivå +7 og nivå +3
kan terrengjusteres til stigning 1:20 ved noe utfylling.
Dermed vil alle utområder på østsiden og vestside av
Smieøya være universellt tilgjengelig!

UU standard, gangvei
UU standard, flate (høyder)
UU standard fremtidig gangvei
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O P P S U M M E R I N G
Med utgangspunkt i dagen situasjon:

ADKOMST FRA VESTSIDE
• Varelevering med lastebil/ liten lastebil
• Snuplass
• Begrenset parkering (ca 13 plasser)
Fremtidig funksjon: Økonomigård
• Mulig med universell utformet adkomst med bil ned
til østside av PM5.

ADKOMST FRA ØSTSIDE
• UU ingangsparti PM5
• Kobling med trase Bryggevannet rundt.
Fremtidig funksjon: Hovedinngang PM5

FREMTIDSCENARIO
Smieøya ønsker velkommen fra østsiden,
vendt mot Bryggevannet.

Folk kommer til fots til Smieøya!!
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Dagens adkomst kan brukes med visse forbehold.
Ved etablering av aktivitet i PM5 vil, avhengig av type
aktivitet, trafikken til Smieøya øke.
Økt belastning på krysset kan utløse behov for
oppgraderinger. Ved utløsing av ny reguleringsplan vil
også trafikksituasjon måtte redegjøres for.

A D K O M S T
NÅ-OG-I-FREMTIDEN
Minimal tilrettelegging for parkering vil være et
avbøtende tiltak som både vil begrense trafikk i
krysset og på Smieøya.
Tilrettelegging for mer parkering på Smieøya vil både
medføre kostnader for oppgradering og kan utløse
krav om utbedret kryssløsning.
Det ble ifbm med regulering av Smieøya i 2007 sett på
alternativer for nytt kryss fra Klostergata til Smieøya.
Alternativ med ny rundkjøring ble foreslått lagt til
grunn.
Denne løsningen er svært omfattende og vil som
prosjektert ikke tilfredstille dagens krav til universell
utforming (1:15 lagt til grunn mot 1:20 i dag.)
Smieøya bør kunne leve godt med dagens forhold.
Som en mer helhetlig løsning for fremtiden vil
Damfossbroen, som del av Bryggevannet rundt,
kunne vurderes åpnet for (begrenset) kjøreadkomst til
Smieøya.
Ny adkomstveg
til Smieøya
Rambøll/ Heimdal
utbyggingsselskap
Grunnlag for
nå opphevet
reguleringsplan 2007.
24

A N B E F A L I N G

FOTO???

Det er ikke prekært med større oppgraderinger
grunnet dårlig tilgjengelighet for kjøretøy. Men en
utbedring av grusvei mellom nivå +3 og nivå +7 synes
fornuftig da det blir nødvendig med kjøreadkomst til
HC-plasser. Ved en slik oppgradering er det rasjonellt
å legge universell utforming til grunn, dvs maks
stigning 1:20.
Det er svært viktig at utvikling av PM5 skjer i samråd
med brannvesen for å ha kontroll på at tiltenkte
funksjoner samsvarer med den eksisterende
tilgjengeligheten for beredskapskjøretøy.
Dagens situasjon er en grei og tilstrekklig basis også
for en kvalitativ opplevelse.
Dette kan så bygges videre på i tempo tilpasset
utvikling og tilgjengelige midler.

I neste fase vil det være et behov for å se på en
disponering av utearelene på øya i sammenheng med
hvilke funksjoner som skal inn i PM5.
Dette mulighetsstudiet vil kunne ligge til grunn for en
slik plan og for hvilke prioriteringer som kan gjøres ved
oppgradering av utearealene.
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ta øya i bruk nå!
Starten er tiltak med lav terskel:
1 Tilrettelegging langs Bryggevannet med utbedring av eksisterende strukturer
Attraktiv tilgjengelighet for gående og syklende

2 Enkel møblering på Smieøya
Tilgjengelig hygge og opphold

Kan Bryggevannet rundt sekvens ’Bykjernen- Smieøya’ åpne allerede i 2015?
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T I L G J E N G L I G H E T
D I S P O N E R I N G
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B R Y G G V A N N E T
R
U
N
D
T
Bryggevannet rundt, vedtatt trase for gang/ sykkelvei,
knytter Skien sentrum sammen med hele vannlinjen
rundt begge sider av Bryggevannet ned til Klosterøya.
Denne er helt sentral for Smieøyas tilgjengelighet.
En realisering av hele traseen vil gi en vesentlig
endret situasjon for Smieøya. Med en sannsynligvis
svært populær turvei tvers over øya vil den bli både
et målpunkt og et som et stopp på veien for mange
mennesker. Det er langt fra dagens situasjon!
I tillegg er det mulighet for en ny tilleggstrase som vil
koble sammen ‘Hjellevannet rundt’ med ‘Bryggevannet
rundt’ over Smieøya med en ny bro foran slusene.
Skiens fantastiske turveinett kan få enda et løft!

Etablering av ‘Bryggevannet rundt’ er en
nøkkelfaktor for suksess med utvikling av
PM5.
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TEMPORÆR FORBINDELSE
- IKKE UU
PERMANENT BRO

LANGS-BRYGGEVANNET
O V E R S I K T
SONESKILLE MOT MØLLE
(F.EKS GJERDE, BEPLATNING)
BEHOV FOR
SIKKERHETSTILTAK

VENTEBRYGGE

BRO SOM KAN ÅPNES

KJØRESTERK ( ?) BRO FOR
VARELEVERING/ UTRYKNING
TEMPORÆR FORBINDELSE
(SIKKER?)

Strekningen ‘Bykjernen - Klosterøya’ er den mest
sentrale for Smieøya og dens tilgjengelighet. Hele
strekningen krever større tiltak som broer over
flomutsatte løp samt forbi Skien sluse.Et slikt stort løft
kan ta tid. Med med en langsiktig plan for permanente
tiltak, parallelt med en gjennomføring av temporære
tiltak kan situasjonen komme i rask endring.
Temporære tiltak: Lavterskel, enkle tiltak som
tilrettelegger for mulig forbindelse og som prioriterer å
åpne forbindelsen raskest mulig. Disse vil ikke kunne
ivareta universell utforming fullt ut, men sørger for
åpning av strekningen i en periode frem til fullskala og
permanent løsning er på plass.
Permanente tiltak: Prosjekterte tiltak som gir en
permanent forbindelse og som ivaretar alle hensyn.
Prosess med utarbeidelse av disse bør pågå mens
temporære tiltak settes ut i livet.

FLOM/ HAVSTIGNING
Det må foretas en vurdering av dimensjonering av nye
tiltak ifht til flomsituasjon og havnivåstigning.
En gang/ sykkelvei er ikke primærinfrastruktur og kan
således vurderes å ha lavere dimensjonerende krav
ifht til flom.
Det er en forventet havnivåstigning i Bryggevannet på
0,6 m i 2100. Nye tiltak må vurders i fht til dette.
30
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LANGS-BRYGGEVANNET
E
I
D
E
T
PERMANENT TILTAK
TEMPORÆR FORBINDELSE
- IKKE UU

PERMANENT BRO

NY LAKS

ETRAPP

SONESKILLE MOT MØLLA

MULIG
RAMPER OPP TIL BRO

tr
uts
in
ekn
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Som en forlengelse av kaikanten kan en bro strekke
seg over vannet, laksetrappen og lande rett inn i
bykjernen. En slik linjeføring vil gi et perspektiv fra
nordsiden og ned hele kaikanten langs mølla.

TEMPORÆRT TILTAK
Ved Eidet ligger forholdene til rette for en temporær
løsning på eksisterende betongvanger langs vegglivet
til møllas bygningsmasse. En enkel broløsning over
laksetrappen gir en forbindelse over Eidet.
Med forbehold om tilstand og varighet på
tilrettelegging, kan forbindelsen opprettholdes også
etter at broløsning er på plass.

TEMPORÆR LØSNING

PERMANENT LØSNING

plass/
areal

• Bruker eksisterende struktur
• Ny bro over laksetrapp.
• Forlenge gangvei inn mot broløsning

• Nordside: - terrengfall må kompenseres - rampe opp til bro.
• Mulighet for kjørevei inn til mølla, men vil kunne gå på bekostning
av turveiens funksjonalitet.

teknisk

• Eksisterende betongvanger må tilstandsvurderes.
• Tettere rekkverk
(flettverk kan f.eks monteres på innsiden)
• Krever RIB og LARK kompetanse/ dialog med NVE

• Dimensjoneres for kjøring, bredde må vurderes.
• Inngrep i kaikant - setninger synlig på stedet.

sikkerhet

• Klatresikkert rekkverk, feks flettverk.
• Flomutsatt, må muligens stenges ved behov
• Soneskille mot mølle - sikkerhetsgjerde
• Ny belysning i tillegg må vurderes (fasadebelysning)

• Flomfare og havnivåstigning: konsekvenser for utforming av vbro.

UU

• Kan vurderes som trinnfri forbindelse
• Usikkert om fall 1:20 er mulig
• Bredde på eks. vanger usikker

•Høyde på bro må ta høyde for havstigning, mest sannsynlig behov
for ramper i begge ender

kvalitet

• Belysning. Eksisterende belysning kan justeres.
• Startpunkt for bryggvannet rundt - viktig symboleffekt
• Sikkerhetsgjerde mot mølla kan dekoreres (medvirkning) • Linjeføring i forlengelse av kaikant gir langt perspektiv, som en
forlengelse av kaikant.
• Effektbelysning, ny og eksisterende
• Kan dimensjoneres for kjøring, men bør ikke kjøres på!

33

Dagens situasjon

L A N G S - E I D E T
Permanent ny bro
som en forlengelse av
eksisterende kai- kant
gir et langt perspektiv

STIKKORD BRO - EIDE
PORTAL
KNUTEPUNKT
EKSPRESSIV UTEN Å OVERDØVE
FORLENGET KAIKANT INN I BYKJERNEN
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Temporær bro
Lavterskel
Enkel tilrettelegging
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L A N G S - M Ø L L A
Åpning av kaikanten vil være revolusjonerende
for tilgangen til vannkanten langs Bryggevannet.
Utfordringen er å kunne kombinere turvei med drift av
mølla.
Permanent løsning bør velges på grunnlag av en
testfase med temporære tiltak.
På bakgrunn av en vurdering av sikkerheten velges
omfang av permanent løsning.
Dialog og vilje fra alle parter er sentralt gjennomføring.
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TEMPORÆRT

ALT 1

ALT 2

ALT 3

plass/
areal

1 ‘Shared space’ turvei - kaikant
Flyttbare sperringer
2 Midlertidig gjerde for sonedeling
(som alt 3)

• ‘Shared space’
• Tak med søyler langs kaikant
• Høyder og utstrekning må
vurderes.

• Separate soner
• Tak og søyler

• Separate soner
• Kun rekkverk
• Porter i rekkverk må vurderes

teknisk

• Dialog med mølle
1 Flyttbare gjerder, høyde min 2m
2 Enkelt flyttbart gjerde for
sonedeling, høyde 1 m

• Dialog med mølle
• Testing av mulig utforming
• Lengde på tiltak vurderes mot
sikkerhet
• Fundamentering i kaikant

• Dialog med mølle
• Testing av mulig utforming:
• Lengde på tiltak vurderes mot
sikkerhet

• Dialog med mølle
• Testing av mulig utforming:
• Lengde på tiltak vurderes
mot sikkerhet
• Bredde på soner

sikkerhet

1 Strekning sperres ved lossing
- ingen sikkerhetbrist
- mølla må manuelt stenge ved
hver lossing
2 Strekning holdes åpen, men
med sonedeling som i alt 2 og 3
Kan gjennomføres som en fase
av testing før permanent løsning.

• Tak beskytter ovenfra ,
• Åpent mot kaikant.
- konflikt ved tillegging?
• Mølla skal ikke behøve ytterligere
manuelle tiltak ved hver lossing
• Lengde på tiltak må vuderes

• Sonedelt med rekkverk slik at
tillegging foregår uten
forstyrrelser.
• Bredde på soner må vurderes
• Mølla skal ikke behøve
ytterligere manuelle tiltak ved
hver lossing

• Sonedelt med rekkverk slik at
tillegging foregår uten
forstyrrelser.
• Sikkerhetsfare ovenfra må
vurderes (ingen hjelmbruk på
området i dag)
• Bredde på soner må
vurderes
• Mølla skal ikke behøve
ytterligere manuelle tiltak ved
hver lossing

UU

• Ivaretatt
• Kaikant med slett dekke
• Bjelke langs kaikant som
naturlig ledelinje
• Oppmalt felt som kontrastripe

• Ivaretatt
• Kaikant med slett dekke
• Bjelke langs kaikant som
naturlig ledelinje
• Oppmalt felt som kontrastripe

• Ivaretatt
• Kaikant med slett dekke
• Kant langs gjerde som ledelinje
• Oppmalt felt som kontrastripe

• Ivaretatt
• Kaikant med slett dekke
• Kant langs gjerde som lede
linje
• Oppmalt felt som kontrastripe

kvalitet

• Bevegelsen gjennom et levende
industrielt miljø er en kvalitet i
seg selv. - eks miljø bevares
• Enkel opparbeidelse
- oppmalt stripe, markerer
gangsone

• Råheten i omgivelsene bør
bevares - ikke pyntes på
• Åpne opp fasade med vindu
- vise frem innsiden
• Tak som akitektonisk element
- spennede løsning men
begrenser sikt
- kapper skala

• Den mest lukkede løsningen
• Transparent tak kan vurderes
• Kapper skala
• Åpne opp fasade med vindu
- vise frem aktivitet på innsiden

• Åpen løsning og transparent
rekkverk
• Skala bevares
• Opplevelse av nærhet til
omgivelsene
• Åpne opp fasade med vindu
- vise frem innsiden.
• Møllas form og møte med
kaikant bevares
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Dagens situasjon

L A N G S - M Ø L L A

Alternativ 3
anbefalt løsning
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Temporær løsning
Lavterskel
Enkel tilrettelegging

L A N G S - M Ø L L A
Alternativ 1
Tak

Alternativ 2
Tak og rekkverk
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Først og fremst er det svært viktig med en god dialog
med Skien aktiemølle. Åpning av trase Bryggevannet
rundt langs deres kaikant skal ikke medføre konflikt
med deres drift.
Med god tilrettelegging og riktig progresjon vil både
Skien som by og mølla som bedrift tjene på en åpning
av kaikanten for allmennheten.

L A N G S - M Ø L L A
A N B E F A L I N G
Mølla er en sterk tradisjonsbærer og et levende
industrimiljø. To ganger daglig gjennomfører de det
som bør bli en attraksjon i Skien:
Historiske lektere kommer oppover Bryggevannet,
legger til og losser råvarer! Dette er levende i historie,
spennende industrimiljø og sterk stedsidentitet i en
pakke! Og det midt i Skien sentrum på en kaikant som
normalen i norske byer har blitt å transformere til enda
et standarisert boligkompleks likt alle de andre.

Den temporære løsningen bør ha status som
testperiode. Det bør være en evauleringsrutine som
sikrer et erfaringsgrunnlag.
Sikkerhetsaspektet må grundig vurderes. Med
dette som usikkerhetsmoment er anbefalingen for
permanent løsning alternativ 3.
Denne vil ivareta en egen sone for mannskap/
personell ved lossing, samtidig som åpenhet, skala og
nærhet til omgivelsene bevares for gående.
Dette vil også være en økonomisk gunstig løsning.
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Alternativer til
permanente forslag

S K I E N - S L U S E
P E R M A N E N T
PERMANENT LØSNING
En ny broløsning forbi Skien sluse må hensynta både
slusefunksjonen, men også slusehistorien og møtet
med sluseanlegget fra vannveien.
Det er flere ulike linjevalg for å oppnå en forbindelse
med til dels ulike probelmstillinger
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TEMPORÆR LØSNING

ALT 1

ALT 2

ALT 3

• Todelt spenn, med del foran sluse
som kan åpnes
• Ventebrygge langs nordre del?

• Todelt med mellomlanding på platå
foran sluse, liten plass
• Høydeforskjeller foran sluse må
hensyntas

• Brygge langs vik nordside
• Uvidelse av platå foran sluse
med bro med åpning over til
Smieøya

teknisk

1 Oppgradering av eks. passasje
over sluse
-bredere overgang+rekkverk
2 Flytebrygge og enkel bro for
åpning foran sluse
1 Oppgradering over sluse krever
tilpasninger til sluseporter
finnes eksempler
2 Enkel bro for åpning
-må vurderes om kun
permanent løsninger er mulig

sikkerhet

1 Forbedring av dagens situasjon
2 For tett på sluse?

UU

1 Kan være mulig å gjøre trinnfri
Med større bredde kan rullestoler/ barnvogner komme over
2 Flytebrygge gir bratt landgang
som overgang på nordside.
Bro foran sluse kan gjøres
trinnfri

estetisk

• Bro rett foran sluse må være
enkel og slank for ikke å ta
blikkfang bort fra sluseanlegget

plass/
areal

• Fristilt linjeføring ifht sluse, men
• Dimensjoneres for gangtrafikk smalt
lenger spenn
landingspunkt på sørside.
• Kan dimensjoneres for gangtrafikk • Tett på sluse/ teknisk anlegg
• Kompakt teknisk løsning for bro med
mulighet for åpning

• Tett på sluse, dialog med
Telemarkskanalen
• Brohøyde må ta vurderes i fht til
havstigning og flom
• Kan medføre behov for oppbygning
av platå foran sluse
• Større slingringsmonn for å ta opp • Høydeforskjeller fra kai i nord til
høydeforskjeller
punkt foran sluse og landingspunkt
sør. Med en bro som ligger høyere
kan det antas at dette løses
• Større avstand til sluse, mindre
sjanse for konflikt
• Brohøyde må ta vurderes i fht til
havstigning og flom

• Bro som portal til Telemarks
kanalen samtidig som den ikke
må blokkere for sluseanlegget
• Det bør vektlegges en balansert
utforming som også kan
kombineres med slusefunksjoner
som ventebrygge

• Bør være en lettere mindre bro
• Bro som portal til Telemarks
kanalen samtidig som den ikke
må blokkere for sluseanlegget
• Det bør vektlegges en balansert
utfor6ming som også kan
kombineres med slusefunksjoner
som ventebrygge

• Brygge som selvstendig
konstruksjon rundt vik
• Utvidelse foran sluse
-henger på betongkant
-må muligens heves
• Kompakt teknisk bro for
åpning foran sluse
• Større avstand til sluse,
mindre sjanse for konflikt
• Brohøyde må vurderes i fht
til havstigning og flo

• Bryggeløsning vil være
tilpasset UU
• Høyder foran sluse og over til
Smieøya må tilpasses

• Endring av sluseanlegg må ta
hensyn til historisk utforming
• Dialog med
Telemarkskanalen viktig
• Bryggeløsning vil gi
variasjon fra kaikant
og speile eldre historiske
øsninger
• Tillegging for båter vil skape
et intimt og levende miljø
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S K I E N - S L U S E
T E M P O R Æ R T

TEMPORÆR
I dag er det mulig å komme seg over sluseportene.
Dette vil det også være i fremtiden men for å
øke tilgjengeligheten er det behov for å se på en
utbedret løsning.Dette kan gjøres med en utbedret
overgang over portene, eller med en ny løsning foran
sluseanlegget.
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E K S E M P L E R
BROLØSNINGER-FORAN-SLUSE

45

Eksempler på
overganger over
sluseporter

S K I E N - S L U S E
A N B E F A L I N G
TEMPORÆR/PERMANENT LØSNING
Med bakgrunn i eksempler fra tilsvarende situasjoner
vil en oppgradering av eksisterende passasje over
sluseporter være et naturlig sted å starte. Løsning
må utformes i samråd med Telemarkskanalen. En
bredere gangpassasje og et trygt rekkverk vil øke
tilgjengeligheten. Det kan også være muligheter for å
gjøre denne trinnfri.

PERMANENT LØSNING
Området rundt Skien sluse har svært variert karakter.
Dette bør en permanent løsning spille videre på.
Alternativ 3 med en kombinasjon av brygge og bro
fremstår som stedstilpasset og skaper variasjon
og kontrast til den stramme kaikanten langs
Mølla samt sluseanlegget. En brygge formet etter
landskapsformen bringer frem assosiasjoner til de
tidligere industrielle miljøene før kaikantene ble støpt i
betong.
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Ortofoto, Smieøya
1937, bildet viser det
tidlige industrielle
miljøet ved
Telemarkskanalen

S K I E N - S L U S E

STIKKORD BRO - SKIEN SLUSE
SLUSE MED BRO IKKE BRO MED SLUSE
LETT, KOMPAKT TEKNISK - EN SMART BRO
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TEMPORÆRT
Den smale broen over Damfoss kan åpnes med nye
adkomstpunkter på begge sider

PERMANENT
En ny bro over Damfoss kan blir et omfattende
prosjekt. Valg av linjeføring får ulike konsekvenser for
selve brokonstruksjonen og for omgivelsene.
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plass/
areal

teknisk

sikkerhet

UU

kvalitet

TEMPORÆR LØSNING

ALT 1

• Eksisterende overgang
over Damfoss
• Behov for trapp
på begge sider.
• Planlagt bygg på
Klosterøya kan hindre
gjennomføring
• Eksisterende forbindelse
over Damfoss må
tilstandsvurderes.
•Tettere rekkverk ( flettverk
kan f.eks monteres på
innsiden
•Trappeløsninger - enkel
konstruksjon (f.eks i tre)
•Krever RIB kompetanse/
dialog med NVE
• Sikkerhet må vurderes i
samråd med NVE
• Potensielt høye trapper på
hver side
• Vil ikke være UU

• Brolinje rundt vangemur
• Knekk i brolinjen
• Lenger brolinje
• Bredde må vurderes

• Brolinje gjennom vangemur

• Dimensjonert for kjøring
• Varelevering og utrykning
• Vangemur må hensyntas/ utbedres

• Dimensjonert for kjøring
• Varelevering og utrykning
• Vangemur må hensyntas/ utbedres
• Krever inngrep i vangemur
• Vangemur må hensyntas/ utbedres

• Flom, vanntrykk, - høyde og strømforhold
• NVE må involveres
• Bro kommer lenger unna fossen

• Flom, vanntrykk - høyde, strømforhold.
• NVE må involveres.
• Bro kommer nærmere foss,
• Vangemur - inngrep i mur
• Behov for ramper på begge sider avhengig av
høyde på bro

• Behov for ramper på begge sider avhengig
av høyde på bro

• Det vil bli en spennende
• Broen vil bli lang, kanskje med tårn. Den vil
opplevevelse å ferdes over legge seg foran Damfoss og må harmonere
• Damfoss via denne
med demningen og fossen
traseen, men den vil ikke
• Bevegelse på broen vil gi svært spennende
være for alle
innsyn mot fossen som vil være en attraksjon
ved store vannmengder

ALT 1

• Åpning av vangemur vil gi større visuell kontakt
mellom Smieøya og Klosterøya som i dag er
begrenset pga muren
• Broen vil måtte heves og vil sannsynligvis gi
rampeløsninger på hver side. Den vil legge seg
foran Damfoss og må harmonere med
demningen og fossen.Bevegelse på broen vil gi
svært spennende innsyn mot fossen som vil
være en attraksjon ved store vannmengder
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Bildet viser
eksisterende
situasjon, utsikten
mot Klosterøya og
Cellulosen sperres
delvis av vangemuren
nedenfor Damfoss

D
Alternativ

A

M

F

O

S

S

2

STIKKORD BRO - DAMFOSS
ET LANDEMERKE MELLOM SMIEØYA OG KLOSTERØYA
MARKERER EN NY ÆRA!
STOR, MEN LETT KONSTRUKSJON
ORKESTERPLASS TIL FOSSEN

Alternativ
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1

D A M F O S S
A N B E F A L I N G
Broen over Damfoss vil sammen med broen over Eide
ha en portaleffekt og binde to øyer sammen.
I tillegg vil den med åpning for kjøring, potensielt
øke/endre aktiviteten på Smieøya og kunne binde
funksjoner på øyene sammen.
Broens funksjon bør speiles i designet samtidig som
den underordner seg de markante omgivelsene.
Alternativ 2 fremstår som det beste på flere måter.
Ved å åpne opp den nederste delen av vangemuren
brytes en visuell barriere og øyene kommer nærmere
hverandre både fysisk via broen og visuelt.
Dette broløpet blir betydelig kortere og dermed mer
økonomisk gunstig en alternativ 1.
Ramper på begge sider krever smidig og kreativ
tilpasning og må inngå i en helhetlig utforming av
broløsningen.
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S M I E Ø Y A - V E S T
HJELLEVANNET-RUNDT

HJELLEVANNET RUNDT
'SMIEØYARUTEN'

Smieøya vest er idag opparbeidet parkmessig og med
kaikant rundt den nordre delen.
Tømmerfløtermonumentet er sentralt plassert. Det er
mange kvaliteter, men liten aktivitet.
Som en ekstra sløyfe på ruten ’Hjellevannet rundt’ er
det mulig med en avstikker over til Simeøya,via bro
foran slusene med landingspunkt på Smieøya vest.

FREMTIDSSCENARIO

R1
3
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Innerst i Hjellen er det åpnet en populær restaurant.
Smieøyaruten vil gi direkte forbindelse langs
vannkanten mellom denne og PM5 uten å måtte
gå bakker eller krysse vei. Med f.eks et fremtidig
serveringssted i PM5 kan dette bli en perfekt
’lysløype’ mellom serveringssteder.
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N Y E - B R O E R
TEKNISK VURDERING
GENERELT
G/S-bruer er tatt med i regelverket til Statens Vegvesen,
der det i håndbok N100 er beskrevet at G/S-bruer skal ha
en føringsbredde på minimum 3 meter. Normalt bygges
g/s-bruer med en føringsbredde på 3,5 meter, tilsvarende
3 meter vegbredde og 0,25 meter skulder på hver side.
Vi har i kostnadsestimatet tatt utgangspunkt i en bru med
føringsbredde på 3,5 meter og en totalbredde på 4,2 meter.
NS-EN 1991, del 2 omhandler trafikklaster på bruer.
G/S-bruer skal dimensjoneres for et tjenestekjøretøy med
vekt inntil 10 tonn som med dynamisk tillegg gir en totallast
på 120 kN, alternativt en jevnt fordelt last på 5 kN/m2. For
bruer med spenn på over 15 meter er det den jevnt fordelte
lasten som i hovedsak er dimensjonerende, noe som
medfører at det er snølasten som gir den største variable
vertikallasten på brua.
I følge flomsonekartet utarbeidet av NVE er 200 års
flomvannstand nedstrøms Damfossen på ct. 2,6. Det må i
tillegg påregnes noe oppstuing nedstrøms Damfossen, så
uk bruoverbygning ved Damfossen bør legges på minimum
ct.+3,5. For de 2 andre bruene har det liten betydning
hvilke høyde disse ligger på, da det ikke skal passere
vesentlige vannmasser under disse i en flomsituasjon.
Arealene som gangvegen skal følge ligger på ca ct. 2 og vil
derfor være oversvømmet ved en 200 årsfom.
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BRO EIDE
Dette blir den lengste brua med en total lengde på
ca 40 meter.
Landkar nord for laksetrapp kan trolig enkelt
etableres direkte på fjell. På sørsiden ender brua mot
kaikonstruksjonen utenfor Mølla. Det må her trolig
etableres ny bærekonstruksjon på utsiden av kaia. Enklest
gjøres dette ved at det etableres utstøpte stålrårspeler til
fjell. I og med at lengden på brua er så lang som 40 meter
vil det trolig også være billigst å etablere en søyleakse midt
mellom landkarene, alternativt 2 dersom det er grunt til fjell
slik at kostnadene med etablering av peler er relativt lave.
Med 1 eller 2 søyleakser ligger forholdene godt til rette for
bygging av en bjelke/platebru av plasstøpt armert betong.
Dersom det velges å etablere en brukonstruksjon uten
søylen bør denne bygges med en fagverkskonstruksjon
på hver side liggende over brubanen på utsiden av
rekkverksrommet.

BRO SKIEN SLUSE
Kanalen har en bredde på ca 7 meter. Ny bru
foran sluseporten vil få en lengde på 8-10 meter.
Dersom det skal bygges en konstruksjon på utsiden
av kaifronten nedstrøms slusa bør disse bygges
med tilsvarende bæreevne som eksisterende
konstruksjoner. Den nye brua må dessuten være mulig
å vippe opp eller til siden ved båttrafikk. I hvor stor
grad det er mulig å fundamentere den nye brua på
eksisterende konstruksjon er usikkert. I sum medfører
dette at det er vanskelig å estimere kostnadene for de
nye konstruksjonene her

BRO DAMFOSS
Brua bør gå fra litt på innsiden av neset på Smiøya og
rett over til Klosterøya. Den vil da få en lengde på ca
30 meter.
Landkaret på Smiøya kan etableres på baksiden av
betongskjermen mot elva, og kan trolig fundamenteres
direkte på fjell. Det foreslås at det skjæres ut et hull
i betongskjermen mellom nedre og nest nederste
pillaster i betongskjermen.
Landkaret på Klosterøya etableres bak støttemuren
mot elva. Det er usikkert om støttemuren er
fundamentert på en trekiste eller direkte på
fjell. Dersom muren er fundamentert på fjell kan
landkaret også fundamenteres på fjell. Hvis muren
er fundamentert på en trekiste bør landkaret
fundamenteres på stålkjernepeler til fjell.
På grunn av elveløpet bør brua bygges i et spenn. Det
mest aktuelle er en fagverkskonstruksjon på hver side
av brubanen liggende på siden og over brubanen på
utsiden av rekkverksrommet.
Alternativt kan overbygningen etableres ved bruk av
prefabrikerte betong- eller stålbjelker, alternativt bruk
av en stålkasse under overbygningen. Felles for disse
løsningene er at de har en større konstruksjonshøyde
under bruplata og dermed krever at g/s-vegen må
ligge høyere i terrenget.
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PRIORITERINGER

Smieøyas tilgjengelighet skal forbedres på mange punkter
og i mange operasjoner med ulik vanskelighetssgrad. Alle
prosjekter kan ikke gjennomføres på en gang.
Det er derfor viktig at tilgjengelighet bygges sten for sten
og at gjennomføringer forsterker hverandre og ikke blir
stående isolert uten helhetlig effekt.
En omforent prioritering/ handlingsplan gir stø kurs mot
målet.
Formålet med dette studiet er tilrettelegging for
publikumsrettet aktivitet i PM5 slik at prioriteringer er
gjort med dette til grunn. En vurdering av prosjektet
Bryggevannet rundt som helhet kan resultere i en annen
rekkefølge.
I lys av dette anbefales strekning ‘Bykjernen - Smieøya’
prioritert før ‘Smieøya - Klosterøya’ (Damfoss) da denne
tilgjengeligheten vil være en suksessfaktor for aktivisering
av PM5.
Tilgjenglighet langs denne strekning vil ikke bare gagne
Smieøya, men også Skien i et større perspektiv.
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Det vil:
• Aktivisere vannfronten.
• Aktivisere Smieøya.
• Fremme folkehelse og gå- og sykkelstrategi.
• Gi tilgang og nærhet til historien.
• Gi nye attraksjoner og større synlighet til eksisterende
attraksjoner.
• Med folks bevegelse langs vannfronten i sammenheng,
gi det grobunn for mål i handlingsprogrammet som boliger,
aktiviteter og næringsutvikling.

ANBEFALING ETTER STUDIE AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER
Med eksisterende forhold og en oppgradering av vei ned til
nivå +3 for HC- adkomst er det fullt mulig å legge til rette for
aktivitet i PM5. Selvsagt må aktuelle aktørers behov legges

til grunn, men ut fra Smieøyas spesielle kvaliteter og for å
øke realismen i gjennomføringen, bør dette kunne et være
tilfredstillende utgangspunkt.
Det anbefales at prioritering av innsats, økonomisk og
tidsmessig, i første omgang legges på tilrettelegging
for tilgjengelighet langs Bryggevannet fremfor større
oppgraderinger på Smieøya.

Forbeholdet er eventuelt begrensninger i tilgang for
brannmannskap. Det er derfor viktig med en tett dialog
med brannvesen ifbm et aktørsøk med konkrete
kandidater.
Følgende prioritering av tilgjengelighet legges til
grunn:
1 mennesker til fots (syklister)/ UU
2 strekning bykjernen - Smieøya
3 strekning Smieøya - Klosterøya
4 forbedret kjøreadkomst

UNIVERSELL UTFORMING
En fullverdig universell tilgjenglighet
bykjernen - Klosterøya krever nye broløsninger på
alle punkt. Temporære løsninger med lav terskel
for gjennomføring kan muligens gjøres trinnfrie ved
Eide og over Skien sluse. Dette vil åpne for flere
brukergrupper, og for trinnfri trase
bykjernen - Smieøya. Ved Damfoss er dette kun mulig
ved ny broløsning.
Ved en gjennomført temporær og trinnfri trase
bykjernen - Skien sluse kan det være et argument ifht
universell utforming at Damfoss bør prioriteres for UU
Smieøya - Klosterøya. Da kan man raskere få trinnfri
forbindelse hele veien.
Med bakgrunn i to typer typer tiltak, temporære
(lavterskel) og permanente foreslås følgende
prioritering.

PROGRAM - PERMANENT
1 Eidet og mølla
(alternativ for mølla bestemmes etter testperiode)
2 Skien sluse
3 Damfoss

PROGRAM - TEMPORÆRT
1 Eidet - kan gjøres trinnfri
Prøveåping forbi mølla (alt1)
2 Skien sluse - kan beholdes som er, eller oppgraderes
(trinnfri?)
= Bryggevannet rundt åpnet for strekning
Bykjernen - Smiøya (NB ikke UU)
3 Damfoss - ikke trinnfri, kan være krevende/ kostbar.

Begge programmene bør utvikles parallellt. Dvs at det
planlegges for permanente løsninger, men mens det
pågår iverksettes temporære løsninger. Da skjer det noe,
og det er en viktig symboleffekt.
Samtidig blir det ikke en hvilepute: Permanente løsninger
er underveis.
Temporære løsninger må ikke være nettopp det. De kan
beholdes åpne så lenge det er ønskelig og tilstand er
tilfredstillende, etter at permanente løsninger er på plass.

Tenk langsiktig, men start i dag!
DAMFOSS
Bro over Damfoss kan utløses ved behov for ny
kjøreadkomst til Smieøya (brann Lift).
Det anbefales å prioritere denne løsningen fremfor
oppgradert kryssløning fra Klostergata da denne blir
svært dominerende og kostbar. En broløsning vil tjene
flere formål enn en slik adkomst.
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B R A N D I N G - I D E N T I T E T
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En riktig videreutvikling av Smieøya har (i likhet
med Klosterøya) potensialet til å kunne styrke
identiteten til Skien by i positiv retning. Nærheten
til sentrumskjernen, den rike industrihistorien og
de naturgitte forutsetninger i form av vannet og en
levende vannvei som strekker seg langt innover i øvre
Telemark gjør denne lille øya til et unikt stykke land.

Smieøya har en rik
industrihistorie

BRANDING-IDENTITET
OMDANNELSE-FORNYELSE
De senere års bevissthet rundt klodens minkende
ressurser sammen med et ønske om å beholde
identitet og særpreg i en stadig mer global verden,
hvor lokale kulturer og tradisjoner viskes ut på
bekostning av et mer kommersielt og ensrettet
verdenssamfunn, har mange steder ført til en ny
grad av gjenbruk. En ny anvendelse av eksisterende
strukturer i nedlagte industriområder har kommet til
syne.
I en stadig tilspisset innbyrdes konkurranse mellom
byene i Østlandsområdet blir viktigheten av å skille
seg ut stadig større. Ved å bygge videre på stedets
unike kvaliteter og samtidig tilby en moderne
urbanitet på Smieøya vil man kunne skille seg ut. En
transformasjon bør derfor spille på lag med stedets
identitet, dens historie og de verdier som finnes i
området. Kontakten til vannet er også selvsagt et av
flere sentrale temaer.

Nedlagt industri
i Tyskland som
gjenbrukes som park

Nedlagt industri
i Tyskland som
gjenbrukes som park

Således vil Smieøya, gjennom sine fortellinger i
bygg og landskap, kunne brandes som noe unikt
med sterke urbane kvaliteter og røtter. Dette vil
kunne skape åpninger for interessante leietakere
og en større glød og positivitet rundt vår spennende
industrihistorie. Dette vil være et skritt i riktig retning
mot et rikere og mere synlig byliv i Skien sentrum.
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SEKVENSER-SCENARIER
Fra Industrialisert til Urbanisert
Det moderne bylandskap byr på opplevelser. Som et
forslag til opparbeidelsen av en attraktiv, spennende
og tilgjengelig sekvens Bykjernen-Smieøya foreslås
det en rendyrking av de eksisterende kvalitetene.
Ved å fortelle historien i landskapet kombinert med
nye urbane kvaliteter skaper man både det unike og
et nytt liv. Området brandes med en ny positiv klang
samtidig som bylandskapets nye opplevelserikdom
trekker folk og liv. En positiv oppadgående karusell
skapes. Smieøya går fra tomt og hult til livlig og kult.

60

Informasjonsskilt som forteller om øyenes industrihistorie,
og et kart over nåværende bruk og planlagt fremtidig bruk
skaper økt interesse for området.
Ny Laksetrapp tegnet av Snøhetta vil gi en ny dimensjon
til bykjernen. Den integreres med ny bru og vil være en god
drager for Smieøya forbindelsen.

Mølla domineres av store og senmodernistiske strukturer
langs kaikant og i bygningsmassen. Et vindu inn til mølla
kan gi et spennende innblikk i prosessen som foregår
innenfor. Dette vil gi Mølla positiv omtale.
Kornlekteren er en levning fra en eldre industrihistorie.
Den er en kuriositet og et krydder på Bryggevannet.

Båtbrygga gjenoppstår og er et intimt avbrekk langs
kaikanten. Den kan både fungere som ventebrygge for
Telemarkskanalen og eventuelt som gjestebrygge for
fremtidig publikumsrettet virksomhet i PM5 bygget.
Servering langs kaikanten
Den nye kaikanten rommer mange nye funksjoner

Damfossen, et vindu inn mot Damfossen gjør denne
sterke naturkraften synlig fra Smieøya
Laksefiske, lei en fiskestang i PM5 bygget og prøv lykken
på kaikanten, there you go!

Vangemuren forteller tidlige tiders industrihistorie
på forskjellige måter. Skygger av tømmerfløtingen
prosjekteres opp som skygger på vangemuren.
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D E L - 2 - V U R D E R I N G - A V OPPGRADERING-OG-SIKRINGSBEHOV
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T I L S T A N D S A N A L Y S E
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PM5 er bygget i 1880-årene som en fabrikkbygning.
Bygningen ble fredet i 1986, og var opprinnelig
lengere enn den fremstår dag. Da fabrikken var
i drift var det også flere omliggende bygg og
hjelpekonstruksjoner som i dag er revet.
I 1988 ble det foretatt riving av gavl mot nord, samt
de 3 nordligste aksene av vegg mot vest som et
sikringstiltak da disse var iferd med å rase sammen.
Det ble da bygget en ny støttekonstruksjon som til
dels også danner fundament for ny gavlvegg. Både ny
gavlvegg og deler av vegg mot vest ble gjenoppbygget
og forblendet med tegl.
Det dokumenterbare grunnlaget for bygget er
i hovedsak en del eldre bilder av bygget, samt
tegninger laget etter oppmåling av bygget i forbindelse
med arbeidene som ble utført i 1988. Dette inkluderer
også enkelte sonderingsboringer ned til fjell under
bygget.
Senere, i 2006, har Rambøll utarbeidet en
grunnundersøkelse av resten av tomten med totalt 10
sonderingsboringer til fjell. Det er også utarbeidet en
miljøteknisk rapport som ikke har vært en del av vårt
grunnlagsmateriale.
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B E S K R I V E L S E EKSISTERENDE-KONSTRUKSJONER
Bygget har i dag en lengde på ca 56 m og bredde ca
14 m, total grunnflate på ca 800 m2 i 2 fulle etasjer
samt loft. De to fulle etasjene har en takhøyde på
hhv 4,9 og 4,6 m, mens loftsetasjen har en fri høyde
på 2,27m på den midtre delen og ca 1,0 m mot
yttervegger.
Det fremgår ikke av vårt grunnlagsmateriale hvordan
bygget er fundamentert, men sonderingsboringer
utført av Union viser varierende dybder til fjell fra ca
1,5 – 5,5m under bygget.
Bygget har bærende yttervegger i ca 50 cm tykke
teglvegger (2 ½ steins vegger) med utvendige
pilastere mellom vinduene. Deler av fasaden er
pusset.
Innvendig i bygget går det 2 søylerader med
støpejernssøyler plassert ca c/c 3,5m. I byggets
lengderetning ligger 2 stk H-bjelker plassert på topp
av søylene og i tverrretningen ligger H-bjelker (h=ca
300mm, b=ca 90mm), plassert ca c/c 800-900 mm
som bæring for etasjeskiller. Over et mindre område
midt i bygget ligger de tverrgående stålbjelkene noe
tettere, antagelig pga opprinnelig høyere laster i dette
området. Etasjeskilleren er utført i hvelvmurt tegl
(t=300mm) mellom støpejernsdragerene, og med en
påstøp av ukjent tykkelse på toppen.
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Mellom 2 etg og loft er tykkelsen på etasjeskilleren
målt til ca 200mm. Den tynneste delen av
hvelvmuringen er her ca 90mm, dvs ca 1 teglstein på
høykant. Det er ikke påstøp mot loft.
Takkonstruksjonen er utført med takstoler i stål som en
skrudd konstruksjon, c/c ca 3,5 m med langsgående
takåser i treverk 75x200mm c/c 600mm og taktro med
6’’ bord og papptekking. Det er sannsynlig at denne
takkonstruksjonen ikke er opprinnelig.
I hjørnet av bygget, mot syd-vest er det i ettertid
etablert en heisesjakt utført i betong, og det er etablert
en gjennomgående betongsjakt ca midt i bygget opp til
over tak.
Bygget er stort sett ribbet for alle andre installasjoner,
inkl dører og vinduer.
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VURDERING-AV-TILSTAND
Generellt bærer hele bygget noe preg av lang tids
forfall og manglende ettersyn/vedlikehold med
fuktinntrengning og skader

HOVEDBÆRESYSTEM
Byggets hovedbæresystem synes i hovedsak å
være intakt. Dog er det forholdsvis mye korrosjon
på en del innmurte jernbjelker. Det foreligger ikke
informasjon om byggets fundamentering, og selv om
det er en del sprekker og riss i fasaden, så er det
ikke noe som tyder på at det har vært omfattende
setningsproblemer for noen deler av bygget. En del
av de sprekker og riss man kan se i fasaden skyldes
antagelig riving av tilstøtende konstruksjoner og bygg
eller de er påført gjennom rystelser fra omliggende
sprengningsarbeider.
Takkonstruksjonen har neppe tilstrekkelig kapasitet i
forhold til dagens krav til dimensjonerende snølaster.
Etasjeskillere må vurderes i forhold til byggets
fremtidige bruk og de vil ha begrenset kapasitet i
forhold til dagens krav til dimensjonerende nyttelaster
og spesiellt større punktlaster.

YTTERVEGGER
Yttervegger er delvis pusset og fremstår med en god
del skader som følge av både frost og fuktskader. Det er
antatt at det aller meste av den opprinnelige kalkpussen
opp gjennom årene er utbedret og forsvunnet, slik at
dagens puss (t= ca 15mm) antagelig er en blandning
av flere pusstyper. Det er mye skader, spesiellt i
områder med store fuktbelastninger så som rundt
nedløpsrør mv. Det er sannsynelig at den opprinnelige
veggkonstruksjonen er utført i massiv tegl uten innmurte
hulrom.
Det er stedvis en del frostskader på teglfasaden, også
dette som følge av stedvis store frost- og fuktbelastninger.

VINDUER OG DØRER
Opprinnelig vinduer var antagelig av støpejern. Disse
eksisterer ikke lenger, og det samme gjelder byggets
orginale dører.

ETASJESKILLERE OG GULV PÅ GRUNN
Gulv på grunn i 1 etasje er delvis hugget opp.
Etasjeskillere mot overliggende etasje og mot loft, er stort
sett opprinnelige hvelvmurte konstruksjoner, men enkelte
områder er erstattet med betong. Etasjeskillere fremstår
stor sett uten vesentlige skader, men de vil ha begrenset
kapasitet og omfanget av korrosjon på jernbjelker må
vurderes.
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A N T I K V A R I S K E FØRINGER-OG-BEGRENSNINGER
Bygget ble fredet i 1989 og dette gir en del føringer og
begrensninger i forhold til hvordan man kan bygge det
om. Hovedsakelig skal man å beholde så mye som
mulig av det som er originalt i bygget og som forteller
om dets alder og stil. Alle bygningsdeler har kildeverdi
og kan fortelle om tidligere tiders håndtverksteknikker,
overflatebehandlig og materialbruk. Utskifting av
bygningsdeler utarmer kildeverdien og skal derfor
unngås der det ikke er ytterst nødvendig. Endring av
fredete bygningers konstruksjon er ikke ønskelig. Nye
åpninger i konstruksjoner bør også unngås. Unntak
kan gjøres der det kan dokumenteres at det tidligere
har vært åpninger(tilbakeføring). Å endre bygget til en
tidligere dokumenterbar situasjon vil normalt kunne
godtas.
PM5-bygget er i hovedsak strippet for interiør, men
bærekonstruksjonen (søyleradene) og trappene
er de siste gjenværende elementene som forteller
om byggets alder innvendig og er viktige element å
ivareta. Det samme gjelder det siste støpejernsvinduet
i gavl på loftet. Disse bør være synlige og brukes selv
om bygget får en ny funksjon.
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Som prinsipp er det vanlig å godta tilføyelser i interiør som
det er mulig å ta bort (tilbakeføre) på et senere tidspunkt.
Ny overflatebehandling med tradisjonelle midler, på flater
som tidligere er overflatebehandlet er vanligvis sett på som
normalt vedlikehold. Unntak er der det måtte finnes original
overflatebehandling med høy verdi (original dekormaling)
dette er ikke tilfelle her.
Bygget har tidligere hatt to rader med små takvinduer i taket.
Dette er dokumentert med bilder og det er signalisert at denne
typen takvinduer vil kunne vurderes satt inn. Store takvinduer
er ikke ønskelig. Deler av bygget er pusset utvendig.
Det er avklart at tilføyelse av ny puss vil kunne tillates,
forutsatt at det benyttes antikvarisk riktige materialer.
Taket er i dag tekket med takpapp. Det vil ikke bli krevet
skifertekking på taket og taket kan fortsatt tekkes med
takpapp.

Dersom man skal klare å bruke areal på loftsetasjen
er man avhengig av å endre takkonstruksjonen, da
eksisterende konstruksjon har for liten fri høyde. Deler
av arealet vil måtte settes av til tekniske rom, slik at
det er arealene mot gavlene det er ønske om å endre.
Kulturminnevernet i Telemark fylkeskommune har
signalisert at de er åpne for å se på mulige endringer
av deler av takkonstruksjonen, men at det her trengs
mer detaljert informasjon. Endring av takkonstruksjon
forutsetter imidlertid at eksteriøret blir berørt i minst mulig
grad.
Når det gjelder fredete bygninger er alle tiltak ut over
normalt vedlikehold søknadspliktige og man søker da om
dispensasjon fra fredningen. Det meste av arbeid som er
nødvendig å gjøre før man tar PM5 i bruk vil være
søknadspliktige tiltak. God dialog underveis med
kulturminnemyndigheten er derfor svært viktig.

I forbindelse med flomsikring er et av alternativene å heve
nivå på gulv innvendig i bygningen over flomnivå. Dette er
en løsning kulturminnevernet er villige til å diskuter videre,
forutsatt at gulvnivå ikke ligger høyere enn vindusåpninger og
at tiltaket er mulig å tilbakeføre. Trapper og ramper utvendig
må tilpasses bygget, men dette skal være mulig å finne
løsninger på.
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FORSKRIFTSKRAV
I det etterfølgende er det tatt utgangspunkt i dagens tekniske
forskriftskrav til bygninger, TEK10. For denne typen bygg vil aldri
alle dagens krav kunne ivaretas fullt ut

TEK 10
Kapittel 7. Sikkerhet mot
Naturpåkjenninger
Kapittel 9.
Ytre miljø

Kapittel 10. Konstruksjonssikkerhet

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann
Kapittel 12. Planløsning og
bygningsdeler i byggverk
Innledning
Kapittel 13.
Miljø og helse
Kapittel 14.
Energi
Kapittel 15. Installasjoner og anlegg

70

Konsekvens
Se flomvurdering
Det er , i forbindelse med grunnundersøkelser foretatt av Rambøll
AS i 2006, utarbeidet en egen
miljørapport, ut fra at det ble påvist
diverse nedgravde materialer i
grunnen. Vi har ikke hatt tilgang til
denne rapporten, og vet derfor ikke
om dette vil ha konsekvenser for
evt utvendige terrengarbeider.
I utgangspunktet vil fremtidig bruk
av bygget utløse krav for å ivareta
dagens krav til både personlig og
materiell sikkerhet

Krav

Nødvendige tiltak

Grunnleggende krav til byggverkets
mekaniske motstandsevne og
stabilitet, herunder grunnforhold og
sikringstiltak under utførelse og i
endelig tilstand, kan oppfylles ved
prosjektering av konstruksjoner etter
Norsk Standard NS-EN 1990
Eurokode: Grunnlag for prosjektering
av konstruksjoner og underliggende
standarder i serien NS-EN 1991 til
NS-EN 1999, med tilhørende
nasjonale tillegg.

Takkonstruksjon må enten forsterkes eller
omprosjektere, antagelig erstattet med nytt tak
dimensjonert for dagens krav til snølaster i Skien,
400 kg/m2.
Etasjeskillere vil neppe kunne oppfylle dagens krav
til nyttelaster som kan være nyttelaster opp mot
500-750 kg/m2, avhengig av byggets bruk.
Det er usikkerhet knyttet til byggets
fundamentering, selv om det ikke er forhold ved
bygget pr i dag som tyder på at dette har vært
problem i byggets levetid så langt.

Dagens krav vil utløses fullt ut
Det vil først og fremst være krav til
universell utforming som må ivaretas.
Her inngår generelle krav knyttet til
Lyd, lys, fukt som for nybygg
For at ikke yttervegger skal få økt frostbelastning
må det trolig etableres eg eget innvendig
«energiskall»
Dagens krav vil utløses fullt ut

Godemuligheterforetableringavtekniskerompå
loft

T E K N I S K E
BEGRENSNINGER-OG-MULIGHETER
KLIMASKALL OG TAK
Dagens yttervegger med massiv tegl i en tykkelse på
ca 500 mm er i utgangspunktet laget for å være en
«varm konstruksjon» hvor man ikke uten videre vil
kunne etterisolere innvendig uten å risikere at man
også påfører utvendig vegg skader i form av fare for
økte frostbelastninger på veggen med påfølgende fare
for avskallinger og pusskader. Noe isolasjon vil kunne
legges på innsiden av dagens vegg, for eksempel 50
mm, mens man rundt resterende deler av innvendig
arealer kan tenke seg et innvendig «energiskall» med
nødvendig isolasjonsmengder. Her vil dagslyskravet
komme inn som en begrensende og utfordrende
faktor.
Taket er i dag uisolert i tillegg til det trolig ikke
oppfyller dagens krav til dimensjonerende snølaster.
En etterisolering av dagens tak vil kunne forverre
situasjonen fordi snø på taket da ikke vil smelte på
samme måte og således medføre økt belastning.
Dagens takkonstruksjon, som for øvrig neppe er den
opprinnelige er heller ikke egnet som følge av at
takhøyden på loftet blir for liten hvis man ønsker å
utnytte dette arealet.
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1 ETASJE
På nedre plan er det i dag ikke noe støpt gulv.
Problemstillingen her er først og fremst knyttet til en
fremtidig flomsituasjon, samt byggets HC-tilgjengelighet.
Med en takhøyde på 4,90 m vil man ha relativt stor
fleksibilitet til å velge løsninger. Dette gir også mulighet for
heving av gulvet i store deler av etasjen.
Usikkerheter knyttet til byggets nåværende
fundamenteringsløsninger vil til en viss grad kunne
kartlegges ved innvendige boringer/gravinger, og det
vil likeledes være mulig å etablere egne innvendige
bære-/forsterkningssystemer som vil kunne eliminere
usikkerheter knyttet til kapasiteten for eksisterende
konstruksjoner.
I byggets hjørne mot syd-vest er det støpt en heisesjakt
som er i en tilstand hvor denne synes å kunne utnyttes fullt
ut for ny heis i bygget.
Flomsikring vil kunne ivaretas gjennom at man hever
gulvnivået i det meste av nedre etasje, og med de flomtall
som lagt til grunn i området vil et hevet gulv kunne legges
ca 7cm under vindusnivået i nedre etasje.

2 ETASJE
En utnyttelse av 2 etg vil, avhengig av bruken medføre
et behov for nyttelastkapasitet på 200-300 kg/m2
som kontorlokaler og 400-500 kg/m2 som butikk/
handelsarealer. Enkelte andre brukskategorier vil kreve
dimensjonering for opp mot 750 kg/m2 nyttelast.
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Dagens etasjeskiller med hvelvmurte teglkonstruksjoner og
150 år gamle jernbjelker vil sette helt klare begrensninger
her. Forsterkning av eksisterende løsninger kan, for
enkelte mindre lastøkninger være aktuellt, men vil generelt
være svært komplisert. Det synes umiddelbart enklere i
etablere ny etasjeskiller gjennom et eget bæresystem.
Dette behøver heller ikke å bety riving av eksisterende
dekker.

LOFT
Dagens loft, med en takhøyde på 2,27 på det høyeste
partiet gjør at loftet ikke vil kunne utnyttes. Dog må
takkonstruksjonen uansett forsterkes eller endres og da vil
man kunne utnytte en større del av loftet.
Kravet til dagslys vil være hovedutfordringen til en
utnyttelse av loftet og her har vi fått tilbakemeldinger om
at man er positiv til å sette inn vinduer av samme typer
som har vært benyttet i taket tidligere. Bygget hadde
tidligere små takvinduer i 1 rekke, delvis i 2 rekker pluss
endevinduer. I og med at takkonstruksjonen uansett må
endres som følge av snølastkravet og kravet til isolasjon,
så synes det løsbart å kunne utnytte i hvert fall deler av
loftet.
Kravet til tekniske installasjoner i bygget generellt,
(ventilasjon mv) gjør at deler av loftet uansett må avsettes
til tekniske rom.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Det vil være rikelig med plass til installasjon av byggets
tekniske installasjoner på loftet. Videre må det etableres
vann- og avløp ut fra byggets fremtidige bruk.

STØTTEMUR MOT DAMFOSSEN
Det er også gjort en teknisk vurdering av
støttemur mot Damfossen. Her ble det utført en
inspeksjon av Norconsult i 2011 som også omfattet
undervannsinspeksjon.
Venstre ledeskjerm/vangemur har en vanndybde som
varierer fra 0,5-1,0m øverst mot dammen, og ca 8m
nederst ved utløpet.
Muren er bygget i uarmert betong, og den øvre halvdelen
av muren er fundamentert på fjell, mens den nedre
halvdelen er bygd opp av laftet tømmer fundamentert
på fjell til ca 30cm under vannflaten og i uarmert betong
over dette. Statisk fungerer konstruksjonen som en
gravitasjonsmur.
Muren fremstår med en del større sprekker og riss, men
dette er ikke vurdert å ha betydning for muren kapasitet
eller funksjon.
Ihht Norconsult sin undervannsinspeksjon er det heller
ikke observert tegn til utglidinger eller skader under vann.
Det er vurdert som uproblematisk å kappe ned deler
av muren nederst i forbindelse med etablering av en
bruløsning over Damfossen.
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DIMENSJONERENDE
FLOM/-VANNLINJE
Muren ved slusen
som må være
høyere

Dimensjonerende flom blir normal sett 200 års flom.
Den dimensjonerende flommen i Hjellevannet er en
typisk høstflom. Flommen i Bryggevannet er sterk
påvirket av stormflo. I ROS-analysen (Revisjon av
kommmuneplanens arealdel 2013-2025, 15. Oktober
2013) er tilsvarende høydene for 200års flommen gitt.
Hjellevannet: Flomsikkertnivå 9,4 moh (VL 8.9 moh
+0,5 m sikkerhetsmargin)
Bryggevannet: 3,7 moh (ROS-Analyse Skien,
Beregninger NVE)
COWI har i 2013 gjort nye beregninger for
Bryggevannet og konkluderer med en flomsikkertnivå
på 3.2 moh.
Vi har tatt utgangspunkt i samme flomsikkertnivå
for Bryggevannet som COWI brukte i 2013 for
foreliggende utredning.

Rist langs
Damfoss som
bør vurderes mer
detaljert
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UTSATTE STEDER SOM MÅ SIKRES
PM5 er utsatt for flom hovedsakelig mot vannkanten
til Bryggevannet. Terrenget/bygningen ligger for lavt i
forhold til flomnivå. Muligheter å sikre PM5 mot flom
ved høyvannstand i Bryggevannet beskrives i tabell.
Ved Hjellevannet trengs det tiltak ved inngangen til
Skien sluse. Eksisterende betongmur må være
1.5 – 2 m høyere. I tillegg er det behov for ev. tiltak
langs den venstre ledemuren ved Damfossen. Her
finnes det en sprekk i muren og en rist i skråningen,
som kan føre til oversvømming av PM5. Det anbefales
detaljerte vurderinger med 200års vannføring ved
Damfossen.
Skisse viser steder hvor det trenges tiltak

Grønn farge: Nødvendige tiltak
Røde piler: Retning fra hvor vannet flommer
Blå farge: Oversvømt areal uten tiltak

Sprekken i venstre ledemuren. Tilstand muren og tilhørende vannlinje bør utredes.
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MULIGE-FLOMTILTAK---BRYGGEVANNET
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1

Tittel
Restriksjon i benyttelsen

2

Heving av gulvet

3

Flomvoll

4

Mobile sikringstiltak

Beskrivelse
Restriksjoner i benyttelsen av første etasjen, slik at
sikringen må utformes bare mot en 20årsflom
jamfør TEK10, § 7.2.
Heving av gulvet på flomsikkert nivå i første etasjen
(3.2 moh). Store romhøyder gjør det mulig å fortsatt
bruke første etasjen.
Flomvoll langs Bryggevannet. Flomvollen kan være
en betongmur eller en jordvoll, men det forutsettes
et tett kjern ned til fast grunn. Det er også en
mulighet å bygge flomvollen i forbindelse med en
sykkelveg (kombinert bruk).

Skisse

Mobile sikringstiltak. Det er samme prinsipp som en
flomvoll, men (deler av) flombeskyttelse installeres
bare ved en flomvarsel og er vanligvis ikke synlig.
Skien kommune bekrefter at ingeniørvesenet har
ressurs (beredskapsmannskap) til å håndtere
mobile tiltak. Typisk mobile tiltak, er aluminiumdambjelker, «Beaver» sikringsslanger eller vanlig
sandsekk (siste er uegnet, da det tar lang tid).

Eks. Dammbjelke:

VURDERINGER-MULIGE-FLOMTILTAK
Et av de mest premissgivende tiltakene, for utvikling av
Smieøya med tanke på PM5 er valg av flomtiltak.
De ulike tiltakene er nedenfor vurdert mph ulike
sentrale forhold

Tittel

Beskrivelse

Konsekvenser omgivelser

Kulturminnevern

1

Restriksjon i
benyttelsen

Restriksjoner i benyttelsen av første etasjen, slik at
sikringen må utformes bare mot en 20årsflom
jamfør TEK10, § 7.2. (funksjoner som lager,
garasje etc)

Påvirker sannsynligvis ikke omgivelser i større
grad

Vil tro dette begrenser
sannsynlighet for at bygget blir
satt i stand og bør derfor ikke
velges som løsning.

2

Heving av gulvet

Heving av gulvet på flomsikkert nivå i første
etasjen (3.2 moh). Store romhøyder gjør det mulig
å fortsatt bruke første etasjen.

Påvirker ikke omgivelser, men gir utfordringer i
fht universelt utformet adkomst.
Tiltak kan være ramper inn mot inngang, eller
at terrengflate rundt bygget heves. Mulighet for
å heve terreng i et større område rundt og inn
mot PM5 må avklares mot vernemyndighet.

Heving av gulv kan ha innvirkning
på hvordan bygget oppleves. En
evt heving bør antagelig ikke gå
over nivå på vinduskarmer, slik at
dekket ikke oppleves utenfra.
Tiltaket må i tilfelle være
tilbakeførbart.
Innmålt høyde på vinduskarm er
3.27 m

3

Flomvoll

Flomvoll langs Bryggevannet. Flomvollen kan
være en betongmur eller en jordvoll, men det
forutsettes et tett kjern ned til fast grunn. Det er
også en mulighet å ygge flomvollen i forbindelse
med en sykkelveg (kombinert bruk).

Det tiltaket som har størst innvirkning på
omgivelser. En flomvoll vil ‘lukke’ Smieøya mot
øst, og sikt fra innsiden ut mot vannflaten vil
ikke lenger være mulig. En gangvei på toppen
av vollen vil gi flott utsyn, men det vil være
begrenset mulighet for bevegelser fra topp voll
og inn på Smieøya.

Dette vil virke negativt på hvordan
bygget oppleves i
landskapsrommet.

4

Mobile
sikringstiltak

Mobile sikringstiltak. Det er samme prinsipp som
en flomvoll, men (deler av) flombeskyttelse
installeres bare ved en flomvarsel og er vanligvis
ikke synlig. Skien kommune bekrefter at
ingeniørvesenet har ressurs
(beredskapsmannskap) til å håndtere mobile tiltak.
Typisk mobile tiltak, er aluminium-dambjelker,
«Beaver» sikringsslanger eller vanlig sandsekk
(siste er uegnet, da det tar lang tid).

Et fleksibelt tiltak som sannsynligvis ikke vil
påvirke omgivelser i større grad. En permanent
grunninnstallering kan gi begrensinger i
utforming av kant mot vannet og dermed
tilgang til vannkant.

Antagelig ingen negativ virkning
på kulturminnet.
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enhet mengde pris

Kostandsestimat på dette nivået har høy
usikkerhetsfaktor og er kun ment som en første
pekepinn for omfang. Det er utfordrende å definere
innhold og grunnlag for beregning slik at dette er
gjort svært generelt.

KOSTNADSOVERSLAG
REHABILITERINGSKOSTNADER PM5
Rehabiliteringskostnader for PM5 vil være svært
avhengig av løsningene som velges.
Vurdert ut fra bruk som kontorlokaler, er kostnadene
anslått til ca kr 30.000 pr m2.
Basert på et totalareal på ca 2400 m2 betyr dette en
ombyggingskostnad på ca 72 mill NOK eks mva.

TILGJENGLIGHETSSTUDIE DELOMRÅDER
Estimat for de ulike delområdene er beregnet.
Lagt til grunn er opparbeidelse med et sett med
standard elementer for hvert område i tillegg til
broløsning.
VA og håndtering av forurenset grunn er eksempler
på elementer som ikke er tatt med.

sum
7650000
7000000
7000000

EIDET
Bro,lengdeca40m

RS

Forberedendearbeider
Gangveijustering,asfaltering
Belysning,parkarmatur
Belysning,fasade/effekt
Sonedelingmotmølla
Møblering

RS
m2
stk
stk
lm
stk

1
200
5
5
40
6

100000
800
25000
15000
2500
15000

100000
160000
125000
75000
100000
90000

MØLLA
Sikkerhetstiltak,rekkverkhøykvalitet
Forberedendearbeider
Kaikant,oppmerking
SonedelingmotMølla
Belysning,parkarmatur
Belysning,fasade/effekt
Møblering

m
RS
m
m
stk
stk
stk

60
1
170
100
10
10
10

3500
100000
200
2500
25000
15000
15000

1144000
210000
100000
34000
250000
250000
150000
150000

SKIENSLUSE
BroͲåpnes,10minklutbedringerforansluse
Brygge

RS
m2

1
180

8000000
3000

9195000
8000000
540000

Forberedendearbeider
Beplantning,busker/stauder
Beplantning,trær
Belysning,parkarmatur
Belysningeffekt
Møblering

RS
m2
stk
stk
stk
stk

1
350
10
5
10
4

100000
400
8000
25000
15000
15000

100000
140000
80000
125000
150000
60000

SMIEØYA
Forberedendearbeider
Oppgraderingveitil1:20,grus,tilkjøringmasser
Utbedringparkeringsplass
Turvei,asfalt3mm/kanting
Beplantning
Belysning,parkarmatur
PlassͲstøptbetongdekke
Belysningeffekt
Møblering

RS
m2
m2
m2
m2
stk
m2
stk
stk

1
850
100
240
350
5
300
10
4

100000
160
300
800
400
25000
1200
15000
15000

1193000
100000
136000
30000
192000
140000
125000
360000
150000
60000

DAMFOSS
Bro,gjennomvangemur,ca30m,UKbro3,5m

RS

1

5000000

7435000
5000000

Forberedendearbeider
Oppfylling/rampe/trapperKlosterøya(bro)
Oppfylling/rampe/trapperSmieøya(bro)
Belysning,parkarmatur
Belysningeffekt
Møblering

RS
RS
RS
stk
stk
stk

1
1
1
5
10
4

100000
1000000
1000000
25000
15000
15000

100000
1000000
1000000
125000
150000
60000

sumeksmva
usikkerhet40%
prosjektering14%
sum
mva
SUM



1

26617000
10646800
3726380
40990180
10247545
51237725
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