3200 da
areal nedbørsfelt

5 km

grøntkorridor

4 km

bekkeåpning

0,6–17 m3
vann i sekundet

74 da

tiltaksområde

1,5 mill
støtte fra
Miljødirektoratet

Skien kommune forbereder seg på å møte
klimaendringene og bli klimanøytral
innen 2050. Som en del av dette, arbeider
kommunen med å forebygge flomskader
og bruke overvann som ressurs. Det vil
bli lagt vekt på grønnstruktur i areal
planlegging og i konkrete prosjekter.

KJØRBEKK
– FRA RØR TIL
LANDSKAP

Kjørbekk – fra rør
til landskap

OM PROSJEKTET
Bekken går fra det oppdemte vannet Hvitsteintjern,
gjennom et grått bylandskap preget av store asfalterte
flater og elvedal delvis fylt med avfallsdeponi til
Skienselva. Bekken løftes opp i dagen og blir igjen
et attraktivt landskapselement som tar opp i seg
forvaltningen av vann, fra flomregulering til rensing
av forurenset vann, gjennom landskapselementer
som også fungerer som en attraktiv tilgjengelig
grønnstruktur og ferdselsåre.

Kommunalteknikk regulerer for
et fremtidsrettet prosjekt med
finansiering fra Miljødirektoratet
for å gjenåpne en lukket bekk
og bruke landskapet som grønn
infrastruktur for å håndtere flom
og forurensing.

Bydelen mangler forbindelser til friluftsområder,
og tilgang til offentlige park og grøntarealer. For
at fortettingen av bybåndet ikke bare skal være en
fortetting, men også at flere får tilgang til attraktive
bo- og arbeidsmiljø, behøver byen attraktive blågrønne
korridorer og tilgjengelighet til urbant friluftsliv.

Klimaet er i sterk endring og økt nedbør medfører behov
for radikale tiltak for å unngå skader på omgivelsene.
Samtidig er overvann en ressurs og ett av de fineste
materialene man kan bygge gode bymiljø med. I dette
prosjektet har Kommunalteknikk inngått et nyskapende
samarbeid med andre faggrupper for å finne tekniske
løsninger ved hjelp av landskapet der hvor de tradisjonelle
rørene kommer til for kort.

Vi behøver en bystruktur hvor det bygde og det
blågrønne danner en sterk og integrert vev.
Den nye grønnstrukturen som bygges er i direkte
kontakt med to nedlagte deponi. De grønne
løsningene for klimatilpasning sammen med økt
nedbør kan forårsake en forverret miljøtilstand ved økt
inntrenging av overvann i deponimassene, og dermed
økt produksjon av forurenset sigevann.

På 60-/70-tallet ble Kjørbekken mellom Hvitsteintjern
og Skienselva ved Menstadbrua lagt i rør, og bekkedalen
fylt igjen med søppel. prosjektet går ut på å erstatte det
gamle røret med en bekk som vil renne på overflaten av
terrenget.

For at dette ikke skal skje har kommunen i samarbeid
med Fylkesmann og Miljødirektoratet satt i gang
en pilot for å forske på nye løsninger for å håndtere
forurensede masser ved økt nedbør og klimaendringer
ved landskapsoppbygging. Landskapet vil ha en aktiv
funksjon for å isolere, hindre spredning av forurensing
og sikre en god vannkvalitet for grunnvann og
vassdrag.

Landskapet og naturen vil fungere som en grønn infra
struktur som håndterer overvann og sikrer mot flom,
samtidig som at det renser vannet, fungerer som ferdsels
åre, grønnstruktur, styrker naturmangfoldet og gir bedre
bymiljø.
Kjørbekk – fra rør til landskap er et resultat av kommunens
langsiktige arbeid med klimatilpasning og åpen overvanns
håndtering. Prosjektet har vært gjennom et forprosjekt og er
nå på reguleringsstadiet. Reguleringsplanen skal behandles
politisk etter sommeren. Planen håndteres av et tverrfaglig
sammensatt team bestående av Multiconsult AS/ Works on
land/ UNI research og NGI.
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