Landmannstorget
– nytt kollektivknutepunkt og park
Bypakke Grenland bygger nytt
kollektivknutepunkt og park på
Landsmannstorget. Det nye knute
punktet gir god tilgjengelighet til
kollektivtransporten og legger til
rette for at alle som ønsker skal
kunne reise kollektivt. Parken gir
mulighet til å koble av i vakre
omgivelser.
Byggingen vil foregå fram til
sommeren 2020. I denne perioden vil
det bli vanskeligere å komme seg frem
med bil og vi anbefaler folk å bruke
alternative ruter gjennom sentrum.
Kollektivtrafikken vil gå som vanlig,
men vær oppmerksom på at bussene
kan ha en annen holdeplass enn hva
du er vant til. Parkeringstilbudet vil
være begrenset i perioden, og vi opp
fordrer til å bruke Bygarasjen.
Illustrasjon: Dronninga landskap

OM ARBEIDENE
Arbeidet med kollektivknutepunktet
og parken består av flere faser.

P
BYGARASJEN

I de ulike fasene vil trafikken legges om slik at
vi får den nødvendige plassen til å bygge vei
og fortau. Tilgang til butikker og annen
næringsvirksomhet vil sikres gjennom hele
byggeperioden.

OM PROSJEKTET
Byggherre: Skien kommune
Entreprenør: Tveito Maskin AS
Konsulent: Dronninga landskap AS

Entreprenør rigger seg til med brakker
Arkeologisk utgraving: Illustrasjonsstil
20. mai – 28. juni
Fase 1: Riving av Tipzkiosken
Fase 2: Nordre del av Kongens gate – vestsiden
Fase 3: Nordre del av Kongens gate – østsiden
Fase 4: Nedre del av Kongens gate
Fase 5: Hesselbergsgate

Illustrasjonene forteller historien om
menneskene i Grenland. Mennesker av begge
kjønn, med forskjellige hudfarger, unge og gamle
som lever et godt liv i Grenland.

Fase 6: Torggata
Fase 7: Skistredet
Fase 8: Midtre del – Parken

KONTAKTINFORMASJON
For varelevering eller lignende, ta kontakt med
anleggsleder. Henvendelser som gjelder andre
deler av byggingen rettes til byggeleder.

Har du spørsmål om løsningen på
Landmannstorget, kan du kontakte
prosjektleder.

Anleggsleder: Jarle Stordal, Tveito Maskin | 959 31 230 | jarle@tveitomaskin.no
Byggeleder: Thore Fevang, Rambøll | 907 45 608 | thore.fevang@ramboll.no
Prosjektleder: Stein Kristiansen, Skien kommune | 913 99 250 | stein.kristiansen@skien.kommune.no
Andre henvendelser ønsker vi at du sender til postmottak@skien.kommune.no

