Klosterøyas egenart

Forord

Innledning

På oppdrag fra Skien kommune har Asplan Viak utarbeidet
rapporten ”Klosterøyas egenart”.

1. mars 2006 ble papirproduksjonen ved Norske Skog
Union i Skien lagt ned. Det ble etablert en styringsgruppe
som skulle arbeide med videre utvikling av Klosterøya etter nedleggelsen - ”Klosterøya Nye Muligheter”.

Rapporten er en delrapport til rapporten ”Klosterøya – Nye
muligheter”. ”Klosterøya - Nye muligheter” er utarbeidet av
styringsgruppen og gir anbefalinger om videre utvikling av
Klosterøya etter nedleggelse av Union.

I dette arbeidet ble det behov for å kartlegge kvaliteter
VRP¿QQHVSn.ORVWHU¡\DLGDJ'HWYDUYLNWLJnInHQRYHUsikt over eksisterende kvaliteter for å danne seg et bilde
av hva som bør videreføres og hva som bør styrkes i fremtidige planer.

”Klosterøyas egenart” er utarbeidet av Harald Tallaksen,
Ole Thorleif Bommen, Gina Berge og Mette Gundersen.
Skien kommune og Norske Skog har bidratt med kunnskap og innspill i arbeidsprosessen.

Foto: Skien kommune ved Birgitte Hellstrøm
Denne rapporten er en registrering og vurdering av kvaliteter innenfor temaene:
x Historie, arkitektonisk kulturmiljø og identitet
x Landskap, grønnstruktur og den blå strukturen
x Infrastruktur

Skien, juni 2006

Bilder i rapporten hvor det ikke er oppgitt kilde er tatt av
Asplan Viak.
'HWHUXWI¡UWÀHUHUHJLVWUHULQJHUSn.ORVWHU¡\DVRPHUEHskrevet i andre rapporter. Som eksempel vises det til rapport som omhandler miljøtilstanden i grunnen.

Foto på forsiden: Copyright Mapaid as
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Landskap
Overordnet landskapsrom
Klosterøya ligger midt i fossene, omgitt av vann, i et landskap formet av vann. Gjennom tusenvis av år har vannet
formet et terrassert landskap. Terrassene danner tydelige
vegger i landskapsrommene. Terrengsnittet viser et typisk
snitt sør for Klosterøya. Terrassene er tydelig på østsiden.

Bryggevannet
Damfossen

Åsene rundt Skien er de ytterste veggene i det overordnede, store landskapsrommet. I dette landskapet er Klosterøya synlig på lang avstand. Innenfor det store rommet
finnes et hierarki av mindre rom, de ligger som mindre og
mindre esker i hverandre.
Kirkespirene og Vealøstårnet er fremtredende landemerker. Elva og byen selv utgjør også viktige elementer i
Skiens-landskapet.

Opprinnelig landskap
Hvordan øya så ut før våre forfedre for alvor tok til å forme
landskapet og bebygge den vet vi ikke. Landet har langsomt hevet seg etter istiden, og fossene på hver side av
øya har formelig steget opp av havet. Nettopp fossene har
vært en sentral ressurs gjennom hele øyas (og byens historie), til laksefiske og kraftproduksjon. Det er ikke mange
flekker igjen på øya som kan sies å være uberørt natur.
Klosterfossen og Katteskjær er de eneste.

Katteskjær

Hjellevannet

Klosterøya

Klosterfossen
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Klosterliv: 1111 - 1540
- kultur/kunnskap, handel/makt

Damfossen

400 års klosterliv

Klosteret står for fall

I 1111 etableres nonneklosteret på Gimsøy. Klosteret var
tilknyttet den internasjonale benediktinerordenen, en orden kjent for sine store rikdommer, men også kjent for
vitenskapelig arbeid. Gimsøy Kloster vokste til å bli en
betydelig eiendomsbesitter og økonomisk aktør.

1500-tallet ble en dramatisk tid for klosteret som legges
ned omkring 1540. Etter et kort mellomspill begynner en
ny, lang epoke i øyas historie preget av sagbruk, utskiping
av trelast, og i nyere tid treforedling. Denne lange, ubrutte
tradisjonen med utnyttelse av vassdraget og bearbeidingen av tømmer, fortsetter helt fram til Unions nedleggelse
1.mars 2006. Skien ble tømmerets, trelastens og treforedlingens viktigste by i Norge.

Havna for klosteret lå trolig på østsiden i tilknytning til en
markedsplass. Klosterets plassering og utforming vet vi
ikke nøyaktig. Funn i bakken tyder på at det lå rett sør
for Klostergata 33. På vestsiden ned mot Hjellevannet
og Klosterfoss lå klosterhagene med eksotiske urter og
planter, mens kirkegården sannsynligvis lå på nord- og
østsiden. Klosteret var trolig reist i stein. En rekke flotte,
gamle murer som fortsatt finnes bevart, særlig rundt ladegården, antas å være oppført av stein fra klosteret. Ut over
dette er ingen synlige spor igjen fra denne epoken.
Basert på kart fra 17- og 1800-tallet har vi forsøkt å rekonstruere den opprinnelige strandlinjen rundt Klosterøya. Det
er knyttet stor usikkerhet til dette. Plassering av klosteret,
hage, kirkegård og markedsplass er skjematisk vist, basert
på Riksantikvarens notat fra fra 1994. Plantegningen under viser et eksempel på et benediktinerkloster fra Bosjö i
Skåne, Sverige.

middelalderhavn

markedsplass

kirkegård
klosterhage

Klosterfossen

Eksempel på et benediktinerkloster. Bosjö i Skåne, Sverige
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Herregårdstiden: 1662 - 1885
- sagbruk og trelast
Fra 1600-tallet går Klosterøya over til å bli herregård, først
for Adeler-familien, og senere for Cappelen-familien. Øya
har vært landfast med broer fra siste halvdel av 1600-tallet.
Over øya legges det en vei på høydedraget. Denne har
siden ligget der som en viktig og styrende premiss for all
utbygging senere. Langs vestsiden av denne vokste det
utover 1800-tallet fram en liten forstad til Skien, bebodd av
arbeidere, sjøfolk og håndverkere. I slutten av 1760-årene
bygges Ladegården som forvalterbolig for herregården.
På 1800-tallet utvides hageanlegget på vestsiden, mens
østsiden brukes til sagbruk og opplagstomter for trelast. I
1885 brenner hovedbygningen.

Kart første halvdel av 1700-t

På kartet til venstre har vi markert de kulturminnene og
strukturene som er bevart fra denne perioden.

Foto 1885

Kart ca. 1883
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Industrialisering: 1861 - 1917
- treforedling og forbruksvarer
I 1861 åpner første byggetrinn i kanalen. Dette markerer
starten på en ny epoke; - den industrielle utnyttingen av
vannkraftressursene. De gamle sagbrukene ble etter hvert
erstattet av treforedlingsbedrifter for produksjon av tremasse, cellulose og papir. I 1873 kjøper det nystiftede aktieselskapet Union opp Skiens Træsliperi på Smieøya.
Samtidig med at Union får fotfeste på Smieøya, utvikler
industrien seg på Klosterøya. I årene rundt århundreskiftet
innvies Gjemsø elektrisitetsverk (1899), Skien Papirfabrikk
(1906) og Klosterfossen Papirfabrikk (1909). Union kjøper
opp begge disse fabrikkene i 1916. Året etter bygges den
karakteristiske fabrikken for framstilling av tresprit.
Parallelt med utbyggingen av treforedlingsindustrien, dukker det opp en rekke nye industrivirksomheter for annen,
mer forbruksrettet produksjon. Dette er bla. Skiens Forenede Tobaksfabriker (1890), Gjemsø Jernvarefabrik (1898)
og Klosterøens Mekaniske Verksteder (1899). I tillegg finner vi Gjemsø Bomuldsvæveri og en tøffelfabrikk.
På kartet til venstre fra 1916 har vi markert de kulturminnene som fortsatt er bevart fra denne perioden.

Skien Papirfabrikk ble etablert i 1906. Legg merke til bebyggelsen langs Klostergata.

Kart 1916
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Union på Klosterøya: ca. 1916 - 2006
- medgang og motgang
Årene omkring 1. verdenskrig er preget av eventyrlig økonomisk vekst og ”jappetid”. Union kjøper opp en rekke
bedrifter og satser stort på utbygging av Skotfoss Bruk
som blir Norges største papirprodusent. Mellomkrigsårene
betyr motgang, lite blir bygd på Klosterøya, med unntak
kontorbygningen fra 1936.
Etter 2. verdenskrig kommer det ny oppgang. De gamle anleggene blir modernisert og bygd ut på 1950-tallet.
1960- og 1970-tallet gir jevn vekst og sysselsetting. I 1970
blir den nye kraftstasjon i Klosterfossen åpnet, mens den
gamle bebyggelsen langs Klostergata rives for å gi plass
for den økende biltrafikken.
På slutten av 1970-tallet satses det igjen på en storstilt utbygging. Store deler av fabrikken blir fornyet og det bygges en ny cellulosefabrikk. Unions store satsing på Klosterøya og andre steder, skulle vise seg å kaste selskapet
ut i en dyp, økonomisk krise. Den nye cellulosefabrikken
ble en konstant miljøplage både for bedriften og for byens
befolkning. Etter ca. 20 år gikk bygget ut av bruk og har
siden stått som et landemerke ut mot Bryggevannet.

Kontorbygningen fra 1936.

1990-tallet ga ny vekst for Union med flere ”gullår”. Igjen
er det rom for en ny satsing, denne gangen bla. på bygging av renseanlegg. Anlegget utformes i tråd med tidens
nye satsing på estetikk, bla. med kunstnerisk utsmykning.
Av interessante bygg fra denne epoken vil vi trekke fram,
kontorbygningen, cellulosefabrikken og renseanlegget.

Cellulosefabrikken fra 1977.

Det biologiske renseanlegget fra 1995.

Til venstre: Flyfoto 1952
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Vurdering av verneverdi
- kulturminner fra 900 år
Det er 3 sett av kriterier som legges til grunn for hva som
ansees som verdt å verne. Kulturminnene skal:
- være en kilde til kunnskap
- gi grunnlag for opplevelse
- være en framtidig bruksressurs
Basert på disse kriteriene har vi gjort et utvalg av kulturminner og miljøer som vi mener er interessante å vurdere
for framtidig vern. Deler av området er allerede vernet
gjennom kulturminneloven, mens flere av bygningene
tidligere er foreslått vernet gjennom kommunens egen
kulturminnevernplan fra 1988.
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Vurdering av verneverdi
1) Område for klosteranlegget

2) Middelalderhavn

Sannsynlig beliggenhet for Gimsøy kloster er rett sør
for Direktør Smidts gate der dagens parkeringsplass
ligger. Kirken ble oppført 1119-1161 og brent/revet i
1546. Sikre spor etter klosterbygningene er ikke funnet og kan muligens være ødelagt. Kirken ble visstnok delvis utgravd allerede i 1723.

Havna for middelalderens klosteranlegg lå trolig i
Bryggevannet på innsiden av Katteskjær. Denne vika
har vært lun og lett å komme til og fra med båt. Katteskjær er en middelaldersk betegnelse som indikerer gode havneforhold.

I tillegg til selve bygningskomplekset bestod klosteret
av hageanlegg, kirkegård, veier med mer. Sannsynligvis var mer eller mindre hele Klosterøya tatt i bruk
for å dekke Gimsøy klosters ulike behov.
Kjerneområdet for klosteret har vært utsatt for en rekke planeringer og ulike byggearbeider opp gjennom
tiden. Uten arkeologisk utgraving er det vanskelig å
vite noe om hvilke spor som evt. fortsatt skjuler seg i
grunnen.
Riksantikvaren har fredet et større område etter Kulturminnelovens § 4j og 4a. Avgrensingen av området
er relativt grov, og omfatter blant annet områder som
tidligere lå i sjøen og som nå er utfylt.
Avgrensingen av det automatisk fredete kulturminnet
bør vurderes nøyere. Vi anbefaler at kjerneområdet
mellom Klosterfoss og Direktør Smidts gate forblir
ubebygd og opparbeides til park . Klosterets historie
kan formidles ved hjelp av infotavler med mer.

3) Rester av hageanlegg

Skråningen nord for Direktør Smidts gate har enkelte
spor etter terrasser og trolig vegetasjon fra tidligere
hageanlegg. På 17- og 1800-tallet ble det i tilknytning
til Adeler - Cappelens herregård oppført et større
hageanlegg både på østsiden og vestsiden av øya.
Hageanlegget kan muligens ha røtter tilbake til klosterhagene. På 1550-1650-tallet betegnes hagene på
Klosterøya som de betydeligste anlegg på disse kanter.

Området omkring tidligere Skien Slip og Mekaniske
verksteder har vært fylt noe ut. Kart fra 1796 indikerer at den nord-østre tangen innenfor Katteskjær tidligere har vært en liten holme.
Det er stor sannsynlighet for at det kan finnes kulturminner under vann i dette området, trolig godt gjemt
under tykke lag med sagflis og gjørme.
Havna er et viktig element som forteller noe om
øyas opprinnelige topografi og som er nøye knyttet
sammen med klosteret økonomiske virksomhet. I tilknytning til havna skal det ha vært en markedsplass.
I 1359 stadfestet Magnus Eriksson et tidligere opprettet forbud mot at nonnene ved klosteret drev handel.

Vi anbefaler at deler av området beholdes ubebygd
og utvikles som et grønt innslag på øya.

Vi anbefaler at havna beholdes og skjermes for videre utfyllinger.

Ladegården (Klostergaten 32) ligger på det høyeste
punktet på Klosterøya ved riksvei 36. Bygningen er
i empirestil og skriver seg fra siste halvdel av 1700tallet (1766-71). Den var opprinnelig bygget som forvalterbolig til herregården på Klosterøya. Det er en
tømmerbygning som har vært utsatt for omfattende
brannskader, men satt i stand. Bygningen har vært
brukt som representasjonsbolig for Union Co.
Omkring bygningen er det bevart et interessant hageanlegg med flere gamle murer. Det antas at deler av
steinen til disse murene er gjenbruk av stein fra klosterbygningene. I hagen står det en skulptur av bedriftens grunnlegger Benjamin Sewell samt kopi av et
monument reist til minne om et kongebesøk i 1788.
Originalen er bevart på Telemark Museum.
Bygningen er klassifisert som et B-objekt i kommunens kulturminnevernplan fra 1988, dvs. bygninger
av lokal verneinteresse. Bygningen er regulert til spesialområde bevaring i reguleringsplanen for Nordre
delen av Klosterøya fra 1995, mens hageanlegget er
regulert som et parkbelte.
Vi vurderer at hagen med murene har høy verneverdi
og anbefaler at dette bør inngå i spesialområde bevaring sammen med bygningen.

kart anno 1796
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4) Ladegården/hageanlegg
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Vurdering av verneverdi
5) Steinhvelvbru/fundamenter

6) Klostergt./Dir. Smidthsgate

7) Steinkai

8) Klostergata 33

Klosterøya ble landfast med bru over Damfossen i
1640 og over Klosterfossen i 1688. Klostergata går
langs høydedraget på øya mellom de to broene.
Selve traseen er trolig opprinnelig, men er utvidet betydelig opp gjennom årene. På 17-1800-tallet vokste
det opp en bymessig forstadsbebyggelse langs Klostergatas vestside, nord for Ladegården. Denne ble
revet på 1970-tallet.

Rett innenfor Kattskjær er det anlagt en lengre steinkai med fortøyningsringer. Denne er delvis fundamentert på bolverk, dvs. steinfylte laftekasser av
tømmer. Kaien er trolig oppført på 1800-tallet i forbindelse med bygninger for lagring av trelast fra sagbruket og høvleriet ved Damfossen.

Klostergaten 33 bygd i 1890 for Skiens Forenede
Tobaksfabriker. Den ble senere overtatt av bedriften
Gimsøy Kloster AS. 4. etg ble bygd i 1935, et noe
uheldig inngrep som fjernet byggets opprinnelige takform.

Kaien er trolig et av de få bevarte spor etter sagbruksepoken på Klosterøya og bør bevares. Den har
både kildeverdi knyttet til dokumentasjon av eldre
kaikonstruksjoner, opplevelsesverdi knyttet til øyas
historie, og bruksverdi som kai for mindre båter.

Direktør Smidths gate ble trolig regulert på slutten
av 1880-tallet etter at den gamle herregården brant
i 1885. Klostergata 33 ble oppført i 1890 som en bymessig hjørnebygning i krysset mellom disse to gatene.
Det har vært bru over Klosterfoss siden 1688. Dagens bru består av en steinhvelbru med påstøpt
betongdekke mot øst, og en nyere, 44 m lang betongbru med ståldragere mot vest. Alderen på steinhvelvbrua er ukjent.

Bygget har opplevelsesverdi knyttet til den rike arkitektoniske detaljeringen, og en framtidig bruksverdi
som kontorbygg eller til leiligheter.

Klostergata og delvis Direktør Smidths gate har
vært styrende for deler av bygningsstrukturen på
øya. Gateløpene bør ikke endres vesentlig. Direktør Smidts gate bør om mulig få gå uhindret rett ned
til brygga mot Skienselva (delvis stengt av blekeriet
som ble bygd i 1956 og utvidet i 1998).

Rett øst for brua sees landkarene etter en tidligere
bru. Dette har trolig vært en sprengverksbru i tre. Alder på disse er også ukjent.
Steinhvelvbru og bevarte landkar er viktige kulturminner som forteller øyas samferdselshistorie. De kan
oppleves som en del av den dramatiske naturen omkring Klosterfossen.

Foto fra før 1885.
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Bygningen markerer hjørnet mellom Klostergata og
Direktør Smidths gate. Det står i dag ”alene igjen”
som et landemerke langs Klostergata, og som et
minne over en planlagt bymessig utvikling av Klosterøya som det ikke ble noe av. Bygget har fine detaljer
i puss og synlig tegl.
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Vurdering av verneverdi
9) Hollenderi

10)

Råstoffkontor

11)

Gangtunnel

12)

Spritfabrikk

Råstoffkontoret ble opprinnelig oppført som portvakt
for Klosterfossen Papirfabrikk. Alderen er ukjent, men
den vises ikke på et kart fra 1916. Trolig oppført rett
etter at Union Co overtok fabrikken samme året.

Hollenderiet er oppført omkring 1907 og er eneste
bevarte bygning fra Klosterfossen Paprifabrikk. Overtatt av Union Co i 1916. Bygget er i dag omgitt av nyere bebyggelse på tre kanter, mens fasaden mot vest
fortsatt er bevart.

Bygningen er i likhet med ”hollenderiet” oppført i jugendstil i ubehandlet, rød tegl med enkelte striper i
pusset tegl. Også denne bygningen har buet tak. På
hjørne av bygningen er det bevart en gammel, dekorert smijerns lampe elektriske gnister som en del av
dekoren. Øya fikk eget kraftverk i 1899.

Samtidig med utbyggingen av Klosterfossen papirfabrikk ble det bygd en tunnelforbindelse mellom øst
og vestsiden av øya. Gjennom denne gikk det en
smalsporet jernbane som transportert kull fra en opplagsplass sør på Klosterøya, via en bru over Damfossen, til Unions tremasse, cellulose og papirfabrikk på
Smieøya.

Bygningen har arkitektonisk opplevelsesverdi og
framtidig bruksverdi til næringsformål.

Bygningen er i ubehandlet tegl med enkelte striper i
pusset mur. Den har et karakteristisk heistårn. Taket
er støpt som et tønneformet hvelvtak i betong med
innlagte overlysvinduer. Tilstanden er vurdert som
god, dvs. det er tilstrekkelig med fortsatt normalt vedlikehold.

Tunnel-portal og støttemurer er utført i huggen naturstein. Jernbanen gikk langs en utplanert tømmeropplagsplass på vestsiden av øya. Langs traseen ble
det oppført en lengre natursteinsmur tilsvarende den
som er i tilknytning til tunnelen. Denne er fortsatt bevart.

Bygningen har arkitektonisk opplevelsesverdi og
framtidig bruksverdi til næringsformål.

Tunnel og natursteinsmurer har arkitektonisk opplevelsesverdi og framtidig bruksverdi som del av et internt gangveinettverk på øya.
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Som et biprodukt knyttet til treforedlingen på Smieøya, ble det i 1917 oppført en fabrikk for fremstilling
av tresprit. Bygningen er i jugendstil og fremstår som
et karakteristisk landemerke med sitt høye destillasjonstårn mot vest.
Den lavere fløybygningen mot øst har vært brukt som
laboratorium, mekanisk verksted og diverse velferdslokaler.
Bygningen har stor arkitektonisk opplevelsesverdi og
utgjør et viktig bygg i Klosterøyas ”skyline”.
Bygget er ikke formelt vernet, men er omtalt som et
skjeldent teknisk- industrielt kulturminne med informasjonsverdi i kommunens kulturminnevernplan fra
1988.

Vurdering av verneverdi
13)

Klostergata 30

Klostergata 30 ble bygd som kontorbygg for Unions
administrasjon i 1936. Arkitekten var ???? Bygget er
svært tidstypisk for den internasjonale arkitekturretningen funksjonalismen som fikk sitt gjennombrudd i
Norge på slutten av 1920- og begynnelsen av 1930tallet.
Bygget har høy arkitektonisk kvalitet og er relativt autentisk i eksteriøret. Det er regulert til spesialområde
bevaring i reguleringsplanen for Nordre delen av
Klosterøya fra 1995.
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14)

Cellulosefabrikk

15)

Biologisk renseanlegg

Under de gode årene på midten av 1990-tallet fikk
bedriften løst flere av sine miljøproblemer, blant annet ved byggingen av dette biologiske renseanlegget
fra 1995. På grunn av anleggets eksponerte beliggenhet ut mot Hjellevannet, ble det lagt mye vekt på
estetikk i den arkitektoniske utformingen. Bygget fikk
også kunstnerisk utsmykning i form av fem gallionsfigurer i armert betong designet av kunstneren Marit
Benthe Norheim. Anlegget fikk pris for god industriarkitektur.

Cellulosefabrikken er oppført i 1977 samtidig med at
det ble gjort en rekke andre investeringer på Unions
anlegg både på Klosterøya og på Hurum. Dette skulle vise seg å kaste selskapet ut i en dyp, økonomisk
krise. Den nye cellulosefabrikken ble en konstant
miljøplage både for bedriften og for byens befolkning.
Etter ca. 20 år gikk bygget ut av bruk og har siden
stått som et landemerke ut mot Bryggevannet.
Bygget har arkitektoniske kvaliteter og fremstår som
et stort og viktig landemerke i samspill med møllebygningen på Bruene. Bygget er skreddersydd til
celluloseproduksjon, men vurderes ombygd til andre
formål. Det foreligger rapport om byggets tekniske
tilstand.

Anlegget har arkitektoniske kvaliteter og fremstår
som et viktig landemerke. Bygget markerer også en
ny epoke der miljøutfordringene og esetikk ble tatt på
alvor. Anleggets gjenbruksverdi er usikker og bør vurderes.
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Landskapsrom
- lokalt
Mange lokale landskapsrom
'DJHQVE\JQLQJVPDVVHLVDPVSLOOPHGWRSRJUD¿HQSn
øya og i omgivelsene, danner mange større og mindre
landskapsrom rundt Klosterøya. Det typiske landskapVURPPHWEHVWnUDYHQYHJJLQQPRW.ORVWHU¡\DRJGHUGHQ
DQGUHYHJJHQGDQQHVSnPRWVDWWVLGHDYHOYD
Lokalt opplever en ett rom av gangen, men landskapVURPPHQHJnURYHULKYHUDQGUHRJGDQQHUVHNYHQVHU1nU
man enten seiler opp elva, eller f.eks kjører med bil over
.ORVWHU¡\DRSSOHYHUHQnVWDGLJNRPPHLQQLQ\HURP
Mange landskapsrom gir stor variasjon i opplevelsen.
1nUPDQDQNRPPHUE\HQIUDV¡UGDQQHUE\JJHW30RJ
7 en portalvirkning i samspill med veggen opp mot BrattsEHUJ%\JJHWHUPHGnPDUNHUHGHWLQGUHKDYQHRPUnGHW
L6NLHQ30RJKDUPHGVLWWVWRUHYROXPHQIXQNVMRQ
VRPHWORNDOWODQGHPHUNH´3LSD´Sn8QLRQHURJVnYHOGLJ
synlig i landskapsbildet og utgjør et lokalt landemerke.
Elva danner gulvet i landskapsrommene. Motsatt side av
HOYDDYJUHQVHUURPPHWRJHUPHGSnnSUHJHVWHGHW3n
GHQQHPnWHQNRPPHUE\HQLQQSn.ORVWHU¡\D$OOHODQGVNDSVURPPHQHVRPJnURYHUHOYDKDUVLNWOLQMHUVRPJM¡U
DWPRWVDWWVLGHEOLUHQGHODYRSSOHYHOVHQDYnY UHSn
Klosterøya. Dette gir stedet karakter og identitet.

.ORVWHU¡\DKDUNXQIUHPVLGHU
3nVDPPHPnWHVRPE\HQWUHNNHVLQQSn.ORVWHU¡\DVn
er Klosterøya en del av byen. Hele Klosterøya kan oppleves fra motsatt elvebredd. Dette gir stor grad av synOLJKHW.ORVWHU¡\DKDUNXQIUDPVLGHU'HWNDQY UW
QDWXUOLJnWHQNHDWEDNVLGHQOLJJHULQQRYHUPRW¡\DPHQ
KHUOLJJHU.ORVWHUJDWDK¡\WKHYHWPHGXWVLNWXWRYHUGHDQdre rommene nedenfor. Bygningene og beplantningen mot
gata danner en egen forside, avbrutt av gløtt ut over elva
SnKYHUVLGHDY¡\D
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Foto: Skien kommune ved Birgitte Hellstrøm

Terreng
- nivåforskjeller

7

Østsiden av Klosterøya vender mot bryggevannet med
Brattsberg som en klar vegg i rommet. Dette er et intimt
rom med bratte landskapsvegger. Her er det mer skyggefullt og denne siden er tungt utbygd. Karakteren til østsiden er derfor tung og mørk.

$UHDOHQHSn.ORVWHU¡\DVRPOLJJHUYHQGWPRWVHQWUXPHU
GHVVYHUUHQRUGYHQGWHQRHVRPJLUXWIRUGULQJHUKYLVHQ
¡QVNHUnXWYLNOHHWDWWUDNWLYWEU\JJHPLOM¡YHQGWGHQQHYHien.

0

11

18

4
8
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To sider med ulik karakter

*URYWNDQPDQVLDWWHUUHQJHWSn.ORVWHU¡\DHUGHOWLWUH
ÀDWHU9HVWVLGHQOLJJHUSnNRWHYHLÀDWHQKDUK¡\HVWH
SXQNWSnNRWHRJ¡VWVLGHQOLJJHUSnNRWH9HVWVLGHQ
OLJJHUK¡\HUHHQQ¡VWVLGHQDY¡\D

9HVWVLGHQYHQGHUXWPRWGHWnSQHODQGVNDSVURPPHWYHG
Hjellevannet. Denne siden preges av lite bebyggelse,
nSHQKHWRJJRGHVROIRUKROG.DUDNWHUHQWLOYHVWVLGHQHUO\V
og lett.

2

5

8OLNHWHUUHQJQLYnHUL¡VWRJYHVW

13

Grønn og blå struktur
- vegetasjon og elva
6DPPHQKHQJHQGHJU¡QQHDUHDOHU
.ORVWHU¡\DIUHPVWnUVRPHQJU¡QQ¡\'HJU¡QQHDUHDOHQH
KHQJHUVDPPHQRJGDQQHUHQJU¡QQVWUXNWXU'HWWHHU
SRVLWLYWLIRUKROGWLOGHQYLVXHOOHRSSOHYHOVHQVNMHUPLQJPRW
støv og støy og demping av vind. Som levested for planter
og dyr er det spesielt viktig at de grønne arealene danner
en struktur.

1DWXUNYDOLWHWHUQ UVHQWUXP

&RS\ULJKW0DSDLGDV

2PUnGHQHUXQGW.ORVWHUIRVVHQKDUVSHVLHOOHQDWXUNYDOLWHWHUEnGHQnUGHWJMHOGHUYHJHWDVMRQYDQQRJODQGVNDSsopplevelse. Her kan man oppleve et dramatisk landskap
RPWUHQWPLGWLE\HQ.DWWHVNM UHUHWDQQHWYLNWLJHOHPHQWL
6NLHQVHOYDVLGHQHOYDKDUIn¡\HU

6WRUHWU URJYHJHWDVMRQVNUDWW
De viktigste elementene i grønnstrukturen er de store
WU UQHSn.ORVWHU¡\DRJYHJHWDVMRQVNUDWWHW.UDWWHW¿QQHV
gjerne i overgangen mellom land og vann eller i terrengVNUnQLQJHU7U UQHHUVNXOSWXUHOOHHOHPHQWHUPHQVYHJHWDVMRQVNUDWWHWHUYLNWLJLIRUKROGWLOVNMHUPLQJRJELRORJLVN
mangfold.

M
M

Møteplasser - offentlige uterom
1RHQVWHGHUSn.ORVWHU¡\DSHNHUVHJXWVRPQDWXUOLJH
fremtidige møteplasser. Grunnen til dette er at det er et
XWHURPNQ\WWHWWLOHQE\JQLQJVRPKDUEHYDULQJVYHUGL
GHWNDQY UHKLVWRULHNQ\WWHWWLOVWHGHWHOOHUGHWNDQKD
en opplevelses verdi som gjør stedet spesielt. Fire stedHUHUPDUNHUWVRPQDWXUOLJHIUHPWLGLJHP¡WHSODVVHUSn
Klosterøya:

M

1.
2.
3.



M

8WHQIRUUHQVHDQOHJJHWSnYHVWVLGHQ
Foran Spritfabrikken
2PUnGHWKYRUPDQDQWDUDWNORVWHUHWKDUOLJJHW
'HQJDPOHPDUNHGVSODVVHQIUDNORVWHUWLGHQYHGKDYQD
Sn¡VWVLGHQ

)ULOXIWVOLYSnRJYHGHOYD
Elva brukes til rekreasjon og friluftsliv. Rundt KlosterfosVHQHUGHWÀHUHWLOUHWWHODJWH¿VNHSODVVHU/DNVHWUDSSDHU
HWYLNWLJHOHPHQWLIULOXIWVOLYHW'HWHURJVnHQVPnEnWKDYQ
PHGEnWRSSODJQ U.ORVWHUIRVVHQ(OYDEUXNHVDY
VPnEnWHURJLWXULVWWUD¿NNHQ)¡UVWHVOXVHL7HOHPDUNVNDQDOHQHUKHUPHGPO¡IWHK¡\GH

Strandsonen er bearbeidet
6WUDQGVRQHQSn.ORVWHU¡\DHUEHDUEHLGHWLVWRUJUDG
Det er anlagt kaier eller plastringer ut mot vannet. Rundt

KLOSTERØYA NYE MULIGHETER



.ORVWHUIRVVHQRJHQVWUHNQLQJSnYHVWVLGHQHUGHWQDWXUWHUUHQJ1RHQVWHGHUKDUQDWXUHQWDWWWLOEDNHVWUDQGVRQHQ
'HUGHWHUQDWXUWHUUHQJHUGHWVnXOHQGWDWGHWHUInVWHGHU
GHWHUPXOLJnQnQHGWLOYDQQHWIRUnYDVVH

9DQQÀDWHQHUHWVSHLO
'HWHULNNHOHWWnNRPPHQHGWLOYDQQHWSn.ORVWHU¡\D(OYD
HULVWRUJUDGHWYLVXHOWHOHPHQW9DQQÀDWHQIXQJHUHUVRP
HWÀRWWVSHLO+HUVSHLOHVE\JQLQJHUYHJHWDVMRQRJO\VHW

Vurdering av kvaliteter
- elementer som bør videreføres
.ORVWHU¡\DKDUÀHUHVSHVLHOOHYHUGLHUQnUGHWJMHOGHUODQGVNDSRJJU¡QQVWUXNWXU'HWWHHUYHUGLHUGHWNDQY UH
YHUGWnE\JJHYLGHUHSnQnUQ\HVWUXNWXUHUVNDOHWDEOHUHV
9HGnYLGHUHI¡UHHNVLVWHUHQGHNYDOLWHWHUKDUPDQHWJRGW
JUXQQODJIRUnVNDSHQ\H
Flere av kvalitetene som ligger i landskapet vi omgir oss
PHGHURSSOHYHOVHU2SSOHYHOVHQHHUYLNWLJHIRUKYRUGDQYL
RSSIDWWHUHWVWHGRJKYDVODJVIRUKROGYLInUWLOVWHGHW2SSOHYHOVHQHHUGHYDQVNHOLJVWHNYDOLWHWHQHnNDUWIHVWH

M

6\QOLJKHWRJYDULDVMRQ

M

Landskapet og byen er rammer rundt Klosterøya.
.ORVWHU¡\DVV\QOLJKHWLE\ELOGHWRJRPJLYHOVHQHEOLUYLNWLJ
nWDPHGQnUQ\HSURVMHNWHUVNDOSODQOHJJHV9DULDVMRQHQL
RSSOHYHOVHQHSn.ORVWHU¡\DHUNYDOLWHWHUGHWHUYHUGWnE\gge opp under.

2

M




M

1

Foto: Skien kommune ved Birgitte Helstrøm.
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'HQEOnVWUXNWXUHQ
I dag oppleves elva mest som et speil fra Klosterøya. Å
IUHPKHYHYDQQHWRJIRVVHQHYLOY UHYLNWLJIRURSSOHYHOVHQRJLGHQWLWHWHQWLO.ORVWHU¡\D'HWnJM¡UHYDQQHWPHU
WLOJMHQJHOLJNDQEOLHQ¿QIUHPWLGLJNYDOLWHW

Den grønne strukturen
.ORVWHU¡\DKDUHQJU¡QQVWUXNWXU'HYLNWLJVWHHOHPHQWHQH
VRPE¡UYLGHUHI¡UHVHU'HVWRUHPDMHVWHWLVNHWU UQHYHJHWDVMRQVNUDWWHWVRPHUPHGnGDQQHJU¡QQVWUXNWXURJGH
QDWXUJLWWHNYDOLWHWHQHUXQGW.ORVWHUIRVVHQRJ.DWWHVNM U

Vurdering av kvaliteter
- grønnstruktur

1) Klosterfossen

 .DWWHVNM U

Rundt Klosterfossen er mye av det opprinnlige landskapet intakt. Det er dramatisk med steile vegger
VRPYDQQHWKDUEHDUEHLGHWRYHUODQJWLG9HJHWDVMRQHQHUPHGSnnXQGHUVWUHNHGHWGUDPDWLVNHYHGDW
WU UQHKHQJHUXWRYHUIMHOOVNUHQWHQH9DQQHWUHQQHU
med stor kraft gjennom Klosterfossen og det skaSHVP\HVWU¡PPHURJEXOGUHQGHO\G2PUnGHWUXQGW
.ORVWHUIRVVHQHUHWOLWH´YLOOPDUNVRPUnGH´Q UWVHQtrum i Skien.

.DWWHVNM UHUGHQOLOOH¡\DVRPOLJJHU¡VWIRU
.ORVWHU¡\D'HWKDUIRUHJnWWYLUNVRPKHWGHU.DWWHVNM UKDUY UWEHU¡UWPHQGHWWHHUOLWHV\QOLJLGDJ
\DKDUQRHYHJDWDVMRQLIRUPDYWU U'HWHUVnIn
¡\HUL6NLHQVHOYDDW.DWWHVNM UHUHWYLNWLJQDWXUHOHPHQW%HOLJJHQKHWHQJM¡UDW.DWWHVNM UPDUNHUHU
LQQVHLOLQJHQWLOGHWLQGUHKDYQHRPUnGHWL6NLHQVHQtrum.

 7U UQH

3n.ORVWHU¡\D¿QQHVYHJHWDVMRQVNUDWWJMHUQHLRYHUJDQJHQPHOORPODQGRJYDQQRJLWHUUHQJVNUnQLQJHU
9HJHWDVMRQVNUDWWHUHQEODQGLQJDYYHJHWDVMRQLDOOH
VW¡UUHOVHUPHQJMHUQHPHVWWU UVRPVWnUWHWW'HW
blir en tett grønn sone.
(QNHOWWU UQHHOOHUVROLW UWU UQHSn.ORVWHU¡\HHU
PnOWLQQRJPDUNHUWSnNDUWHWPHGHJHWV\PERO,NNH
DOOHWU UQHHUYXUGHUWnKDOLNHVWRUYHUGL'HWVRPJLU
QRHQDYWU UQHVWRUYHUGLHUDOGHUVW¡UUHOVHDUWRJ
plassering.
'HW¿QQHVQRHQVWRUHÀRWWHWU USn.ORVWHU¡\D'LVVH
HUYLNWLJHLJU¡QWVWUXNWXUHQ1RHQWU UHURJVnYLNWLJ
VRPGHODYHWKLVWRULVNDQOHJJIHNVWU UQHLKDJHDQOHJJHWUXQGW/DGHJnUGHQ1RHQWU UHUVNXOSWXUHOOH
HOHPHQWHUPHQVDQGUHHUPHGnVNDSHURP
.ORVWHU¡\DHUHQJU¡QQ¡\RJWU UQHHUPHGnJL
GHWWHSUHJHW'HWKDUY UWHQWUDGLVMRQIRUnSODQWH
WU USn.ORVWHU¡\D+HOWQRUGSn¡\DHUGHWQ\SODQWede bjørker ut mot vannkanten. Ellers varierer artene
IUDEM¡UNO¡QQKHVWHNDVWDQMHRJURJQPP'HWPHVW
VSHVLHOOHHUNDQVNMHGHVWRUH¿QHDOPHWU UQHL³DP¿HW´Sn¡VWVLGHQDY¡\D
)¡UGHWJM¡UHVVWRUHWLOWDNIRUnEHYDUHWU UQHE¡UGHW
XWI¡UHVHQWLOVWDQGVUDSSRUWIRUEODQWDQQHWnYXUGHUH
KYRUODQJOHYHWLGWU UQHKDURJKYRUWHWWSnPDQNDQ
KDQ\HDNWLYLWHWHU

KLOSTERØYA NYE MULIGHETER
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9HJHWDVMRQVNUDWWHWHUYLNWLJIRUJU¡QQVWUXNWXUHQIRUdi det er dette elemente som i størst grad lager de
JU¡QQHVDPPHQKHQJHQH'HWHUVSHVLHOWYLNWLJVRP
OHYHVWHGIRUHWELRORJLVNPDQJIROG9HJHWDVMRQVNUDWWHW
HURJVnHQYLNWLJIRUVNMHUPLQJDYVW¡YRJVW¡\9HJHWDVMRQVNUDWWHWHURJVnPHGnGDQQHYHJJHULXWHURPmene.
3nYHVWVLGHQDY.ORVWHU¡\DHUGHWYHJHWDVMRQskratt langs vannet og i terrengspranget opp
PRWULNVYHLHQ3n¡VWVLGHQHUGHWYHJHWDVMRQskratt inn mot riksveien og i sør er det vegetasjonskratt i forlengelsen av Klosterfossen.

Vurdering av kvaliteter
- opplevelser og møteplasser

 6\QOLJKHWRJYDULDVMRQ

 (OYDGHQEOnVWUXNWXUHQ

7) Møteplasser

Landskapet, elva og byen er rammene rundt
.ORVWHU¡\D)RUGL.ORVWHU¡\DHUHQ¡\VnKDUGHQ
NXQIUHPVLGHU2JVnLQQRYHUSn¡\DPRWULNVYHLHQ
KDU.ORVWHU¡\DIUHPVLGHU.ORVWHU¡\DVV\QOLJKHWLE\ELOGHWRJDOOHIUHPVLGHQHEOLUYLNWLJnWDKHQV\QWLOQnU
nye prosjekter skal planlegges.

(OYDRPJLHU.ORVWHU¡\DSnDOOHNDQWHU,GDJHURSSOHYHVYDQQHWIUD.ORVWHU¡\DNXQYLVXHOW%nGHSn
østsiden og vestsiden av elva er den visuelle kontakWHQPHGYDQQHWJRG(OYDHUHW¿QWVSHLODYE\JQLQJHU
YHJHWDVMRQKLPPHOHQRJO\VHW

Møteplass - offentlig uterom:
2PUnGHWUXQGWUHQVHDQOHJJHWHUYHVWYHQGWRJVROI\OW
'HWHUQ UNRQWDNWPHGHOYDPHG¿QXWVLNWRYHU+MHOOHYDQQHWSn\WWHUVLGHQDYUHQVHDQOHJJHW%\JJHWKDU
NDUDNWHUIUD¡\DVQ\HUHKLVWRULH

Møteplass - offentlig uterom:
2PUnGHWV¡UIRU.ORVWHUJDWDHUVWHGHWPDQWURU
.ORVWHUHWVWRGSnWDOOHW'HWWHHUHWVWHGPHG
KLVWRULVNVXVRJGHWE¡UIUHPNRPPHSnHQJRGPnWH
'HWE¡UDQOHJJHVHQP¡WHSODVVKHUIRUnV\QOLJJM¡UH
KLVWRULHQ

Møteplass - offentlig uterom:
6SULWIDEULNNHQKDUKLVWRULVNYHUGL2PUnGHWXWPRW
%U\JJHYDQQHWE¡UKROGHVnSHQWRJGHWE¡UHWDEOHUHV
HQSODVVIRUnPDUNHUHGHWWHE\JJHW.RQWDNWHQPHG
østsiden og sentrum er god.

Møteplass - offentlig uterom:
1nUGHWYDUNORVWHUOLYSn¡\DDQWDUPDQDWGHWYDUGHW
HQPDUNHGVSODVVYHGHOYDSn¡VWVLGHQDY¡\D'HWWH
VWHGHWKDUJRGYLVXHOONRQWDNWPHGVHQWUXPPHGXWsikt innover Bryggevannet. Romfølelsen er sterk i
RPUnGHWPHGnVHQYHG%UDWWVEHUJVRPDYJUHQVHU
URPPHW(WKLVWRULVNVWHGRJHWVWHGVRPYLVXHOWNQ\Wter sentrum og Klosterøya sammen.

Fra riksveien oppleves Klosterøya lite som en øy.
Fossene kommer ikke ordentlig til sin rett.
1nU.ORVWHU¡\DVNDOXWYLNOHVNDQNRQWDNWHQPHGYDQQHWVW\UNHV'HWNDQJnIUDnY UHHQYLVXHOONRQWDNW
WLOnEOLHQI\VLVNNRQWDNW
Høydeforskjellen mellom Hjellevannet og Bryggevannet kan utnyttes ved at vann føres over Klosterøya.
'HUPHGNDQPDQInI\VLVNNRQWDNWPHGYDQQHWRJ
dette kan bli et viktig element i utviklingen av øya.
0HGGHQDWXUJLWWHK¡\GHIRUVNMHOOHQHYLOGHWDOOWLG
NXQQHUHQQHYDQQSn¡VWVLGHQDY.ORVWHU¡\D

Det er mange landskapsrom rundt Klosterøya. De
KDUXOLNHVW¡UUHOVHURJGLPPHQVMRQHU'HWHUDOWIUD
det lille intime landskapsrommet ved Klosterfossen,
WLOGHWnSQHODQGVNDSVURPPHWSnYHVWVLGHQXWPRW
Hjellevannet. Mange landskapsrom gir variasjon i
RSSOHYHOVHQHSn.ORVWHU¡\D'LVVHYDULDVMRQHQHHU
NYDOLWHWHUGHWHUYHUGWnE\JJHRSSXQGHUQnUQ\H
prosjekter skal utvikles.
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HOVEDVEGSYSTEM

o 6NLHQ)ULWLGVSDUNNP
o .M¡UEHNNLQGXVWULRPUnGHNP
o 3RUVJUXQQVHQWUXPNP

Kjøreveger

7RSRJUD¿HQHUJXQVWLJLIRUKROGWLOPDQJHDYUHLVHPnOHQH
nevnt over.

5YKDUVWDWXVVRPVWDPYHJJnURYHU.ORVWHU¡\DRJ
EHWMHQHURPUnGHW6WDPYHJ5YVWDUWHUYHG(YHG0RKHLPRJHQGHUYHG(YHG6HOMRUGcUVG¡JQWUD¿NNHQ
OLJJHUPHOORPRJNMWG¡JQRJJM¡UGHQWLO
HQDYGHPHVWWUD¿NNHUWHJDWHQHL6NLHQ5LNVYHJHQHU
HQUHVVXUVIRU.ORVWHU¡\DLIRUKROGWLOWLOJMHQJHOLJKHWPHQ
WUD¿NNEHODVWQLQJHQNDQY UHHQPLOM¡EHODVWQLQJLIRUKROGWLO
YLVVHW\SHUYLUNVRPKHWLIRUPDYVW¡\VW¡YRJEDUULHUHYLUkning.

Bruer
Bru over Damfoss i nord og over Klosterfoss i syd forbinder Klosterøya med fastlandet. Kanalbrua over Skien sluse
QHYQHVRJVnLGHQQHVDPPHQKHQJVHOYRPGHQOLJJHUL
XWNDQWHQDYSODQRPUnGHW
Den første brua over Langfoss, der kanalen ligger i dag,
EOHE\JGL.DQDOEUXDEOHVLVWE\JGRPL'HWWH
HUHQNODIIHEUXLVWnORJEHWRQJPHGNM¡UHIHOWIRUWDXRJ
JDQJRJV\NNHOYHJVSHQQRJOHQJGHP
'DPIRVVEUXHUHQEUXIUDVRPEOHE\JGRPL
nUD%UXDKDUNM¡UHIHOWIRUWDXRJJDQJRJV\NNHOYHJ
VSHQQRJOHQJGHP
.ORVWHUIRVVEUXIUDHUHQQDWXUVWHLQVKYHOYEUXPHG
EUHGGHPRJVSHQQYLGGHP,EOHGHWE\JG
Q\EUXRSSVWU¡PVHNVLVWHUHQGHKYHOYEUX'HQQ\HNRQVWUXNVMRQHQEHVWnUDYSODQWHE UHUHPHGEUXGHNNHDY
betongelementer og Asfalt slitedekke. Den nye del av brua
KDUVSHQQYLGGHPRJEUHGGHP7LOVDPPHQHU
EUXDPEUHGRJKDUVLGLJJDQJRJV\NNHOYHJRJ
kjørefelt med midtdeler.

.ROOHNWLYQHWWRJKROGHSODVVHU
5LNVYHJRYHU.ORVWHU¡\DWUD¿NNHUHVDYPHWUREXVVUXWH
0RJ0PHGDYJDQJKYHUPLQLUXVKWLGHQPHOORP
RJHOOHUVKYHUKDOYWLPHHOOHUKYHUWLPH0*nUIUD
*XOVHWL6NLHQWLO%UDWWnVL3RUVJUXQQ0JnUIUD)DONXPL
6NLHQWLO+RYHWL3RUVJUXQQ
.ORVWHU¡\DWUD¿NNHUHVRJVnDYHQSHQGHOEXVVUXWH¡VW±
vest.
'HWHUHWDEOHUWEXVVKROGHSODVVHUYHG/DGHJnUGHQPLGWSn
øya.
'HWOLJJHUVY UWJRGWWLOUHWWHIRUnQnIMHUQHUHUHLVHPnO
ODQJVE\EnQGHW6NLHQ±3RUVJUXQQ±/DQJHVXQGPHGGDgens kollektivdekning.

Gang- og sykkelveger
'HWHUHWDEOHUWVDPPHQKHQJHQGHJDQJRJV\NNHOYHJRYHU
.ORVWHU¡\DYHVWIRUULNVYHJHQ3n¡VWVLGDDYULNVYHJHQHU
det delvis fortau og gang- og sykkelveg fra Dr. Smidts gate
og over Klosterfoss bru.
*DQJRJV\NNHOYHJHQHUHQGHODYKRYHGVWDPPHQLJDQJ
RJV\NNHOYHJQHWWHWL*UHQODQG6\GRYHUODQJV3RUVJUXQQVYHJHQIRUWVHWWHUJDQJRJV\NNHOYHJHQKHOWWLO3RUVJUXQQ
VHQWUXPRJIUD0HQVWDGEUXDSnEHJJHVLGHUDYHOYD6\Gvestover er det gang- og sykkelveg langs Ulefossvegen
og Telemarksvegen til Herkules, Fritidsparken og videre
ODQJV3RUVJUXQQVYHJHQPRW3RUVJUXQQVHQWUXP1RUGRYHU
HQGHUJDQJRJV\NNHOYHJHQLVHQWUXPVJDWHQHL6NLHQ9LD
VHQWUXPVJDWHQH¿QQHUPDQLJMHQYLGHUHI¡ULQJDYJDQJRJ
sykkelveger mot Gulset i vest og mot Luksefjell i nord og
*MHUSHQVGDOHQ%¡UVHVM¡L¡VW
Avstander (luftlinje) fra Klosterøya til:
o 0LGWL6NLHQVHQWUXPFDP
o Hele Skien sentrum, 2 km
o *XOVHWVHQWHUHWNP
o +HOH*XOVHWNP
o +HUNXOHV+DQGHOVSDUNP
o 7HOHPDUN6HQWUDOV\NHKXVNP
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Copyright Mapaid AS

KRYSS OG INTERNVEGSYSTEM,
UNDERGANGER/
KULVERTER
Kryss og internt vegsystem

Skien kommune

.ORVWHU¡\DHUNQ\WWHWWLOKRYHGYHJV\VWHPHWLHWWNU\VV±
NU\VVHW.ORVWHUJDWD'LU6PLGWVJDWH
Krysset er et lyssignalregulert X-kryss og er kjøretøystyrt.
(YHQWXHOORPE\JJLQJDYNU\VVPnVHVLVDPPHQKHQJPHG
fremtidig arealbruk.
/RNDOYHJHQHIRUGHOHUVHJQRUGRYHUIUDNU\VVRPUnGHWSn
begge sider av riksvegen og knyttes sammen i kulvert under riksvegen like syd for Damfoss.
Det interne vegsystemet er tilpasset dagens bruk og bygningsmasse. Det antas at mesteparten av internvegsystemet blir nytt tilpasset ny arealbruk og bygningsmasse,
PHQKRYHGSULQVLSSHQHYLOEOLYLGHUHI¡UW

Underganger og kulverter
,QQHSn.ORVWHU¡\DHUGHWEUXHUNXOYHUWHU'HQQRUGUHOLJger like syd for Damfoss bru, er i daglig bruk og er en kjørEDUNXOYHUWPHGJRGIULK¡\GH'HWE¡ULIUHPWLGLJO¡VQLQJ
Y UHHQSODQVNLOWNU\VVLQJDYULNVYHJHQIRUNM¡UHWUD¿NNVOLN
VRPLGDJ%HKRYHWYXUGHUHVRSSPRWIUHPWLGLJDUHDOXWQ\Wtelse.
/LNHV\GIRUN\VVPHG'LU6PLGWKVJDWHHUGHWHQNXOYHUW
PHGEUHGGHPRJVW¡UVWHK¡\GHPVRPEOHE\JJHWL
.XOYHUWHQHUFDPODQJ
,I¡OJHQRUVNHVNRJHUGHWLWLOOHJJ±NXOYHUWHUWLOXOLN
bruk som krysser riksvegen. Ingen av disse er brukt til
JDQJHOOHUNM¡UHWUD¿NNPHQNDQUHSUHVHQWHUHHQUHVVXUV
som kan videreutvikles.
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VANNVEGENE
Skienselva og Telemarkskanalen
)ULWLGVEnWWUD¿NNL7HOHPDUNVNDQDOHQKDUVHVRQJLMXQLWLODXgust. Det er anlagt gjestebrygge ved Bryggeparken og ved
Hjellebrygga. Det første sluseanlegget forbinder SkienselYDRJ+MHOOHYDQQHW$QOHJJHWKDUHQO¡IWHK¡\GHSnFDP
og eies av Kanalen
9HWHUDQEnWHQH FD 9LFWRULDRJ+HQULN,EVHQ
JnULUXWHWUD¿NNLNDQDOHQ8WJDQJVSXQNWHWHU+MHOOHEU\JJD9HWHUDQEnWHQ6NDUVIRVV  JnULVRPPHUUXWHWLO
3RUVJUXQQ%UHYLNRJ/DQJHVXQGLMXQLRJMXOL$OOHYHWHUDQEnWHQHJnURJVnLFKDUWHUWUD¿NN
'HWHUOLWHQ\WWHWUD¿NNLHOYDHWWHUQHGOHJJHOVHDY1RUVNH
6NRJ'HWJnUIUHPGHOHVOHNWHUWUD¿NNPHOORPNRUQVLORHQ
Sn¡VWVLGDDY6NLHQVHOYDV\GIRU.ORVWHU¡\DWLO0¡OODSn
Bruene nord for Klosterøya.
Strandlina mot Bryggevannet og Hjellevannet er lang og
SRWHQVLDOIRUXWQ\WWHOVHLIRUKROGWLOEnWWUD¿NNHUVWRU

Kaier og bryggeanlegg
3n.ORVWHU¡\DHUGHWÀHUHNDLEU\JJHDQOHJJ'HQVW¡UVWH
HUHQNDLPHGOHQJGHFDPYHG30OHQJGHFD
P'HQQHKDUK¡\GHRYHU%U\JJHYDQQHWFDPRJHU
EHUHJQHWSnVWRUHEnWHU.DLYHG7¡PPHUNUDQUHQVHULHU
FDPODQJRJK¡\GHRYHU%U\JJHYDQQHWHUFDP
kaianleggene mot Bryggevannet er en stor ressurs som
PnYLGHUHXWYLNOHVRJWLOSDVVHVIUHPWLGLJEUXN
6NRWIRVVEU\JJDPRW+MHOOHYDQQHWHUPODQJ+¡\GHRYHU
YDQQHWHUFDP.DLEU\JJHPRW+MHOOHYDQQHWV\GIRU
UHQVHDQOHJJHWKDUOHQJGHFDPK¡\GHRYHUYDQQHWFD
P%U\JJHQHPRW+MHOOHYDQQHWHULGnUOLJVWDQGRJPn
ULYHVHUVWDWWHVDYQ\HEU\JJHUWLOSDVVHWIUHPWLGLJEHKRY
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VA, EL OG FLOMREGULERING
9DQQRJDYO¡S
.ORVWHU¡\DInUVLQYDQQIRUV\QLQJPHG´EYDQQ´YLDHQ
PPYDQQOHGQLQJIUDVRPOLJJHUL5Y/HGQLQJLUHODWLYWJRGVWDQGPHQGHWNDQY UHEHKRYIRUPLQGUHORNDOH
IRUEHGULQJHULI¡OJHNRPPXQHQ6WLNNYDQQOHGQLQJHURJ
PPOLJJHULRJV\GIRU'LU6FKPLGWKVJDWH
3URGXNVMRQVYDQQHWWDVIUD7HOHPDUNVYDVVGUDJHW
,5YOLJJHUGHWHWRYHUYDQQV\VWHPPHGPPRYHUYDQQVOHGQLQJIUD)UDK¡\EUHNNHWYHG/DGHJnUGHQ
JnURYHYDQQHWLOXNNHWV\VWHPLUHWQLQJQRUGRYHUPHGXWslipp til Hjellevannet og sydover med utslipp til Klosterfoss.
3n.ORVWHU¡\DODQJV6NLHQVHOYDHUGHWRSSVDPOLQJDY
spillvann med pumpestasjoner som til slutt pumper over
mot østsiden av elva og videre derfra til Knardalsstrand.
6SLOOYDQQVV\VWHPHWHUWLOSDVVHWLIRUKROGWLODQWDOODQVDWWH
(QHYHQWXHOORSSJUDGHULQJPnVHVLIRUKROGWLOIUHPWLGLJDUealutnyttelse.
Sedimentasjonsanlegg og biologisk renseanlegg tilpasVHW1RUVNH6NRJVYLUNVRPKHW'HWVDPPHJMHOGHUIDErikkvannsanlegg og rørgater i luft og under bakken. Disse
anleggene kan man sannsynligvis ikke dra nytte av i fremtidig bruk av Klosterøya.

Strømforsyning, kraftproduksjon og
ÀRPUHJXOHULQJ
9LUNVRPKHWHQWLO1RUVNH6NRJSn.ORVWHU¡\DYDUVY UW
NUDIWNUHYHQGH'HWJnULGDJHQN9NUDIWOHGQLQJODQJV
+MHOOHYDQQHWYHG+HUNXOHVRPUnGHWRJRYHUPRW6\GHQGHQ
av Klosterøya.
Skien Kraftproduksjon as ved Klosterfoss ble solgt til AkerVKXV(QHUJLL.UDIWVWDVMRQHQSURGXVHUHU*:K
)URPUHJXOHULQJHQYHG'DPIRVVHU7HOHPDUNVNDQDOHQV
Fylkeskommunens ansvar. Fromreguleringen ved KlosterIRVVHU$NHUVKXV(QHUJLVDQVYDU
Kraftledningene bør legges i kabel.
$QWDVDWQnY UHQGHHLHUYLGHUHI¡UHUYLUNVRPKHWLIDEWLO
kraftproduksjon.
$QVYDUIRUÀRPUHJXOHLQJYLGHUHI¡UHVDY)\ONHVPDQQHQRJ
A energi.
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Skien kommune

VERDIKART
.ORVWHU¡\DKDUPDQJHYHUGLHULHNVLVWHUHQGHWHNQLVNHLQIUDVWUXNWXU9HUGLHQHHURJYLONRPPHEUXNHUQHDYE\VHQWUXPQ URPUnGHQHRJIUHPWLGLJHEUXNHUHDY.ORVWHU¡\DWLO
gode.

Hovedvegsystem
5LNVYHJRYHU.ORVWHU¡\DHUHQDYGHYLNWLJVWHE\JDWHQH
L6NLHQ*DWDYLOHWWHUDOOVDQQV\QOLJKHWKDXHQGUHWVWDWXVL
ODQJWLGIUHPRYHU7UD¿NNEHODVWQLQJWUD¿NNDYYLNOLQJRJDUHDOEUXNSn.ORVWHU¡\DRJLE\VHQWUXPYLOLVWRUJUDGY UH
PHGSnnEHVWHPPHIUHPWLGLJXWIRUPLQJDYNU\VVO¡VQLQJHURJYHJPLOM¡HWSn.ORVWHU¡\D3nODQJVLNWYLOGHWNXQQH
Y UHDNWXHOWnYLGHUHXWYLNOHYHJV\VWHPHWVOLNDWVHQWUXP
og veg over Klosterøya kan avlastes.
5LNVYHJEUXHQHRYHU'DPIRVVRJ.ORVWHUIRVVHUIUD
WLOnUJDPOHHULJRGVWDQGRJGHNNHUGDJHQVEHKRY
%HJJHEUXHQHKDUJDQJRJV\NNHOYHJWLOEXGDGVNLOWIUD
kjørevegen.
'HQJRGHWLOJMHQJHOLJKHWHQWLO.ORVWHU¡\DIRUNM¡UHQGH
JnHQGHV\NOHQGHRJNROOHNWLYEUXNHUHPnEHYDUHVLHYHQWXHOOHQ\HO¡VQLQJHU3RWHQVLDOHWLIRUKROGWLO¡NWNROOHNWLY
og sykkelbruk for ulike typer reiser bør markedsføres og
videreutvikles.

.U\VVLQWHUQYHJV\VWHPXQGHUJDQJHU
kulverter
.ORVWHU¡\DHUWLONQ\WWHWKRYHGYHJV\VWHPHWLHWWNU\VV'HWWH
prinsippet bør videreføres i eventuelle nye kryssløsninger
DYWUD¿NNVLNNHUKHWVRJNDSDVLWHWVKHQV\Q
Det interne vegsystemet er tilpasset dagens bruk og bygningsmasse. Det antas at mesteparten av internvegsystemet blir nytt tilpasset ny arealbruk og bygningsmasse,
PHQKRYHGSULQVLSSHQHYLOEOLYLGHUHI¡UW
,XWJDQJVSXQNWHWE¡UGHWY UHHQSODQVNLOWNM¡UHYHJO¡VQLQJ
IRULQWHUQWUD¿NNPHOORP¡VWRJYHVWVLGDDY.ORVWHU¡\DVOLN
som i dag. Om denne kan nedgraderes til gangvegforbinGHOVHSnVLNWYLODYKHQJHDYDUHDOEUXNRJWUDQVSRUWEHKRY
mellom de to sidene. Gangkulverten syd for Dir. Smidtsgate ligger sentralt til og bør bevares i fremtidig løsning.
YULJHWYHUUIRUELQGHOVHUQRUGRYHUSn.ORVWHU¡\DYXUGHUHV
YLGHUHXWYLNOHWLIRUKROGWLOQ\DUHDOEUXN

9DQQYHJHQH
3RWHQVLDOHWVRPOLJJHULYDQQYHJHQH6NLHQVHOYD%U\Jgevannet, Hjellevannet og Telemarkskanalen bør utnyttes.
Eksisterende bryggeanlegg mot Bryggevannet bør utQ\WWHVRJWLOSDVVHVIUHPWLGLJYLUNVRPKHW
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9D(ORJÀRPUHJXOHULQJ
Kommunal vannforsyningsanlegg i riksvegen vil kunne forsyne Klosterøya med byvann. Spillvannsanlegget for oppsamling av spillvann med pumping over elva til kommunalt
ledningsnett bør kunne bevares og eventuelt tilpasses ny
arealbruk.
.UDIWSURGXNVMRQRJÀRPUHJXOHULQJVDQOHJJHULNNHL1RUVNH
6NRJVHLHRJGULIWVRJYHGOLNHKROGVDQVYDUHWIRUXWVHWWHV
videreført av dagens og fremtidige eiere.
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