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INNLEDNING
Gågata blir av mange oppfattet som hovedpulsåra i sentrum og er ofte det området som et
bysentrum blir målt på når det gjelder aktivitetsnivå og attraktivitet. I mange byer er
eiendomsprisene høyere i gågata enn i de andre gatene i sentrum, noe som gjenspeiler at aktiviteten
der er høy og inntjeningen for virksomhetene god. I Skien har ikke det vært tilfellet de siste tiårene.
Flere butikklokaler står tomme og det har vært stor utskifting av butikker.
En strategi for gågata er et av tiltakene i det nylig reviderte handlingsprogrammet for sentrum –
Skien 2020. I tråd med målene og strategiene i handlingsprogrammet bør gågatestrategien bidra til
mer liv i Skien sentrum, byfornyelse og økt samarbeid.
Gjennom arbeidet med revisjonen av handlingsprogrammet for Skien sentrum, bl.a høringsuttalelser
og folkemøter, har kommunen fått mange forslag til nye tiltak som berører gågata. Disse innspillene,
sammen med medvirkningen som er gjennomført i strategiarbeidet har vært førende for de valgte
strategiene og tiltakene.
I arbeidet med strategien har Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum blitt benyttet som
inspirasjon og litteraturkilde. Arbeidet har også hentet kunnskap og erfaring fra DOGAs (Design og
arkitektur Norge) nettverksprosjekt Levende lokaler som kommunen deltar i sammen med Skien by.
Erfaringene fra prosjektet er beskrevet i NIBR-rapport 2018:6.

25.10.2018
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BILFRITT BYLIV
Byliv kan sies å være summen av menneskelig aktivitet i byen. Det kan spenne fra de mer bevisste og
planlagte handlingene som å bo, handle arbeide og ha opplevelser i byen til mer tilfeldige og
uformelle møter mellom mennesker, eller bare det å slentre formålsløst rundt på egen hånd.
Bilfritt byliv brukes gjerne som et samlebegrep for en type gatebruk som kan spenne fra de
tradisjonelle gågatene som kom på 60- og 70-tallet til ulike kombinasjonene av restriksjoner på
bilbruk som har kommet senere. I noen tilfeller tillates kollektivtrafikken å kjøre på det bilfrie arealet.
Handelen er en viktig funksjon i det bilfrie bylivet og varelevering til området må det derfor finnes
løsninger for.

(Rodeo arkitekter)

Bysentrum er som regel et funksjonelt knutepunkt og er dermed en sentral møteplass med sentral og
lett tilgjengelig beliggenhet. Historisk har bysentrene hatt et bredt spekter av tilbud til byens
innbyggere og besøkende. Med den byspredningen som har skjedd parallelt med den økte
privatbilismen har sentrums tilbud blitt redusert. Nå er pendelen i ferd med å svinge den andre veien
og det er en stor satsing på sentrumsutvikling i alle byer. En av strategiene for mange byer er å utvide
og videreutvikle den bilfrie delen av sentrum

Hva gjør andre byer?

Bilfritt sentrum er høyt oppe på dagsordenen i mange norske byer og i en rekke europeiske land. Nye
virkemiddel tas i bruk og i mange tilfeller planlegges det betydelige økninger i byenes bilfrie
sentrumsareal. Transportøkonomisk institutt har studert flere nordiske og europeiske byer. I TØIrapport 1476/2016 beskrives bilfrie sentrum i 15 europeiske byer. Nedenfor gjengis noen av funnene.
Mange byer etablerte sine gågater på 1970-tallet og lite endringer har skjedd med dem fram til i dag.
På 2000-tallet har flere mellomstore og større europeiske byer begynt å utvide sitt gågateareal.
Bakgrunnen for dette er å avlaste sentrum for gjennomgangstrafikk og/eller som et ledd i en
systematisk satsing på utvikling av gode byrom og gater for myke trafikanter. København er et
eksempel på tilrettelegging for gående og syklende i tilstøtende gater, rundt det bilfrie området. Her
kan biler ferdes, men stort sett på de myke trafikantenes premisser, såkalte shared space-løsninger.

Shared space-løsninger i København (Foto: Colourbox)

Syklister gis god plass (Foto: Thomas Petri)
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Ikke helt uten biler

De bilfrie områdene håndheves på forskjellig måte i byene som er undersøkt. Ikke i noen av dem er
bilfritt sentrum ensbetydende med totalt fravær av biler. Det er forskjellige unntak, blant annet for
vareleveranse og tjenestebiler.
Det er også grader av bilfritt innenfor sentrumsområdene. Noen gater kan være tilrettelagt for trikk,
buss og taxi, mens andre kan være rene gågater hvor unntak for motorisert ferdsel gis i svært få
tilfeller. Et kjennetegn for mange av byene er imidlertid at bilfritt sentrum inngår i en overordnet
strategi hvor gateareal omprioriteres til gående, syklende og kollektivreisende.

Handel – en grunnstein i bilfrie sentre

For byer som har eller planlegger bilfritt sentrum vil spørsmålet om sentrumshandel være svært
sentralt. Det er vanskelig å se for seg et attraktivt bilfritt sentrum uten at det også har en vital
sentrumshandel.
I Nürnberg har de jobbet aktivt med styrking av sentrumshandelen, blant annet gjennom lokalisering
av boliger og arbeidsplasser i bykjernen. Her har det også vært jobbet for å få en god butikkmiks,
med blanding av store/små, enkle/sofistikerte butikker som er spredt i et godt sammenhengende
gatenett. I tillegg til butikkinnholdet bidrar de mange spise- og serveringsstedene, samt diverse
kulturtilbud til å fremme bylivet i sentrum av Nürnberg.

Bykjernen i Nürnberg (Foto: Alexandra D. Foster)

Diverse tilbud og rom (Foto: Congress- und Tourismus-Zentrale, Nürnb.)

Til sist viser erfaringene fra de europeiske byene at innføring av bilfrie bysentra ofte samordnes med
tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende. Disse tiltakene rettes mot hele byområdet,
ikke bare den bilfrie delen av sentrum. Helhetlig by- og transportplanlegging synes dermed å være en
viktig suksessfaktor for byer som ønsker et bilfritt sentrum.

Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum

Oslo har tatt et stort og omfattende grep når det gjelder utvikling av et bilfritt byliv i sentrum. Som
en del av det overordnete prosjektet Bilfritt byliv har de satt i gang delprosjektet Handlingsprogram
for økt byliv. Målene er bl.a:
− Gående skal prioriteres ved et godt tilrettelagt fotgjengernettverk
− Nettverk skal utvikles med gågater og sambruksgater hvor komfort og grønn mobilitet er
prioritert
− Byrommene skal være tilrettelagt for varierte opplevelser og bruk
− Det skal være trygt å ferdes og oppholde seg i sentrum
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Torggata og Olaf Ryes plass i Oslo er en av flere sambruksgater og områder med varierte opplevelser (Begge foto: VisitOslo)

Gehl architects gjennomførte en bylivsundersøkelse for Oslo kommune i perioden 2012-14. Mange
av funnene der stemmer overens med situasjonen i Skien sentrum. De fant bl.a ut at:
− Oslo har mange grønne byrom, men av vekslende kvalitet. Grønne elementer, som trær og
beplantning, er ikke tydelig integrert i byens rom og gater.
− Oslo sentrum utmerker seg negativt med relativt få gratis sitteplasser i forhold til de mange
«betalingssitteplassene» knyttet til byens serveringstilbud
− Grupper som barn og eldre prioriteres ikke i byrommene og det er få folk i sentrum om
kvelden
− Det er mange inaktive fasader i førsteetasjer, spesielt i den sørlige delen av Kvadraturen.
Dette bidrar også til utrygghet på kveldstid
− Oslo er en opplagt fotgjengerby, men det er svært varierende kvalitet på tilretteleggingen for
fotgjengere
− Det er lite aktivitet i byrommene om vinteren
− Byrommene har mange brukergrupper, men handelen opplever sterk konkurranse med
kjøpesentra utenfor sentrum
− Bylivet er preget av få kveldsaktiviteter dersom en ser bort fra «utelivet» som foregår
innendørs

Ulike situasjoner i Kvadraturen i Oslo. (Handlingsprogram for økt byliv i Oslo)

På grunnlag av bylivsundersøkelsene og den faktiske situasjonen jobber Oslo videre med å utnytte
det mulighetsrommet som skapes når antallet privatbiler i sentrum reduseres. Målet er å skape et
mer levende og mangfoldig bysentrum gjennom strategier for bl.a byøkonomi, kultur, mobilitet,
arkitektur og innovasjon.
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HVOR ER GÅGATA?

Gågata er i denne sammenhengen definert som et område mellom Hesselbergs gate og Møllebrua.
Henrik Ibsens gate, Rådhusgata, de bilfrie delene av Telemarksgata inngår sammen med Ibsenparken
og de to sidegatene, Liegata og Kverndalsgata. De to siste gatene har noe biltrafikk, men det knytter
seg til parkeringsplassene der og er ikke gjennomgangstrafikk. Ved å legge avgrensingen så langt
nord grenser gågateområdet til Kverndalsprosjektet som starter nord for Hesselberg gate. Dette er
også et gågateprosjekt, men har en mer åpen karakter enn gågatesystemet i kvadraturen.

HISTORIKK
Da Skien sentrum ble bygd opp etter bybrannen i 1886 var det hestetransport som var tidens
transportform, ved siden av gange. Antallet biler begynte først å ta seg opp etter første verdenskrig,
med en ny topp etter den neste verdenskrigen og blir for alvor allemannseie på 60- og 70-tallet.
Første del av gågata ble påbegynt i 1979. Det omfattet øvre del av Henrik Ibsens gate og
Telemarksgata. Handelstorget og resten av gatene fikk gatevarme og nytt belegg i første halvdel av
80-tallet. Den siste ombyggingen av Handelstorget sto ferdig i 2005. På 2000-tallet begynte kafeene i
større grad med uteservering. Både i Henrik Ibsens gata, nord for Handelstorget, og på nord- og
østsiden av torget, trakk kafeene ut på gata.
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HISTORIEN I BILDER
Gågata før 1886:

Ca. 1900:

Øverst på Handelstorget (Foto: Telemark museum, TM)

Handelstorget (TM)

1960-1979:

Handelstorget med salgsboder (TM)

Henrik Ibsens gate noen år før den ble gågate (Skien kommune)

Etter 1979. Gågata blir anlagt:

Første utgave av gågate i Henriks Ibsens gate (TA)

Deler av Telemarksgata og Handelstorget får varmekabler (TA)

Nytt belegg og trær i gågata (TA)

Torghandel på 80-tallet (TM)
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SITUASJONSBESKRIVELSE
Gågata i dag:

Kirkeaksen over Handelstorget (Varden)

Mersmak-festivalen (Ketil Hardy)

Uteservering i Telemarksgata (Grenland invest)

Situasjonsbeskrivelsen baserer seg på fakta og grunnlagsdata samlet inn til revisjonen av
handlingsprogrammet for sentrum, Skien 2020. I tillegg har det som ledd i strategiarbeidet blitt
gjennomført intervjuer med butikkdrivere, gårdeiere og beboere i gågata. En oppsummering av
svarene blir gjengitt temavis nedenfor.

Aktivitet og innhold

Etter flere år med bred satsing på sentrum begynner pilene på mange områder å peke oppover.
Stadig flere velger å bosette seg i sentrum viser tallene. I det siste året har flere gårdeiere i murbyen
og gågateområdet begynt planlegging av boliger i den eldre bebyggelsen. Nye gårdeiere kjøper seg
inn og satser på boliger og oppgraderinger og vil gi byens innbyggere og besøkende et økt tilbud av
handel og opplevelser. Førsteetasjene i gågateområdet er, med noen unntak, fylt opp. Oppover i
etasjene er det fortsatt en del ledig areal, men flere gårdeiere jobber med ombygging og
oppgradering til kontor- og boligformål.
Kartleggingen av antallet som oppholder seg i byrommene i sentrum og bruker uteserveringene i
sentrum har vist henholdsvis en dobling og tredobling fra 2011 til 2015.
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Fra intervjuene:
Aktivitet og
innhold
(bygg)
Hva er bra?

Drivere
−
−
−
−
−
−
−

Klesbutikker, særlig dameklær
Fine interiørbutikker
Leger/tannleger. Gir kunder
Flere kafeer
Flere bruker byen
Mange aktiviteter i regi av Skien by
Bedre stemning i byen

Hva er ikke
bra/mangler

−
−
−
−
−
−

Mer av alt, større bredde
Parfymeri
Jernvare
Bakeri/konditori
Vinmonopol
Ungdomsklær, f.eks Carlings, Gina
Tricot
Barneklær
Vintagebutikk; klær og interiør
Magasin, a lá Glasmagasinet
Ferskvare/mathall
Gode Asia-butikker, med varer på
fortauet
Smoothiebar
Kaffebarer som åpner tidlig
Lunsjsted, ta med seg maten
Italiensk pizzarestaurant
Bowling
Opplevelser for barn

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Beboere

−
−
−
−
−
−
−
−

Parfymeri
Jernvare
Nisjebutikker
Mathall
Bedre dagligvarer
Opplevelser
Det er for mye
blinkende lys i noen
av butikkene
Burde vært flere
beboere i sentrum

Gårdeiere

−
−
−

Det er vanskelig å
finne nye
leietagere
Gründerskole i regi
av kommunen
Kunnskapsoppbygg
ing mht konsepter
og trender

Bygg. Tilstand og vedlikehold

Det har skjedd lite med bygningsmassen i gågata de siste tiårene og mange av byggene trenger en
oppgradering både innvendig og av fasadene. Etter R8s kjøp av Sentrumsgården og Arkaden har det
kommet flere nye gårdeiere i gågata som er i gang med oppgradering av byggene sine.
Tilstand og
vedlikehold
på bygg
Hva er bra?

Drivere
−
−

Hva er ikke
bra/mangler

−
−

Beboere

Gårdeiere

Den historiske
arkitekturen
Potensialet ligger i det
opprinnelige
Vedlikeholdet må bli
bedre
Mer farger på fasadene

−
−
−

Endrete fasader bør føres tilbake til
de opprinnelige
Det bør være retningslinjer for hva
som kan gjøres med fasadene
Sentrum bør ha en patrulje som
fjerner tagging umiddelbart
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Gågata. Tilstand og vedlikehold

Deler av Telemarksgata, Handelstorget og resten av gågata ned til Møllebrua ble fornyet og ombygd i
2005. Området fikk nytt granittbelegg og det ble nye vann- og lysinstallasjoner. En del av endringene
har ikke gitt den ønskede effekten når det gjelder økt og variert bruk. Kritikken har bl.a gått på at
torget er for grått og trist og belysningen for svak. Inngangene i området har fått universell
utforming. Blomsterarrangementene blir satt stor pris på, men vedlikehold i form av fjerning av
ugress og tømming av søppel er ikke tilfredsstillende.
Tilstand og
vedlikehold
i gågata
Hva er bra?

Drivere
−
−
−

Generelt bra
Bra med benker
Fine blomster i ampler
og kasser

Hva er ikke
bra/mangler

−

For lite folk, trenger flere
sitteplasser
Flere sykkelstativer
Mer informasjon om
byen; historie, skilting
Mer salg på torget,
trekke butikken ut på
gata

−
−
−

Beboere

−
−

−

Gårdeiere

Bakgårdene (Mosaikk)
bør informeres om
Mer grønt i
gatene/sentrum,
spesielt flere trær
Beplantningen på
rådhusplassen kunne
vært lik i gågata

−

−
−

Kommunen må prioritere
vedlikeholdet i gågata
bedre
Deling mellom to soner –
gårdeier/drivere og
kommunen
Miljøpatruljen beveger seg
over et for stort område
(bla opp til Skagerak arena)
De bør konsentrere seg om
sentrum.

Logistikk

Med logistikk menes varelevering og persontransport. Varetransporten i gågata er regulert og skal
skje før kl 11 eller kl 16 alle dager. Det er en del kjøring til lege/tannlege med taxi, og til dels med
privatbiler. Det kan være ønskelig å tillate at taxiene kan kjøre eldre og uføre til døra, men det er det
ikke åpning for i skiltlovgivningen. Mange av butikkdriverne er opptatt av elsykler/-mopeder som
kjører i stor fart gjennom gågata. Det gir en ulykkesrisiko for kollisjon med gående og skaper
utrygghet.
Logistikk
Hva er bra?

Drivere
− Bra med tidsregulering for varelevering,
mange overholder den
− Bra med parkeringslommer for varelevering,
f.eks ved Arkaden (Prinsessegata)
− Drosjer bør kunne kjøre til lege/tannlege ved
behov

Hva er ikke
bra/mangler

−
−
−

En del som lar bilen står for lenge eller feil
sted/foran andres inngang ved varelevering
For mange privatbiler som kjører i gågata
Konflikt mellom gående og syklende på
elsykkel/-moped

Beboere
− Trafikkbildet i
gågata er bra

−

Gårdeiere

Det er mye
anleggstrafikk til
tider

11

Parkering

Parkeringstilbudet i Skien sentrum er tredelt; gateparkering, parkeringsanlegg/-hus (Arkaden,
Bygarasjen, Bryggeparken mfl.) og langtidsparkering (Marensro og Jernbanebrygga). De to første
timene av gateparkeringen er gratis. Arkaden har også to gratistimer. Langtidsplassene er beregnet
på ansatte og koster i dag 30 kr dagen.
Under intervjurunden var det overraskende få som klaget på parkeringsordningen i sentrum. I tilfellet
var det stor sett på grunn av manglende informasjon, spesielt om langtidsparkeringen.
Parkering
Hva er bra?

Drivere
− Parkeringen har blitt
bedre
− Bygarasjen og Arkaden
er bra

Hva er ikke
bra/mangler

−

Trenger mer
informasjon om
parkeringsordningene;
kortids-, mellomlangog langtdisparkering

Beboere
− Gode parkeringsforhold for alle

Gårdeiere

Viktig å kunne leie parkeringsplass
for beboere
Bedre informasjon om
parkeringsplassene og prisene
Det bør bli billigere i Bygarasjen og
gratis på lørdager

−
−
−

−

Bedre
informasjon om
parkering

Trygghet

Trygghet skapes først og fremst av at det er folk i forskjellige aldre tilstede i gågata store deler av
dagen og kvelden. Tilstedeværelsen av folk henger nøye sammen med de aktivitetene og tilbudene
som er i gågata til enhver tid. På kveldstid er det stort sett noen puber som holder åpent og dermed
begrenser mengden folk som søker seg til gågata.
Belysning er grunnleggende for at folk skal føle seg trygge. Generelt er det for dårlig lys på
Handelstorget og i flere av gatene.
Trygghet
Hva er bra?

Drivere
− Politiet er oftere til stede
i helgene

Hva er ikke
bra/mangler

−
−
−

For lite politi/vakthold
For dårlig belysning
Mange rusmisbrukere er
samlet i grupper og
skaper støy og utrygghet

Beboere

−
−

−

Stedvis bør det bli bedre
belysning
Fotgjengerfelt i enden av
gågatene er ujevne pga
kjørespor. Det er lett å
snuble
Narkotikahandel skjer
åpenlyst, flere steder

Gårdeiere

−

−

Rusmisbrukerne
skaper ubehag
gjennom støy og
narkotikasalg
Kan vekterne på
Arkaden ta noen turer
i gågata også

12

MÅL
Det er ikke utarbeidet egne mål for gågatestrategien. Den er et tiltak i handlingsprogrammet for
sentrum og skal derfor bidra til å nå målene som er satt i handlingsprogrammet.
Målene for sentrum går i korthet ut på å skape mer liv i byen. Flere skal bo, jobbe, handle og ta del i
kulturtilbudet og gode opplevelser i sentrum.

Hovedmål:
Mer liv i Skien sentrum

Delmål bolig

Delmål arbeidsplasser

I 2020 har Skien sentrum
2000 nye beboere og
andelen unge og
barnefamiler har økt

I 2020 er det flere som
jobber i sentrum

Delmål handel
I 2020 er det flere som
handler i sentrum

Delmål kultur og
opplevelser
I 2020 er det flere som
tar del i kulturtilbud og
gode opplevelser i
sentrum

Gågatestrategien skal også forholde seg til de strategiene som ligger i handlingsprogrammet. De
overordnete er:
Samarbeid og
koordinering

Markedsføring og
profilering

Regional og lokal
transportstrukuktur

Skien som
fylkessenter

Byfornyelse

Strategiene for enkelte delmålene bolig, arbeidsplasser, handel og kultur/opplevelser må gjenspeiles
i gågatestrategiene i den grad de har relevans:
Strategier for bolig
Opprusting av byrom
Utvikle boligstrategi
Se på kommunens krav
og planer
Gode skoler i sentrum

Strategier for
arbeidsplasser

Strategier for handel

Utvikle et
lokaliseringskonsept for
hvor ulike næringer kan
ligge i sentrum

Utvikle handelskonsept

Markedsføre sentrum som
sted for ulike private og
offentlige virksomheter

Flere boliger i sentrum
= økt kundegrunnlag

Gågate =
opplevelsesgate

Strategier for kultur og
opplevelser
Videreutvikle Skiens
merkevarer:
Henrik Ibsen
Telemarkskanalen
Mersmak Skien

Arrangementsutvikling
Felles markedsføring
Arrangementspakker
Publikumsutvikling
Arrangørutvikling
Nye og flere
arrangementer
Lokalisering av kulturbygg
Utvikle Kunstnerbyen
Skien
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UTFORDRINGER OG MULIGHETER
Utfordringer

Ut fra den kunnskapen som er samlet gjennom prosjektet og medvirkningen fra gårdeiere,
butikkdrivere og beboere bør strategiene ta tak i følgende utfordringer:
Aktiviteter og innhold
Selv om tilveksten av nye butikker, bevertningssteder, kulturtilbud og ulike typer
arbeidsplasser i sentrum er økende er det fortsatt mangler ved tilbudet til innbyggere og
besøkende. Handelstilbudet er mangelfullt og kan bli tydeligere. Handel og andre aktiviteter
som kontorer og boliger er ikke sett i tilstrekkelig sammenheng i de enkelte byggene og
mellom dem. Dermed tas ikke synergiene mellom aktivitetene ut.
Det gjøres i enda mindre grad når det gjelder synergiene mellom det som skjer innendørs og
det som skjer i byrommene og gatene. Unntaket her er kafeer med uteservering. Aktiviteten
utendørs i sentrum har også økt gjennom satsingen på ulike arrangement. Utfordringen er å
se det totale aktivitetsnivået i sammenheng for å få ut synergiene mest mulig og skape gode
møteplasser med større grad av helårsbruk.
Bolig

De som bor i byen er de sikreste brukerne av tilbudet der. Økt antall boliger og beboere er
derfor ett av hovedmålene i sentrumssatsingen. Utfordringen er å finne frem til boligtyper
som utviklerne ønsker å satse på og som treffer en større bredde av befolkningen.

Mobilitet
I en gågate skal de gående ha prioritet. Det skal tillates sykling og nødvendig bilkjøring, men
på de gåendes premisser. Utfordringene ligger i å hindre at det sykles for fort og at den
unødvendige kjøringen med privatbil reduseres. Parkering er en del av mobiliteten og
informasjon om dagens løsninger er ikke godt nok kjent.
Vedlikehold og renhold
Gågatesystemet bør ha et høyt vedlikeholds- og renholdsnivå. Erfaringer viser at det er
vanskelig å holde grøntvedlikeholdet og renholdet på dette nivået i sommersesongen og når
det er større arrangementer i helgene.
Trygghet
Følelsen av trygghet er individuell. Flere folk i alle aldre større deler av dagen i gågata vil
bidra til at den generelle trygghetsfølelsen øker. Bedre belysning er en annen faktor som det
må jobbes med i gågata.
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Muligheter

Gågateområdet har et stort potensiale for økt byliv og derigjennom bidra til å nå målene i
handlingsprogrammet. Strategiene bør bygge videre på potensialet som ligger i:
Samarbeid og synergier
Skien 2020 er et stort samarbeidsprosjekt og samarbeidet ser ut til å vokse seg sterkere etter
hvert som partene jobber videre innenfor sine roller og fagområder og koordinerer seg. Ved
at det jobbes videre med innhold og aktiviteter i form av boliger, kontorer, forretninger og
opplevelser vil aktivitetsnivået øke og synergieneeffektene bli flere.
Møteplassene, de allment tilgjengelige stedene utendørs og innendørs,
blir styrket gjennom økt aktivitetsnivå. Mange av synergiene oppstår på disse møteplassene
og det er ofte her synergieffektene kan tas ut gjennom nye aktiviteter som f.eks
arrangementer.
Gårdeiere/eiendomsutviklere som ønsker å satse
Det momentet som ligger i at flere store gårdeiere satser på å utvikle gårdene sine gjør at
andre, bl.a kommune må følge opp innenfor sitt ansvarsområde.
Byplan og arkitektur; gater, byrom og gårdsrom, koblet med et godt og sterkt innhold
Skien fikk en byplan etter bybrannen i 1886 som har nasjonal verdi og gjør at Skien er inne i
Riksantikvarens NB!-register (Kulturmiljøer i by av nasjonal interesse). Ved å få tydeligere
fram kvalitetene i byplanen og spille på disse vil byen ha et genuint grunnlag å koble med det
spennende innholdet som kommer i bebyggelsen og byrommene i sentrum. Arkadens
framtidsvyer er et eksempel hvor innhold og bygg/arkitektur spiller sammen og blir noe mer
enn summen av de to hver for seg (synergieffekter).
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STRATEGIER
På grunnlag av innspill til handlingsprogrammet, intervjurunden, det mulighetsrommet som er i
gågata og kunnskap og erfaring fra andre byer, ses følgende strategier som de viktigste å jobbe etter
de neste årene:

Møteplasser

Styrke møteplassene slik at de gir større bredde av brukere og tilrettelegge for bruk i større deler av
døgnet og året.
Begrunnelse: Skien har som visjon å være den gode og inkluderende møteplassen. Både byrom og
bygninger utgjøre møteplasser og det er et stort potensiale for å få flere mennesker til sentrum
gjennom å øke aktivitetsnivået og kvaliteten på disse møteplassene.

(Varden)

Bolig

Styrke boligandelen og bokvaliteten i gågata
Begrunnelse: Jo flere som bor i sentrum jo flere bruker sentrums tilbud. Kunnskap om dagens
beboere og botilbud ses sammen med trender og behov blant sentrumsbeboerne.

(Infill.no)

Arkitektur

Forsterke eksisterende historiske og arkitektoniske kvaliteter og aktivt bruke kulturminner i bybildet
Begrunnelse: Skiens byplan og klassiske arkitektur er et viktig kvalitetstrekk som må vedlikeholdes og
brukes som en ressurs.

(Store norske leksikon)
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Mobilitet

Styrke forholdene for varelevering og forhindre unødvendig kjøring
Begrunnelse: Det er mange brukere av gågata. Varelevering og biltransport er viktig men må styres
og legges til rette for.

(Retailmagasinet)

Vedlikehold og renhold

Utvikle vedlikeholds- og renholdsrutiner for gågata som ivaretar sesongbehovene og arrangementer
Begrunnelse: Mange mennesker bruker gågata og Handelstorget. Det skjer i ulike mengder til ulike
tider. Vedlikeholds- og renholdsrutinene bør fange opp svingningene gjennom sesongene.

(Nrk.no)

Trygghet

Øke tryggheten i gågata
Begrunnelse: Følelsen av trygghet er avgjørende for at folk skal bruke sentrum og gågatene. Ved at
flere folk bruker sentrum og bor i sentrum vil trygghetsfølelsen øke. I tillegg må fysiske tiltak i som
bedre belysning og avsperring av gatene ved store arrangement jobbes med.

(Zenisk.no)

Byøkonomi

Tilrettelegge for større mangfold i handels- og kulturopplevelser
Begrunnelse: Handel og opplevelser er og blir fortsatt viktige funksjoner for å trekke flere folk til
sentrum. Tilbudene som utvikles må følges opp gjennom målinger for å se at de har effekt på besøk
og omsetning.

(Ghilardi + Hellsten arkitekter )
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VEDLEGG
TILTAKSLISTE FOR GÅGATA
25.10.2018
Tiltakene som er listet opp innenfor hver strategi er en samling av tiltak som anses som aktuelle ut
fra innspillene til revisjonen av handlingsprogrammet for sentrum og intervjuene med gårdeiere,
drivere og beboere i gågateområdet.
Gjennomføring av tiltak vil bli vurdert gjennom kommunens og Skien bys virksomhetsplanlegging og
må ses i sammenheng med budsjett- og ressurssituasjonen.

Strategi

Møteplasser
Styrke møteplassene slik at de gir
større bredde av brukere og
tilrettelegge for bruk i større deler
av døgnet og året.

Tiltak

−
−
−
−
−
−

Bolig
Styrke boligandelen og bokvaliteten
i gågata

−

−

Videreutvikling av Handelstorget
Utarbeide veileder for uteservering
Se på muligheter for uteservering i Kverndalsgata
Se på muligheter for flere benker, både langs fasader og i
uterom
Vurdere mulighetene for klimabeskyttede møteplasser
Informasjonstavler/skilting generelt i gågata
Boliganalyse; alder, kjønn, sivil status. Potensialet for
boliger. For hvem? Hvor? Ses i sammenheng med
innholdskonseptene for førsteetasjene
Konklusjonene i boliganalysen testes ut i opprustingen av et
kvartal (tiltak Skien 2020)

Arkitektur
Forsterke eksisterende historiske og
arkitektoniske kvaliteter og aktivt
bruke kulturminner i bybildet

−
−
−

Utarbeide fasadeguide
Utarbeide dive-analyse (kulturanalyse)
Informasjon og skilting (kulturhistorisk)

Mobilitet
Styrke forholdene for varelevering
og forhindre unødvendig kjøring

−

Vurdere mulighetene for at drosjer skal kunne kjøre til
lege/tannlege ved behov
Hindre/styre trafikk med tunge kjøretøy?
Utarbeide informasjon om parkeringsordningene.
Vurdere boligsoneparkering
Skilting (wayfinding)

Vedlikehold og renhold
Utvikle vedlikeholds- og
renholdsrutiner for gågata som
ivaretar sesongbehovene og
arrangementer

−

−
−
−
−

−
−
−

Utarbeide vedlikeholds- og renholdsplan for gågata som
ivaretar sesongbehovene og arrangementer
Flere søppelbeholdere
Se på muligheten for å samarbeide om vaktmesterordning
og søppelhåndtering
Se på mulighet for å utvide arbeidsoppgavene til
Miljøpatruljen
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Trygghet
Øke tryggheten i gågata

−
−
−

Mer belysning i tråd med belysningsplan
Se på muligheten for å samarbeide om felles vakthold
Vurdere fysiske sperrer av sikkerhetshensyn

Byøkonomi
Tilrettelegge for større mangfold i
handels- og kulturopplevelser

−

Utarbeide et byregnskap ved hjelp av omsetninsgmåling,
tellere og kartlegging av gågata
Utvikle innholdskonsept med fokus på førsteetasjene i
gågata. Inkl. nærings-/kvartalssamarbeid, inspirert av BID og
delingsøkonomi
Tilrettelegge for flere arrangementer og opplevelser
gjennom året

−

−

19

