SKIEN 2020

Vi tar tak i Skien sentrum!
Arbeidet med Skien 2020 startet
i 2011. Det er et unikt samarbeidsprosjekt hvor aktører i byen og
kommunen står sammen og
jobber mot felles mål.

BAKGÅRDEN I
KULTURKVARTALET

Fase:
Ferdigstilles våren 2018
Sted:
Bakgården mellom
Ibsenhuset/Skien bibliotek/
Hedvigs hybel og Skien
kulturskole
Oppdragsgiver:
Skien kommune
Landskapsarkitekt:
Feste Landskap / Arkitektur
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Bakgården i
kulturkvartalet
En fredfull oase for barn og unge
som binder sammen biblioteket,
kulturskolen, Hedvigs hybel og
Ibsenhuset.
BAKGRUNN
Skien kulturskole flyttet inn i den gamle brannstasjonen
i Skien sentrum i 2015. Ikke lenge etterpå åpnet
ungdomskaféen Hedvigs hybel i foajen utenfor biblioteket
i Ibsenhuset. Mellom disse byggene gikk det en liten vei
med parkeringsplasser langs veggen ved Ibsenhuset og
en stor, gruslagt plass som også ble brukt til parkering.
Særlig høst og vinter var området både uoversiktlig og lite
innbydende. Samtidig med at man ønsket å oppgradere
bakgården ble også området omregulert til gågate og
bedre tilrettelagt for sykkelparkering.

BRUK
Bakgården er finansiert med hjelp av over en million
kroner fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet
som møteplass for ungdom. Med de nye løsningene
skal både barn og unge trygt kunne oppholde seg
utendørs i området og også enkelt kunne forflytte seg
med instrumenter, bøker og utstyr mellom de ulike
kulturarenaene.
Bakgården vil danne en naturlig ramme for felles
utendørs arrangementer i regi av både Ibsenhuset,
kulturskolen, Hedvigs hybel og Skien bibliotek, men
også kunne brukes av ungdom til aktiviteter i egenregi.
Ungdomskaféen Hedvigs hybel vil kunne tilby utendørs
servering og den nye utformingen gjør det lett å finne
lune plasser å oppholde seg på godværsdager.

LØSNINGER
Forslagene til ny bruk av bakgården har kommet fra
ungdommer, brukere og ansatte av de eksisterende
kulturarenaene. Hovedgrepene er soner for opphold og
egenaktivitet, musikkbinger som integreres i skråningen
og vender mot kulturskolen, et dekke som gjør det lett å
forflytte seg mellom byggene og elementer som gjør at
det også kan avholdes konserter og kulturarrangementer.
Trygghet gjennom utforming og lyssetting har vært et
viktig premiss i arbeidet. Oppgraderingen gjør det også
enklere for gående å kunne gå snarveien til sentrum
fremfor langs den trafikkerte Prinsessegata.
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