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Forord

Denne oppgaven er min mastergradsavhandling ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap på Ås, 
Institutt for landskapsplanlegging. Oppgavens omfang er på 30 studiepoeng, og er skrevet og prosjektert 
våren 2009. Veileder for oppgaven har vært Ingrid Merete Ødegård, førsteamanuensis ved Institutt for 
landskapsplanlegging. 

Oppgaven har vært spennende og interessant, og har gitt meg muligheten til å sette meg dypere inn 
i et område jeg kjenner fra før av. Det har samtidig vært veldig interessant å sette seg inn i de digitale 
verktøyene som har vært til rådighet, og å jobbe med nye måter å bruke disse på.

Jeg ønsker å takke Ingrid Merete Ødegård for gode og konstruktive tilbakemeldinger, samt interessante 
diskusjoner over diverse temaer innen landskapsarkitektur. 

Jeg ønsker også å rette en takk til byutviklingsavdelingen i Skien kommune som har bistått 
med informasjon og materiale. Laurie Vestøl og Håvard Nymoen, arealplanleggere ved 
byutviklingsavdelingen har bidratt med opplysninger, tanker og tilbakemeldinger.

Ås, 12. mai 2009

Knut Andreas Øyvang
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Sammendrag Abstract

Skien ligger sentralt i Grenland, og har grunnet den gode tilknytningen til vannet alltid vært et knutepunkt 
for handel. Utgangspunktet for denne oppgaven har vært å utvikle områder som har god kontakt med 
vannet. Fokuset på bruken av digitale verktøy har vært sentralt under hele prosessen. Problemstillingene 
i oppgaven spør hvordan områdene best kan utformes, og hvordan digitale verktøy kan være en del av 
prosjekteringen.

Oppgaven beskriver hvilke digitale verktøy som er tatt i bruk, og deres hovedfunksjoner. 

Del 1 tar for seg registreringer og analyser i oppgaveområdene, herunder:
Stedets historie
Dagens situasjon
Høydelag
Naturgrunnlag
Sol og skygge
Generelle registreringer

Bruken av digitale verktøy i forbindelse med registreringer og analyse beskrives og vurderes.

I del 2 er det samlet gjeldende bestemmelser og planer, herunder:
Kommuneplanens arealdel
Sentrumsanalysen
Reguleringsplaner
Skissehefte

Del 3 omhandler utviklingen av konsepter med bakgrunn i stedets historie og karakter. Det utvikles i alt 6 
konsepter, herunder 2 overordnede konsepter og 4 form-konsepter, som brukes i den videre planleggingen. 
Prosessen beskrives, og viser hvordan de digitale verktøyene utgjør en viktig del av konseptutviklingen . 

Del 4 presenterer et skjematisk forslag til utformingen av områdene på bakgrunn av konseptene utviklet i del 3. 
De digitale verktøyenes rolle i prosessen beskrives og vurderes. Oppgaven avsluttes med en refleksjon over bruken 
av digitale verktøy i landskapsarkitektur.

Skien is situated centrally in Grenland, and have always been a vital point in national trade, due to its 
close relation to the water. The starting point for this assignment has been to develop areas which are in 
good contact with the water. At the same time the focus has been on the use of digital tools throughout the 
process. The defined problems ask how the areas can best be developed, and how digital tools can be a part 
of the process.

The assignement describes the tools that have been used, and their main functions.

Part 1 deals with registrations and analysis in the areas, including:
History
Today’s situation
Height
The natural environment
Sun and shade
General registrations

The use of digital tools concerning registrations and analysis is described and evaluated.

In the second part the current plans and regulations are gathered, including:
The areal part of the local municipality plan
The downtown area analysis
Regulation plans
A gathering of developed ideas

Part 3 deals with the development of different concepts, based on the history and the character of the area. In all 
there are created 6 concepts, including 2 overall concepts, and 4 formal concepts. The process is described, and 
shows how the digital tools can be an important part of the concept-development.

Part 4 presents a schematic proposal of a development of the areas, based on the concepts established in part 3. 
The role of the digital tools in the production process are described and evaluated. The assignement is closed with 
a reflection on the use of digital tools in landscape architecture.
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Innledning

Denne oppgaven har to parallelle temaer. 
Det ene tar for seg utviklingen områder i Skien der byen møter vannet, og det andre fokuserer på prosessen 
rundt denne utviklingen, og verktøyene som er brukt i arbeidet.

Bakgrunn for oppgaven.
I perioden 2008 til 2012 er det avsatt 21 mill. kroner til fond for bygging av turveier rundt Hjellevannet, 
Klosterøya, Smieøya, og ny laksetrapp ved Møllebrua i Skien. Noen av disse områdene er utviklet allerede, og 
er populære turområder. I 2008 ble det utarbeidet en sentrumsanalyse som peker på viktigheten av å utvikle 
sammenhengen mellom byen og vannet. Klosterøya er et sentralt element i den fremtidige utviklingen av Skien i 
følge sentrumsanalysen. På vestfronten av Klosterøya er det foreslått regulert for boliger og en park ned mot vannet. 
Etter å ha studert sentrumsanalysen, og vært i samtaler med Skien kommune har jeg valgt å jobbe med områdene 
”Hjellen” og ”Vestfronten” av Klosterøya. For Hjellen foreligger det ingen konkrete planer, og jeg mener det er 
viktig å fokusere på dette området for å få en god utvikling av Skien sentrum, og å sikre kontakten mellom sentrum 
og vannet. På Vestfronten foreligger det forslag til reguleringsplan, og det er også gjort flere prosjekter som viser 
mulighetene for utnyttelse av området. Dette er et veldig spennende område å ta for seg, og utgjør sammen med 
Hjellen enden av Telemarkskanalen, og bindeleddet mellom Skien sentrum, og Herkules-området.

Helt siden den spede starten på 60- og 70-tallet har det vært mulig for ingeniører, designere, arkitekter og 
landskapsarkitekter å tegne og prosjektere ved hjelp av dataassistert konstruksjon (DAK). I dag finnes det flere 
digitale verktøy som gjør det mulig å prosjektere og å produsere tegninger i 3D. Landskapsarkitektene har ikke hatt 
like gode verktøy som ingeniørene og arkitektene når det gjelder 3D-modellering. Dette er først og fremst fordi det 
er lettere å produsere rette linjer og geometriske former, fremfor organiske linjer og vegetasjon. De siste årene har det 
derimot vært en rask utvikling innenfor programmer for 3D-modellering av landskap. Den økende maskinkraften 
på datamaskiner, samt tilgjengeligheten av ny programvare har åpnet nye muligheter for landskapsarkitekter 
verden over. Overgangen fra å prosjektere for hånd og til å bruke avanserte 3D-programmer kan imidlertid være 
vanskelig og by på en del problemer. I denne oppgaven ser jeg på mulighetene for landskapsarkitekter til å ta i bruk 
programvare som en dynamisk del av design-prosessen. 

Problemstillinger
Hvordan kan områdene Hjellen og Vestfronten utformes slik at det skapes bedre kontakt mellom byen og vannet, 
at områdene blir attraktive for beboere og turister og at sammenhengen mellom sentrum, Klosterøya og Herkules 
forbedres? 
Hvordan kan digitale verktøy inngå i den kreative designprosessen, og hva er fordelen og ulempene ved bruk av disse 
verktøyene?

Problemstilling, formål, oppbygging av oppgaven, metode

Oppbygging av oppgaven
Oppgaven er bygget opp som en vanlig prosjekteringsoppgave, men hvor prosessen og bruken av digitale verktøy er 
synliggjort hele tiden. De sidene som omhandler beskrivelser, bruken og verdien av digitale verktøy er markert med 
en grå farge i tittelen.
I introduksjonen presenteres området, og hvilke digitale verktøy som benyttes. Del 1 tar for seg registreringer og 
analyse av området. Del 2 gir et sammendrag av hvilke eksisterende planer og reguleringer som er gjeldende. Tredje 
del fokuserer på design-prosessen, og utviklingen av flere forskjellige alternativer for området. I fjerde og siste del 
presenteres et skjematisk forslag for Hjellen og Klosterøya. I begynnelsen og slutten av del 1, 3 og 4 presenteres 
henholdsvis metodene for bruken av de digitale verktøyene, og en vurdering av verdien.

Metode
Dette er en prosjekteringsoppgave med inngående bruk av digitale verktøy.
Arbeidet startet med å produsere en 3D-modell av oppgaveområdet fra kartmaterialet tilsendt fra Skien kommune. 
Denne modellen ble så brukt i alle de senere fasene; registrering og analyse, konseptutvikling og produksjon. 
Metodene beskrives nærmere i hver enkelt del av oppgaven.

Målsetting
Det første målet med oppgaven er å skape gode og interessante konsepter, med bakgrunn i stedets plassering og 
historie. Disse konseptene tar for seg utformingen av områdene Hjellen og Vestfronten, og blir i siste del av oppgaven 
presentert som et helhetlig, skjematisk forslag. Håpet er at disse ideene kan bidra positivt til tankeprosessen rundt 
planleggingen av Skien, og kanskje at noen av dem kan brukes konkret. 
Det andre målet er å beskrive prosessene som er brukt i de ulike delene av oppgaven, og å belyse fordeler og ulemper 
ved disse metodene. Håpet er at andre studenter og landskapsarkitekter skal kunne lære av disse erfaringene, og 
kanskje bruke noen av metodene i sine egne prosjekter. 
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Presentasjon av digitale verktøy

Jeg har valgt å benytte meg av programvare som jeg har kjennskap til fra tidligere anledninger. Dette er 
gjort for å holde fokuset på utviklingen av en fungerende design-prosess. Å gjøre vurderinger av annen, 
tilsvarende programvare hadde vært interessant, men umulig under tidsbegrensningen til denne oppgaven.
Dette er enkle beskrivelser som tar for seg programvarenes hovedfunksjoner. Oppgaven vil ikke forklare 
detaljert bruk av programvaren, men vil fokusere på programvarens rolle i prosjekteringen.

Google Earth 4
Google Earth gjør det mulig å søke på alle steder i 
verden, og å få se disse i 3D med tilhørende flyfoto. 
Programvaren kommer i en gratis-versjon, og i en pro-
versjon med litt flere muligheter. Programvaren fungerer 
sammen med Google Sketchup og Google Picasa og 
gjør det mulig å plassere konstruksjoner og bilder i 3D-
landskapet. En ny funksjon gjør det mulig å importere 
3D-landskap til Autocad.

Abvent Artlantis Studio 2
Artlantis Studio er et program som lar deg jobbe med 
materialer, objekter, vegetasjon, solforhold, etc. i 3D-
modeller tegnet opp i annen programvare. (Slik som 
Google Sketchup.)
Programvaren er ikke gratis for kommersielt bruk, men 
studenter får gratis student-lisenser. Programmet er 
spesialtilpasset for å fungere bra sammen med  Google 
Sketchup.

Wacom digitalt tegnebrett
Det digitale tegnebrettet gjør det mulig å tegne for hånd 
direkte i bildebehandlingsprogrammer på datamaskinen.
Tegnebrettet kobles til datamaskinen og erstatter bruken 
av en vanlig mus.

Autodesk Civil 3D
Autodesk Civil 3D er et dataassistert tegneprogram fra 
leverandøren av Autocad. Programvaren  har avanserte 
muligheter for analyse og bearbeidelse av terreng. 
Programvaren har en bratt læringskurve og krever 
opplæring. Civil 3D fungerer sammen med Google 
Sketchup og Google Earth. Programvaren er gratis for 
studenter. 

Adobe CS3
Denne programvare-serien er meget anerkjent og 
brukes til å jobbe med grafiske elementer. Serien 
inneholder Photoshop, som brukes til bildebehandling, 
Illustrator, som brukes til å behandle vektorgrafikk 
og InDesign, som brukes til å lage presentasjoner. De 
andre programmene i serien er ikke tatt i bruk i denne 
oppgaven, og presenteres ikke her.

Google Picasa 3
Programvaren er gratis og tilbyr brukerene å 
samle bildemateriale i et lett tilgjengelig bibliotek. 
Programvaren kan brukes sammen med Google Earth 
for å gi bildene en global posisjon, en såkalt ”geotag”.

Google Sketchup 6
Google Sketchup er et program som lar deg tegne 
i 3D. Programvarens muligheter for bearbeidelse 
av landskapsformer, gjør det nyttig og aktuelt for 
landskapsarkitekter.
Programvaren kommer i en gratis-versjon, og i en pro-
versjon med litt flere muligheter.
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Del 1 - Registreringer og analyse
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Bruk av digitale verktøy
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Bruk av digitale verktøy

I starten av hver hoveddel, hvor det er benyttet digitale verktøy som en del av prosessen, vil det være en 
beskrivelse av hvordan verktøyene er brukt. På slutten av hver del vil det så følge en vurdering av verktøyenes 
rolle i prosessen, og deres positive og negative sider.

3D-Modell
3D-modellen er produsert fra kotene i kartgrunnlaget fra Skien kommune. Bygningene er hentet fra en 3D-modell 
Skien kommune har kjøpt av Rambøll AS.

Panorama-fotografier
Panorama fotografiene er tatt i serier med et kompakt digitalkamera. De er senere blitt automatisk stiftet sammen i 
Adobe Photoshop CS3. 

Skråfoto
Skråfotoene er behandlet i Photoshop, for å vise avgrensningen av oppgaveområdet.

Snitt
Terrenget i snittlinjene er automatisk tegnet opp i Autodesk Civil 3D. Dette er mulig siden kartgrunnlaget er brukt 
til å produsere en fullstendig 3D-modell av terrenget. Man kan dermed velge hvor snittlinjen skal plasseres, og 
automatisk få tegnet opp snitt. Detaljer, mennesker og farger er lagt på Adobe Illustrator CS3.

Sol og skygge
Illustrasjonene til sol og skygge forholdene er produsert gjennom en prosess i tre steg. Først er terrenget hentet ut fra 
Autodesk Civil 3D, og importert inn i Google Sketchup. I Google Sketchup blir bygningene lagt til terrenget, og alt 
sammen blir eksportert til Artlantis Studio 2. I den siste fasen i Artlantis Studio 2 justerer man innstillinger slik som 
dato, posisjon i verden og klokkeslett for å få nøyaktige sol og skygge forhold. 

Høydelagskart
Høydelagskartet er produsert direkte fra Autodesk Civil 3D.

Analysene
Analysene er produsert ved å plotte kartgrunnlaget fra Autodesk Civil 3D som en vektorbasert pdf-fil, som senere 
behandles i Illustrator.

Fotografier
Fotografiene som er blitt tatt på oppgaveområdet i forbindelse med registreringene er samlet sammen i en database 
på harddisken. Google Picasa er brukt for å systematisere bildene på en enkel og effektiv måte. Bildene er deretter 
plassert på riktig geografisk sted ved hjelp av Google Earth, slik at det er enkelt å senere finne ut hvor de ble tatt.

Andre registreringer
Enkle registreringer som krever avgrensinger av geografiske områder er gjort i Google Earth. 



Masteroppgave i landskapsarkitektur våren 2009 - Knut Andreas Øyvang 13

Bildeeksempler fra programvare

Skjermbilde fra Google Earth hvor oppgaveområdet er merket med sorte rektangler, nytt flyfoto som er lagt over 
terrenget og miniatyrbilder av fotografier tatt på stedet. Miniatyrbildene kan klikkes på for å få frem originalen. Dette 
fungerer begge veier, slik at hvis man velger alternativet ”vis i Google Earth” når man ser på bildet i Google Picasa 
blir man automatisk vist den geografiske plasseringen i Google Earth.

Skjermbilde fra Google Picasa som viser hvordan bildene samles og sorteres. Søkelinjen øverst i bildet gjør det mulig 
å gjøre søk etter spesifikke bilder.

Google Picasa 3 Google Earth 4
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Fig 1: Telemark, samt avstander fra 
Skien til større byer.

Oslo 2 t
Bergen 7 t

Kristiansand 3 t

Fig 2: Skien kommune Fig 3: Områdets 
plassering i Skien 
kommune.

Plassering

Skien er en by og en kommune i Telemark. Den er også fylkets administrasjonssenter og største by. Skien 
grenser i nord til Sauherad og Kongsberg, i øst til Siljan, i sør til Porsgrunn og Bamble, og i vest til Drangedal 
og Nome, og er en del av det som heter Grenland.

Skien er Norges 11. største by og Skien kommune omfatter 778 km2
- 479 km2 er skogareal
- 46 km2 jordbruksareal
- 57 km2 ferskvann
- Resterende 197 km2 er byområder, boligområder og industriområder.

Byen er en av Norges eldste og har røtter tilbake til år 900. Byen har kortbaneflyplass, Skien lufthavn, Geiteryggen, få 
kilometer utenfor bykjernen. Den trafikkeres i dag av Vildanden som flyr til Bergen, Stavanger og Stockholm.

Antall innbyggere i Skien 1. jan 2009 - 51 359 personer

Avstander til:
· Oslo via E-18 - 160 km
· Oslo via Rv. 32 – 135 km
· Larvik – 34 km
· Kristiansand – 186 km
· Horten – 94 km
· Sandefjord – 51 km

(Kommunevåpen og informasjon er hentet direkte fra Skien kommunes egne nettsider)
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Områdets plassering. Målestokk 1:6000Områdeavgrensing. Bildet er fra Google Earth.

Skien sentrum

Laugstolparken

Falkum

Herkules

Klosterøya

Vestfronten

Smieøya

Bryggevannet

Hjellen

Hjellevannet

Bakkestranda

Hjellevannet er valgt som bakgrunn for oppgaven, og ligger sør-vest for Skien sentrum. Det er 
avgrenset av det tidligere industriområdet Klosterøya mot øst, lokalsenteret/avlastningssenteret 
Herkules (Kommuneplanens arealdel 300807, s. 11) i sør-øst, Skien Sykehus i sør-vest, Elstrøm-
brua i vest, Myren i nord-vest, Bakkestranda i nord og Hjellen i nord.
Hjellevannet har flere funksjoner. Ved Bakkestranda, Hjellen og Skien Sykehus er det populære 
friluftsområder. Økologisk sett er vannet et viktig overvintringssted for vannfugler, og det 
representerer en grønn ”flekk” innenfor bybåndet. Rester fra tiden med tømmerfløting kan sees 
på både nord- og sørsiden av vannet, og også inn mot Hjellen og slusene som leder ned mot 
Bryggevannet. Områdene denne oppgaven tar for seg er fargelagte, og er delt inn i to delområder; 
Hjellen i nord og Vestfronten i sør.

Hjellevannet

Planlagt G/S -v eg

Områdeavgrensing

NORD
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Historie

Skiens historie strekker seg så langt tilbake som før år 1000. Under utgravningene ved handelstorvet i 
sentrum 1979 ble det gjort flere funn, blant annet Norges eldste flettverkshus. Skien oppstod på grunn av 
dets posisjon i forhold til fjorden og elva innover i landet. Varer som brynesteiner, huder, gevir, ull, lin, 
tømmer og jern ble fraktet ned vannveien gjennom Telemark, og gikk gjennom havnen i Skien. Denne korte 
gjennomgangen av Skiens historie er tatt fra  boken ”Summa Summarum”, som ble utgitt i forbindelse med 
Skiens tusenårsjubileum i år 2000.

Gimsøy kloster ble grunnlagt mellom 1111 og 1119.
Rundt 1150 ble det lagt en trebrolagt gate i Skien, og laftede tømmerbygninger ble reist. 

Gimsøy kloster ble en stadig sterkere økonomisk maktfaktor i distriktet. 

16. Mars 1358 får Skien en skriftlig bekreftelse på sine gamle kjøpstadrettigheter.
Tidlig på 1300 -tallet var det en utvidelse av byens havneområde, grunnet økt behov for norsk tømmer.

Hollandske kjøpmenn slår seg ned i Skien for å drive trelasthandel. De hadde kapital og bygde seg hus og hjem i 
byen.

Eidet (Der vi finner Klosterøya og Smieøya) var tidligere ingen øy, men en sammenhengende del av fastlandet 
som elva buktet seg rundt. På 1500-tallet ble det hugget i alt 8 vannrenner gjennom fjellet ved hjelp av fyrsetting.  
Ved disse vannrennene ble det bygget sagbruk og Skien var i ferd med å bli Norges trelastsenter.
I 1583 herjet en storbrann i byen, og tre fjerdedeler av middelalderbyen med kirken og rådstuen brant ned.

3 store branner herjet i Skien; 1652, 1671 og 1682.
8 år etter en stor flom i 1645, herjet en ny og enda kraftigere flom ved fossene i byen. Hjellevannet gikk høyt over 
sine bredder, og veltet ut i Bryggevannet. Flomen rev også med seg den store klosterdammen i Damfossen, og 
rev med seg de nye broene over Langefoss og Damfoss.  (s.66)
I 1614 antar man at det bodde omlag 1000 mennesker i Skien. Til sammenligning bodde et sted mellom 2000 og 
3000 mennesker i Kristiania på samme tid.

1100 - Tallet

1200 - Tallet

1300 - Tallet

1400 - Tallet

1500 - Tallet

1600 - Tallet

 Kart fra 1700 - Tallet. Illustrasjon: ”Med gamle kart gjennom Skiens historie.”
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Det første Skiens-markedet ble holdt på Mudringen, som er nåværende Rådhusplassen.
Det eksisterte 4 bommer langs veiene i Skien. Her måtte bøndene betale avgift for å bringe varer inn til byen. 1 
av disse lå ved Damfoss.

Henrik Ibsen blir født i 1828.
Sagbrukene omlegges til tresliperi i 1870.
Jernbanen kommer til Skien i 1882.
Natt til 8. august 1886 brant hele Skien sentrum. Den nye byen som ble bygget opp igjen var moderene og totalt 
annerledes. Den gamle byen var borte for alltid.

Byen utvides utover bykjernen gjennom 1900-tallet.

1700 - Tallet

1800 - Tallet

1900 - Tallet

Det siste kartet før bybrannen 1886. 
Illustrasjon: ”Med gamle kart gjennom Skiens historie.”Bilde av sentrum tatt fra Smieøya etter bybrannen. Bilde: ”Med gamle kart gjennom Skiens historie.”
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Delområde 1, Hjellen

Hjellen
Hjellen er først og fremst start- og endepunktet for de reisende med telemarksbåtene langs Telemarkskanalen. Bryggene 
ligger vest i Hjellen, og er laget av stor naturstein med støpejerns-rekkverk. På vest-siden av Nedre Hjellegate ligger det flere 
eldre bygninger med diverse næring og restauranter i første etasje. Innerst i Hjellen ligger restauranten ”To måker” plassert i 
Laugstolparken. Bak denne restauranten er det foreløpig kun parkeringsplass. I øst er undergangen og laksetrappa ned mot 
bryggevannet. Denne delen er lyssatt i et tidligere prosjekt av Snøhetta. Gang- og sykkelveien følger bilveien sørover mot 
Smieøya. Skillet mellom sentrum og Smieøya går ved slusene som er meget aktive om sommeren. Delområdet er videre delt 
inn i 3 underområder for å gjøre registreringene og analysen mer lettfattelig.

Hjellen sett fra sør-øst. Målestokk 1:3000

Dagens situasjon

A

B

C

Rådhuset

Arkaden

Riksvei 36

Møllebrua

Telemarksgata

N
ed

re
 H

je
lle

ga
te

Ibsenhuset
NORD
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Delområde 1, Hjellen - Oversiktsbilder

Laugstolparken

Enden av dampskipsbrygga

Slusene og området nord for smieøya. Skien kirke i bakgrunnen helt til venstre.
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Delområde 1.1, Nedre Hjellegate & Dampskipsbrygga

Område 1.1: Dampskipsbrygga & Nedre Hjellegate

Dette er hvor turistbåtene ”Henrik Ibsen” og ”Victoria” starter og ender sin ferd langs Telemarkskanalen. Her har de trafikkert siden 1882 (Store 
Norske Leksikon), og er en stor turistattraksjon for Skien by. Hit hvalfarter det turister utenfra og innefra Norges landegrenser hvert år for å oppleve 
den kjente kanalen. Turistene som ankommer med buss blir som regel sluppet av i nærheten av Rådhusplassen, og tar seg til dampskipsbrygga til fots. 
På selve brygga er det to takstrukturer med en eldre bygning plassert under det nordre taket. I vest, mot Nedre Hjellegate, er det en steinmur med 
smijerns-rekkverk, og bjørketrær i forkant. Mellom de to overbyggene er det en trapp mellom nivået til Nedre Hjellegate og dampskipsbrygga.

Overbygning

Overbygning

Parkering

Steinmur

A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tallene refererer til bildene på motsatt side. Målestokk 1:1000 Skråfoto med delområdet isolert.

NORD
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A A’

Mur

Nedre Hjellegate

Brygga

Målestokk 1:500

2. Overbyggene sett fra sør.1. Trappen i steinmuren. 3. Nedgang til vannet.

4. Det gamle ekspedisjonslokalet. 5. Nordre del av bryggene.

6. Nedre Hjellegate sett fra nordre del av brygga.
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Delområde 1.2: Laugstolparken

I dag består Laugstolparken av en parkeringsplass, restauranten ”To måker” med tilhørende vannskulptur og blomster, og bryggekanten ved vannet. 
Laugstolparken har en viktig plassering i forhold til vannet og sentrum av Skien.  Området nedover fra nord mot sør og vannet. Området oppleves 
som forholdsvis stille og skjermet, selv om det er omringet av trafikk mot vest, nord og øst. 

Delområde 1.2, Laugstolparken

B

1.
2.

3.

4.

5.

NORD

Tallene refererer til bildene på motsatt side. Målestokk 1:1000 Skråfoto med delområdet isolert.
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B B’

2. Kunst i Laugstolparken.1. Restauranten ”To måker”.

4. Undergangen med kraftverk og laksetrapp

3. Problemer med avfall innerst i Hjellen.

5. Arkadens fasade mot Laugstolparken.Målestokk 1:500

”To måker”ParkeringGangveiBilvei
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Smieøya er blitt til etter alle utsprengningene av fjellet da Skien utviklet seg som et senter for trelast. I dag er vestsiden av Smieøya lite tilgjengelig 
og lite brukt. Vestsiden av Smieøya er hovedsaklig en utstikker langs slusene, med en skulptur av tømmerfløtere, og innrammet vegetasjon. Nord for 
Smiøya er det et grøntareale vest for veien. Dette området er stengt med et gjerde, og utilgjengelig for besøkende. Dette kan være fordi det ikke er 
noen form for sikring ved kanten av den 2 m høye bryggekanten.

Delområde 1.3, Smieøya

Delområde 1.3: Smieøya

C

1.

4.

5.

6.

2.

3.

NORD

Tallene refererer til bildene på motsatt side. Målestokk 1:1000 Skråfoto med delområdet isolert.
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C C’

2. Området nord for Smieøya. Sett sørover.1. Smieøya. 3. Slusene.

6. Skulpturen på Smieøya.

4. Nedgangen til vannet. 5. Sørenden av Smieøya.

Målestokk 1:500

Blomsterbed Plen Plen
Gangvei Gangvei Bilvei
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Delområde 2. Vestfronten

Hjellen sett fra sør-øst. Målestokk 1:3000

Vestfronten
Store deler av Klosterøya er transformasjonsområder med betydelige rester av tidligere industri. I nord er tankene til det gamle 
renseanlegget. Dette er monumentale strukturer i mur. På østsiden av tankene er det oppført en temporær skatepark som tar 
i bruk de gamle elementene fra industrien. Det er en nivåforskjell mellom vannet og platået på nærmere 3 meter. Nedenfor 
renseanlegget er det anlagt en vei, mens lenger sør er det en bratt skråning med vegetasjon. Helt i sør ligger Klosterfoss 
kraftverk, og rett nord for dette er det rester av gamle betongbrygger. Området lar seg ikke dele inn like intuitivt slik som 
delområdene i Hjellen, og er derfor inndelt i nordre, midtre og søndre del. (Halvveis gjennom arbeidet med denne oppgaven 
ble deler av området revet eller fylt igjen, og områdene samsvarer derfor ikke helt med kartmaterialet. Disse elementene er 
nevnt i paranteser i beskrivelsen av delområdene.)

Klosterfoss kraftverk

Tidligere Union 
papirfabrikk

Riksvei 36

Dir Smiths gt.

Herkules

D

E

F
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Delområde 2. Vestfronten - Oversiktsbilder

Platået i den midtre delen.

Nordre del av Vestfronten.

Søndre del av platået på vestfronten.



Masteroppgave i landskapsarkitektur våren 2009 - Knut Andreas Øyvang 28

Delområde 2 - Nordre del

Hele vestfronten av Klosterøya er tidligere industriområder. I nord ligger det en brygge som ikke er i bruk i dag. Det gamle renseanlegget er omgjort 
til lokaler for lokal produksjon av delikatesse-sjokolade, og på utsiden er det en temporær skatepark utført av Feste landskapsarkitekter. (Halvveis i 
arbeidet med denne oppgaven, ble den store nordlige tanken revet.)

Delområde 2 - Nordre del

D

1.

5.

2.
3.

4.
NORD

Tallene refererer til bildene på motsatt side. Målestokk 1:1000 Skråfoto med delområdet isolert.
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D D’
Målestokk 1:500

4. Bryggen i nord. Hjellen er i bakgrunnen.

2. Utsikten vestover fra renseanlegget.1. Riving av tanken ved renseanlegget. 3. Temporær skatepark.

5. Strukturen til det tidligere renseanlegget.

Brygge
Det gamle renseanleggetVei
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Delområde 2  - Midtre del

Området sør for renseanlegget består hovedsaklig av et flatt og åpent område i øst, som i dag fungerer som parkeringsplass, og en forholdsvis bratt 
kant ned mot vannet i vest. Det er anlagt et lite amfi som vender vestover med utsikt utover Hjellevannet. Den åpne konstruksjonen med grønt 
tak, sett i skråfotoet under, eksisterer ikke lenger og er derfor ikke fargelagt i kartet, eller tatt med i snittet. (Halvveis gjennom arbeidet med denne 
oppgaven ble den store tanken i sør fylt igjen.)

Delområde 2 - Midtre del

E

4.
1.

2.

5.

3.

NORD

Tallene refererer til bildene på motsatt side. Målestokk 1:1000 Skråfoto med delområdet isolert.
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E E’

2. Amfiet ned mot vannet.1.Bygningene på oversiden av platået.

4. Platået.

3. Utsikten fra amfiet.

5. Sør for renseanlegget.Målestokk 1:500

Vei
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Delområde 2 - Søndre del

Den sørlige delen av vestfronten består av et flatt område i øst og en bratt og utilgjengelig skråning mot vannet i vest. Nedenfor skråningen er det 
rester av gamle betongbrygger som var i bruk da dette var et industriområde. Helt i sør ender området med Klosterfoss kraftverk som er utilgjengelig 
for allmenheten.

Delområde 2 - Søndre del

F

1.

2.

3.

4.

5.

NORD

Tallene refererer til bildene på motsatt side. Målestokk 1:1000 Skråfoto med delområdet isolert.
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F F’

2. Rester av de gamle bryggene.1. Parkeringsplassen

4. Klosterfoss kraftverk sett fra øst.

3. Nedkjøring til området.

5. Enden av bryggene.Målestokk 1:500

Gamle brygger

Tidligere tank, nå fylt igjen
Vegetasjon
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Hjellen
Høydeforskjellen i Hjellen er mest markant i øst, der terrenget stiger bratt 
opp bak bygningene. I Laugstolparken er terrenget jevnt stigende fra vannet 
og nordover. Høydeforskjellen mellom bryggekanten og vannet er de fleste 
steder 0,5m til 1m, untatt ved nordenden av dampskipsbrygga, sør for 
laksetrappa og den sørlige delen av Smieøya. Hjellevannet, i vest, ligger ca 5 
m høyere enn bryggevannet, til øst.

Vestfronten
Størsteparten av Vestfronten er flate arealer. Terrenget heller jevnt ned mot 
vannet i den nordre delen, mens vi finner brattere skråninger lenger sør. Det 
er en markant forskjell mellom vestfronten og veien som passerer gjennom 
midten av Klosterøya.

VESTFRONTEN - Målestokk 1:2000HJELLEN - Målestokk 1:2000

Høydelag

NORD NORD
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Geologi - Berggrunn

Skien by ligger midt i skillet mellom to forskjellige typer berggrunn. 
I øst er det marmor, og i vest er det skifer, sandstein og kalkstein. 
Vi finner en åre av glimmerskifer i vest, men det er utenfor 
oppgaveområdet.

Skifer
skifer, finkornet laminert (skifrig) bergart. 
Leirsedimenter vil ved diagenese (herding) 
danne leirskifere eller alunskifere. Ved 
metamorfose (trykkpåvirkning og 
temperaturøkning) vil kornstørrelsen øke, og 
det oppstår fyllitter og glimmerskifere, eller 
generelt krystallinske skifere, som inneholder 
parallell-orienterte flak av kloritt og glimmer. 
Kvartsskifere kan være pressede kvartsitter eller 
feltspatførende sandsteiner (sparagmitter).
(Store Norske Leksikon)

Marmor
(over lat. fra gr. ’hvit, skinnende stein’), 
krystallinsk karbonatbergart, dannet ved 
omkrystallisasjon (metamorfose) av kalksteiner. 
Består oftest av kalsitt, men kan også inneholde 
dolomitt (dolomittmarmor).

Rent marmor er hvitt, men fargede varieteter 
er alminnelige. Kornstørrelsen veksler i 
alminnelighet mellom 0,2 og 5 mm. I Norge 
finnes store mengder av marmor oppstått ved 
regionalmetamorfose i grunnfjellet (Sørlandet, 
Møre) og i den Kaledonske fjellkjede 
(Vestlandet, Trondheimsfeltet og særlig 
Nord-Norge) samt ved kontaktmetamorfose 
(Oslofeltet).
(Store Norske Leksikon)

Kartadatene er hentet fra  NGU. Målestokk 1:6000

Skifer, sandstein og 
kalkstein

Tegnforklaring

Marmor

Glimmerskifer

Naturgrunnlaget

NORD
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Geologi - Løsmasser

Løsmasse  
Løsavleiring, løsmateriale, ukonsoliderte 
(uherdede) sedimenter som grus, sand, leire, 
torv, morene-, og forvitringsmateriale som 
ligger ovenpå den faste berggrunnen. Over lange 
geologiske tidsrom vil slike løsmasser herdnes til 
bergarter, derfor er alderen på løsmasser oftest 
relativt lav.

I Norge er nesten all løsmasse dannet i siste 
del av kvartær eller i nåtiden, eldre løsmasser 
ble fjernet under nedisningene. Hos oss skiller 
løsmassene seg tydelig fra berggrunnen, som 
mest består av gamle, harde og faste bergarter. 
På sørligere breddegrader kan man ofte se en 
jevn overgang fra fast berggrunn til overliggende 
løsmasser (f.eks. lateritt) som er dannet ved 
langvarig forvitring på stedet.
Bruk

Løsmasser utgjør en verdifull resurs som 
jordbruksmark, byggemateriale, byggegrunn for 
bygninger og veier, og som resipient (mottager) 
for avløpsvann. Sand og grus har særlig stor 
verdi som grunnvannsreservoar og materiale 
for byggeformål, f.eks. som tilslag til sement i 
betong.
(Store Norske Leksikon)

Løsmassene i området er stort sett fyllmasser. Av områdene i nærheten 
er det elveavsetninger ved Bakkestranda og Herkules-området.

Kartadatene er hentet fra  NGU. Målestokk 1:6000

Målestokk 1:6000

Fyllmasse

Tegnforklaring

Elveavsetning

Forvitringsmateriale

Hav- og 
fjordavsetning

NORD
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Grøntstruktur

Målestokk 1:6000

Grøntstrukturen i Skien er forholdsvis godt bevart. De sentrale områdene er 
Bakkestranda, Lundedalen, Bryggeparken, Laugstolparken, Prestegården og 
Brekkeparken.

Brekkeparken.

Bakkestranda

Bakkestranda

Lundedalen

Prestegården

Smieøya

Bryggeparken

Brekkeparken

NORD
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Sommersolverv

Sommersolverv - 09:00 Sommersolverv -12:00 Sommersolverv -15:00 Sommersolverv -18:00

Sol og Skygge



Masteroppgave i landskapsarkitektur våren 2009 - Knut Andreas Øyvang 39

Vintersolverv

Vintersolverv - 09:00 Vintersolverv -12:00 Vintersolverv -15:00 Vintersolverv -18:00
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Vår/Høst -jevndøgn

Vår/Høst -jevndøgn - 09:00 Vår/Høst -jevndøgn -12:00 Vår/ Høst -jevndøgn -15:00 Vår/Høst -jevndøgn -18:00
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Sol og Skygge

Vi ser av analysene av sol- og skyggeforholdene at både Laugstolparken og 
Vestfronten har gode solforhold. Nedre Hjellegate har bedre solforhold 
om morgenen, ettersom det bratte terrenget på vestsiden skygger for solen 
om ettermiddagen. De forholdsvis høye bygningene kaster også en del 
skygger nordover langs veien midt på dagen. Klosterøya har sol lengre utover 
kvelden, enn det som er tilfelle i Laugstolparken.

Nedre Hjellegate kl 18 under sommersolverv. Smieøya sett fra Laugstolparken kl 18 under vårjevndøgn.

Vestfronten sett fra Herkules-området kl 18 under vårjevndøgn.

Konklusjon



Masteroppgave i landskapsarkitektur våren 2009 - Knut Andreas Øyvang 42

Funksjoner

Funksjonene er hentet direkte fra sentrumsanalysen, og er kun tilpasset i målestokk og farger Målestokk 1:6000

Forretning Industri/lager Skole

Funksjoner

Bolig Hotell Restaurant

Kontor Student/service Terminal/eksp.

Kontorbygg i Nedre Hjellegate. Butikker i Nedre Hjellegate.

Registreringer

Tegnforklaring

NORD
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Trafikken langs riksvei 36 inn til Skien.

Slusene ved Smieøya.

Undergangen mellom Hjellevannet og Bryggevannet.

Målestokk 1:6000

Tegnforklaring

Mye trafikk Båttrafikk

Tunnel

Knutepunkt

Bevegelse

Middels trafikk

G/S - vei

Bevegelser

NORD
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Kontakt til vannet

Tegnforklaring

God Ved vannkraftverk

Kontakt til vannet Faresoner

Middels

Dårlig

Målestokk 1:6000

Dårlig kontakt med vannet ved slusene.

God kontakt til vannet ved Laugstolparken. Avsperret i enden ved faresonen.

NORD

Kontakten til vannet er vurdert etter tilgjengeligheten til området, og 
mulighet for direkte kontakt med vannet.



Masteroppgave i landskapsarkitektur våren 2009 - Knut Andreas Øyvang 45

Hovedstrukturer

Tegnforklaring

Landskapsrom

Siktakser

Landemerker

Tømmerfløter 
statue

Fabrik-pipe

Eeks 
Auksjonsgård

Ibsenhuset
Skien kirke

Møllebygningen

Renseanlegget

Vestfronten sett fra Bakkestranda.

Siktaksen i Telemarksgata. Renseanlegget på Vestfronten.

NORD
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SWOT-Analyse

SWOT - Analyse

Styrker Svakheter Muligheter Trusler

 God kontakt med 
vannet.
Gode solforhold.
 Mange av de 
omkringliggende 
bygningene er av høy 
estetisk kvalitet.
Store flate områder.
 Sentrumsnært. 
Gangavstand til både 
Herkules og sentrum.
Starten av                                                                                                                                               

       Telemarkskanalen.

Lite aktivitet
På østsiden er det lite 
kontakt med vannet.
Mye trafikk på 
hovedveien.
Arkaden kjøpesenter 
skaper en sterk 
barriere mot 
området.
Undergangen til 
Bryggeparken har 
liten estetisk kvalitet 
og virker utrygg.     
Bratt helling mot 
vannet på enkelte 
steder.

Mange turister 
passerer forbi på vei til 
Dampskipsbrygga og 
Telemarkskanalen.
Mange båtturister 
passerer gjennom 
slusene om sommeren. 
Bakkestranda i sør 
skaper mulighet for 
gjennomstrømning av 
mennesker til Hjellen.
Etablering av en ny 
G/S-vei kan skape god 
gjennomstrømning 
gjennom vestfronten.
Renserianlegget er en 
spennende bygning som 
kan få ny funksjon.
Nedre Hjellegate kan 
åpnes mot Hjellen.

Utbygging kan bli 
nedprioritert i forhold 
til resten av byen.
Ingen forbedring av 
undergangen kan 
føre til lite aktivitet i 
området.
Vestfronten kan bli 
veldig privatisert, og 
kun tilgjengelig for 
beboerene.

En SWOT-analyse kommer av den engelske forkortelsen for Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), 
Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). Den analyserer stedets styrker og svakheter, og hvilke muligheter 
og trusler området står overfor i fremtiden.

Ettersom Klosterøya i det store og hele skal omreguleres totalt, er det færre elementer å ta hensyn til enn i Hjellen. 
Hele området vil i løpet av de neste tiårene gjennomgå en radikal forandring, som vil være en viktig del av Skiens 
utvikling.

Tegnforklaring

Utfordringer Potensiale for åpning av områder

BarriereForbindelser som bør forbedres

NORD

Målestokk 1:6000
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Vurdering av digitale verktøy brukt i del 1

3D-modell
En 3D-modell av terrenget gjør at man automatisk får tilgang til en mengde informasjon. I 3D-modellen ligger 
alt fra snitt, punkthøyder, høydelagskart, eksposisjon, vannavrenning og fallpiler lett tilgjengelig. Dette gjør det 
mulig å hente ut mye informasjon på relativt kort tid. Problemet med en 3D-modell er ofte at produksjonen tar 
lang tid. Produksjonen av denne terrengmodellen tok ca 3 fulle dager. Grunnen til dette er at kvaliteten på de 
eksisterende kartgrunnlagene ikke er tilpasset for den nye teknologien med terrengmodeller, og man må derfor gå 
gjennom kartgrunnlaget veldig nøyaktig. Dette tar lang tid og kan være frustrerende til tider, men fordelene med 
å ha en nøyaktig og komplett terrengmodell betaler seg umiddelbart når man setter i gang med analyser og design. 
Det er også mulig å innehente terrengmodeller direkte fra Google Earth. Det er imidlertid varierende kvalitet og 
detaljeringsgrad på terrenget alt etter hvor man befinner seg i verden, og Norge er ikke spesielt godt dokumentert per 
dags dato. Dette vil utvilsomt bli bedre i fremtiden.

Fotografier
Det oppleves som en stor fordel å kunne plassere fotografiene geografisk i forhold til oppgaveområdet. Dette gjør det 
enkelt å huske hvor bildene er tatt, og hva de viser. Muligheten til å kunne se gjennom bildene i databasen, og raskt 
få opp den geografiske plasseringen gjør at man fort blir kjent med området. En annen potensielt viktig funksjon 
er muligheten til å lagre alle bildene, flyfotoene, notatene og avgrensningene i Google Earth i en samlet pakke og 
sende disse via internett eller intranett til en medarbeider eller veileder. Denne filen kan åpnes i Google Earth og 
dermed lette samarbeidet mellom mennesker selv om de ikke befinner seg på samme geografiske plassering. Google 
Picasa tilbyr også en begrenset plass på en internett-server som gjør at man kan laste opp alle bildene i et album på 
nettet uten tap av kvalitet. Dette gjør det mulig å se på bildene, og å vise de frem for andre selv om man befinner 
seg på et annet sted en der man har sin egen harddisk eller datamaskin. Dette brukte jeg blant annet da jeg var på 
besøk i Skien kommune, og ville presentere enkelte av bildene tatt under registreringen. Muligheten for å gjøre søk i 
bildedatabasen i Google Picasa gjør at det er enkelt å finne frem til spesifikke bilder man leter etter. 

Panorama-fotografier
Automatisk sammenstifting av panorama fotografier fungerer veldig bra, og man sparer mye tid i forhold til å gjøre 
det manuelt. Enkelte av sømmene i bildene er synlige, men ikke påfallende.

Snitt
Å ha en 3D-modell av terrenget som automatisk tegner opp snittlinjene er veldig effektivt, og sparer mye tid. 
Fargeleggingen og detaljene er imidlertid gjort på den samme måten som tidligere, og er like tidkrevende. En 
stor fordel er at det er lett å flytte snittlinjene hvis man er misfornøyd med den originale plasseringen. Da justeres 
terrenget automatisk, og man må bare justere litt på detaljene og fargeleggingen manuelt

Sol og skygge
Arbeidsmetoden gjør at man har tilgang til å se modellen med terreng og hus i alle mulige vinkler til alle mulige 
tidspunkt. Illustrasjonene fungerer greit i plan, men kan være litt vanskelige å lese. Perspektivene viser godt hvilke 
områder hvor det er gode og dårlige solforhold. 

Analysene
Fargeleggingen, pilene og teksturene som er lagt på i Illustrator er lette å justere og har muligheten til å være mer 
dynamiske enn rette linjer. I Illustrator kan man lage sine egne symboler, kanter og linjer. Dette gjør det mulig å få 
tegninger som er mer personlige, og minner om analyser produsert for hånd. 
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Del 2 - Eksisterende og fremtidige 
planer
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Introduksjon
Kommuneplanens arealdel

Sentrumsanalysen
Reguleringsplaner

Prosjekter og visjoner
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Introduksjon og kommuneplanens arealdel

Arealdelen av kommuneplanen 2007 - 2020 for Skien ble vedtatt i august 2007. Planen inneholder flere mål, 
strategier og bestemmelser som berører området rundt Hjellevannet. 
Et av de sentrale elementene i infrastrukturplanen for Grenland er at framtidig bystruktur skal ha et 
utbyggingsmønster, transportsystem og grønnstruktur som gir høy arealeffektivitet og god tilgjengelighet for 
miljøvennlige transportmåter som sykkel/gang - og kollektivtrafikk. Det skal også etableres et sammenhengende 
sykkelveinett i Grenland, med mest mulig direkteførte hovedsykkelveier. (Kommuneplanens arealdel 308007, s. 4) 
Under Fylkesdelplanen for senterstruktur står det at ved lokalisering og utbygging av handel og tjenesteyting i de 
enkelte kommunene skal det tas hensyn til å skape grunnlag for redusert bilbruk og styrket kollektivtrafikk, og en 
bærekraftig utvikling. (Kommuneplanens arealdel 308007, s. 5)

Under situasjonsbeskrivelsen av transporten i kommunen står det at sykkelveinettet ikke er fullført og at 
tilretteleggingen for sykling bør forbedres. Et av målene er derfor at gang/sykkelandelen skal økes for å redusere 
antall korte bilreiser. Strategien er at gang- og sykkelveinettet skal utvikles videre slik at en får et godt tilfredsstillende 
nett også inn til og gjennom selve bysentrene. (Kommuneplanens arealdel 300807, s. 15)

Skien kommune bruker et forhøyet fremskrivningsalternativ (1,0%) som tilsier at det vil bli behov for å bygge 450 
boliger pr. år i kommunen frem til år 2020. (Kommuneplanens arealdel 308007, s. 6) Denne utbyggingen skal skje 
innenfor bybåndet, og i områder som direkte berører Hjellevannet. Under strategiene til byggeområdene står det 
at det innenfor bybåndet skal tas nødvendig hensyn til vern av landbruksarealer, friluftsarealer, biologisk mangfold, 
landskap og estetisk/kulturelle verdier. (Kommuneplanens arealdel 308007, s. 10) 

Transport

Bolig

Grønnstruktur
Grønnstrukturen er et viktig punkt med flere mål og strategier som berører Hjellevannet. Fortettingen har 
ført til et sterkt press på de bynære grøntområdene, og det er behov for å sikre og utvikle sammenhengende 
grøntdrag. (Kommuneplanens arealdel 308007, s. 16) Målene er at grønnstrukturen skal ha et nivå som sikrer 
god tilgjengelighet på langs i bybåndet og på tvers ut til bymarka. Dagens sammenhengende turveisystem skal 
opprettholdes og videreutvikles. Friområder i tettbebygde strøk skal opprettholdes og videreutvikles. Strategiene 
som er lagt fram er blant annet at man skal legge til rette for tverrforbindelser/grønnkorridorer mellom de store 
grøntdragene i kommunen. Grønnkorridorene må være av en viss bredde og kvalitet/opparbeidelse for å kunne 

Gjeldende planer og bestemmelser

Bybåndsavgrensingen i Skien er en teoretisk avgrensing, og tilsvarer ikke byggeområdene.

fungere godt nok både for mennesker, dyr og fauna. (Dvs. Minimum 20 meter bredde, og maksimum 1 km 
gangavstand mellom grøntkorridorene i følge retningslinjene.) Det skal legges til rette for turforbindelser fra 
sentrum og ut til bymarka og de øvrige delene av kommunen. Det skal legges til rette for turforbindelser langs 
vassdrag og kystlinje. Retningslinjene sier også at park og lekeområder skal være egnet og ha universell utforming.

Informasjonen i denne delen av oppgaven er innhentet  under samtaler med byplanavdelingen i Skien 
kommune og ved nedlasting fra kommunens nettside (www.skien.kommune.no). Bruken av digitale verktøy 
i denne delen av oppgaven er minimal og blir derfor ikke omtalt eller vurdert.

Kommuneplanens arealdel
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Sentrumsanalysen

Sentrumsanalysen for Skien ble utarbeidet 
og ferdigstilt i første halvdel av 2008. Den tar 
hovedsaklig for seg sentrum av byen, men 
inkluderer også områdene Hjellen, Smieøya og 
Klosterøya som er en del av oppgaveområdet. 
Sentrumsanalysen tar først for seg dagens 
situasjon, deretter målsettinger og utfordringer, 
fire forskjellige scenarier for år 2030, og til slutt 
arealbruk i år 2030. Det er viktig å belyse deler av 
sentrumsanalysen i denne oppgaven, fordi det er 
lagt ned mye arbeid bak den, og fordi den gir et 
bilde av hvordan man ser for seg utviklingen av 
Skien. 

Bebyggelsestruktur og materialbruk
Sjøfronten i Skien (Hjellen), har en lineær 
bebyggelse mot vannet.  Mot Nedre Hjellegate 
er deler av bebyggelsen lineær mot Hjellvannet. 
Bebyggelsesmønsteret danner en karakteristisk 
sjøfront mot kaianlegget. Dette er en del av
murbyen men med en kamstruktur med østvendte 
fasader mot gateløpet. I hovedtrekk murbygninger i 
2-3 etasjer. Området består av flere bevaringsverdige 
bygg.
Her er det tydelige fortettingsmuligheter. 
(Sentrumsanalyse 300608, s. 17)

Landskap og byrom
Noen av de viktige problemstillingene er at områdene rundt vannene bør knyttes sammen, blant annet ved å etablere 
en sammenhengende grøntstruktur og et system av ferdselsårer for myke trafikanter. (Sentrumsanalyse 300608, s. 
37) Sentrums tilknytning til Smieøya og Klosterøya må styrkes. Klosterøya som ny bydel må få gode forbindelser 
til byen for gående og syklende. Det er viktig å utnytte byens nærhet til vannet i større grad. Det ligger mange 
attraksjoner her med slusene, laksetrappa, fossene, Kanalbåtene og mulighetene for rekreasjon på vannet. 

Hovedtyngden av boliger forventes å ligge vest for Klostergata mot Hjellevannet. Anslagsvis er det oppgitt 6-800 
boligenheter totalt. Planforslaget legger opp til å knytte øst- og vestsiden sammen i et sammenhengende gang- og 
sykkelveinett med nye bruforbindelser over til Herkules, Smieøya og Jernbanebrygga.
Fra midt på Klosterøya til hovedinngangen på Herkules vil ny bruforbindelse gi en gangvei på ca. 670 meter. Fra 
midt på Klosterøya til Handelstorget i Skien sentrum og hovedinngangen til Arkaden er gangavstanden ca. 810 
meter. For gående vil også miljøet underveis ha betydning. I dag er gangadkomsten fra Klosterøya til Skien
sentrum preget av trafikkerte veier og industriområder, mens det mot Herkules vil bli en mer idyllisk gangvei langs 
Hjellevannet.
(Sentrumsanalyse 300608, s. 52)

Klosterøya
Etter nedleggelsen av produksjonen ved Union i 2006 er Klosterøya
blitt et transformasjonsområde. En omfattende planprosess
er iverksatt for å få frem en reguleringsplan for området. I planprogrammet
for reguleringsplan Klosterøya er utviklingsprosessen
av området forutsatt å være på 10-20 år. Følgende funksjoner og
tilbud er vektlagt:

Attraktive og høykompetanse-arbeidsplasser og næringsvirksomheter
Høyere utdannelsestilbud
Et eller flere arnested for gründere og bedrifter i etableringsfasen
Et variert boligtilbud som er attraktivt for unge mennesker
Gode tilbud til unge mennesker med barn (barnehage, lekearealer, trygge omgivelser)
Et variert og attraktivt rekreasjons- og treningstilbud
Attraktive kafeer og restauranter
Kunst- og kulturarenaer / et levende kulturmiljø
Et handels- og servicemiljø som i det daglige tilfredsstiller  behovene til beboere, arbeidende og besøkende  

 på øya

Scenarier 2030
Det er laget fire forskjellige scenarier for utviklingen til Skien sentrum fram til år 2030. I alle disse er utviklingen av 
Klosterøya og opprustning/omforming av Hjellen viktige elementer. I det valgte scenariet ”Skien i grønt og blått”, 
er fokuset flyttet mer over på østsiden av Klosterøya rundt bryggevannet, selv om Hjellevannet og Hjellen fortsatt 
inngår i utviklingen. (Sentrumsanalyse 300608, s. 68)
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Scenarier 2030
Det er laget fire forskjellige scenarier for utviklingen til Skien sentrum fram til år 2030. I alle disse er utviklingen av 
Klosterøya og opprustning/omforming av Hjellen viktige elementer. I det valgte scenariet ”Skien i grønt og blått”, 
er fokuset flyttet mer over på østsiden av Klosterøya rundt bryggevannet, selv om Hjellevannet og Hjellen fortsatt 
inngår i utviklingen. (Sentrumsanalyse 300608, s. 68)

Vitalisering av vannfronten
”Prosessen og scenariet har hatt fokus på Bryggevannet og en sammenhengende struktur fra sentrum og over 
ny broforbindelse. Vel så viktig er forbindelsen fra Bryggeparken til Hjellen og Laugstolparken og videre til 
Bakkestranda. Området har mange kvaliteter med variert bebyggelse, en vakker front mot vannet av naturstein, 
Telemarksbåtene som attraksjon og en restaurant mot vannet innerst i havna. Det er mulig at dette intakte 
bryggemiljøet med sin historiske forankring har ligget litt i skyggen av utviklingen i Bryggeparkområdet. Hele 
Hjellenområdet bør løftes frem som et spesielt og særpreget miljø i Skien. Helt konkret bør det ses på tiltak som kan 
styrke forbindelsen mellom Bakkestranda og sentrum og en mulig vitalisering og modernisering av miljøet rundt 
restauranten i Laugstolparken.” (Sentrumsanalyse 300608, s. 91)

Konsekvenser
Når det gjelder dyreliv er det først og fremst i tilknytning til vannet det er et stort mangfold. Både Hjellevannet og 
Bryggevannet er viktige overvintringsplasser for vannfugl. Stier og gangveier langs
vannkanten vil kunne være et forstyrrende element for fuglelivet. Praksis viser imidlertid at mange fugler drar fordel 
av nærheten til dem som ferdes langs bredden, bl. a. ved at de blir matet. Det kan likevel være en fordel om det finnes 
områder i vannområdene som ikke er tilgjengelig for folk, f. eks. lenser, små øyer og lignende.

Valgt scenario for 2030.Perspektiv av Hjellen med nye bygninger i Skien. Perspektivet er fra sentrumsanalysen og VR-modellen til Rambøll.
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Ikke i målestokk.

Hjellen

Reguleringsplanen for Nedre Hjellegate og 
Laugstolparken ble vedtatt i 1994. Hovedtrekkene 
er at bygningene er definerte som blandede formål. 
Dampskipsbrygga er et spesial-område sammen med 
gjestebrygga inn mot Laugstolparken.
Østre del av området sør for Laugstolparken er definert 
som et fareområde, ettersom det er vanninntak for 
kraftverket.

Reguleringsplaner
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Vi kan se av den foreslåtte reguleringsplanen 
for Klosterøya, at det blir tilrettelagt for 
boliger og grøntarealer på vestfronten. 
Det er lagt inn G/S-vei arealer og også 
en broforbindelse over til Herkules-
området. Klosterfoss Kraftverk forblir 
det samme som i dag. Grønt-arealene 
Trekkes ut i Hjellevannet, og det er også 
tatt med mulighetene for en Gjestebrygge i 
tilknytning til parken og boligene. Tankene 
til det gamle renserianlegget er regulert til 
allmennyttig formål/bevertning, så her er 
det mulighet for en minneverdig utformet 
restaurant.

Klosterøya

Ikke i målestokk.
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Skisseforslag

Disse prosjektene er hentet fra en illustrasjonsbok utarbeidet av Asplan Viak.

” Disse er enten framkommet for å belyse ulike tema i planprosessen, eller som ideskisser for 
ulike prosjekter på øya. Illustrasjonsboka er ikke en oversikt over prosjekter som skal realiseres, 
men har til hensikt å illustrerer ulike mulige løsninger. Noen av prosjektene vil bli realisert, 
men ikke nødvendigvis slik som de fremstår i skissen. Andre skisser blir av ulike årsaker aldri 
gjennomført. Skissene er ikke bindende for en eventuell fremtidig byggesak.”

Utarbeidet av Feste.Begge ovenstående illustrasjoner er utarbeidet av Klosterøya AS, ved 
Landskapsarkitekt Hanne Tangen.

Utarbeidet av Børve og Borchsenius as.

Skisse tilhørende plan til høyre. Utarbeidet av Feste.

Prosjekter og visjoner
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Del 3 - Utvikling av konsepter
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Prosessen i konseptutviklingen
Hierarkiet i konseptutviklingen

Overordnete konsepter
Formkonsepter
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Prosessen i konseptutviklingen

Hans Loidl og Stefan Bernard beskriver ”design” i boken deres ”Opening Spaces”. ”Å designe er en dynamisk 
prosess, med en konstant svingning fra hode til hånd, fra idè til design, og tilbake igjen. Hver linje, hvert 
punkt som vi plasserer på et ark (eller lager på en datamaskin) er en del av vårt forsøk på å relatere til en idè 
i hodet vårt, hver gang vi skaper et område er vi tvunget til å utforske dets potensiale for å bli en del av en 
bestemt form som utvikler seg. Å designe er en endeløs loop av samtidig evolusjonerende tegneprosesser og 
avgjørelser relatert til endelig form.” (Opening Spaces, 2003, fritt oversatt av undertegnede.)

Med dette som utgangspunkt har jeg valgt å fokusere på en design-prosess som videreutvikler ”samtalen” 
mellom hånd og øye. Dette er gjort ved å i minst mulig grad la seg hindre av programvarens egne 
begrensninger, men i stedet fokusere på fordelene ved de digitale verktøyene. Resultatet er en prosess som 
blander håndtegninger og digitale tegneteknikker. Jeg vil ikke her beskrive hele design-prosessen i detalj, 
men fokusere på de delene hvor digitale verktøy er tatt i bruk. Det innledende tankearbeidet er uforandret og 
gjort kun med en kaffekopp samt penn og papir.

Etter at de første tankene, stikkordene og ideene er på plass begynner arbeidet med formgivningen. Denne prosessen 
er hovedsaklig delt opp i fire deler, og er beskrevet i diagrammet til høyre.

Autodesk Civil  3D - her bearbeides kartgrunnlaget og eksporteres som en 3D-modell, og plottes på papir1. 
Kalkerpapir og tusj - med kartet som grunnlag tegnes og fargelegges formforslag. Dette scannes og lagres som en 2. 
digital bildefil.
Google Sketchup - den digitale bildefilen fra kalkerpapiret ”limes” på terrenget, som er importert fra Autodesk 3. 
Civil 3D. Etterpå setter man opp vegetasjon, biler og mennesker.
Digitalt tegnebrett - her tegner man for hånd rett på bilder av 3D-modellen.4. 

Sirkulasjonen i diagrammet viser hvordan de enkelte delen henger sammen. Det er ingen overgang fra Autodesk 
Civil 3D og kalkerpapiret til det digitale tegnebrettet, ettersom det digitale tegnebrettet kun foreslår forandringer, 
men ikke gjør de. Forandringene gjøres i de andre delene. I så måte kan man si at det ”endelige produktet/konseptet” 
oppstår til slutt i Google Sketchup.

1. Autodesk Civil 3D

4. Digitalt tegnebrett

2. Kalkerpapir og tusj

3. Google Sketchup
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Hierarkiet i konseptutviklingen

Overordnede konsepter (hvordan kan byen møte vannet?)

”Gå på vannet” 

”Perforering” 

Formkonsepter (hvordan skal områdene utformes?)

”Statisk & Dynamisk”

”Prosesser”

”Vertikalt vann”

”Kontraster”

Konseptutviklingen tar for seg mulige alternativer for å løse problemstillingene i oppgaven. Oppbyggingen 
består av overordnede konsepter som tar for seg hvordan byen møter vannet, og formkonsepter som 
utforsker mulighetene for den fysiske utformingen av områdene. 
Den ferdige planen for området vil være en kombinasjon av disse konseptene.
Diagrammet viser prosessen i konseptutviklingen. De forskjellige konseptene blir nærmere forklart på 
de neste sidene. Rammene for konseptutviklingen er planene og analysene beskrevet i del 2, nærmere 
bestemt kommuneplanens arealdel, sentrumsanalysen , reguleringsplanen for Hjellen og den foreslåtte 
reguleringsplanen for Vestfronten.
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Bakgrunn

Målet med oppgaven om å knytte vannet til byen.
Skiens historie med tømmerfløting.

Hovedgrep

Mest mulig fokus på tilgang/nærkontakt med vannet.
Flere utstikkere gjøre det mulig for gående og komme langt ut på vannet. 
Ytterst på utstikkerene vil det være flere forskjellige funksjoner. 
Gangveiene på vannet kan knytte sammen Smieøya og Hjellen.
Gangveien på vannet utformes som abstrakte versjoner av tømmer.

Mulig gangvei på vannet. Eksempler på tømmerfløting. Målestokk 1:6000

"Gå på vannet."

Overordnede konsepter

NORD



Masteroppgave i landskapsarkitektur våren 2009 - Knut Andreas Øyvang 61

Målestokk 1:6000

"Perforering."

Bakgrunn

Oppgaveområdet er i realiteten enden av Telemarkskanalen, og er den siste sperren før ferskvannet blandes med 
saltvannet på den andre siden.
Flere steder er denne ”sperren” perforert slik at vannet slipper gjennom. 

Hovedgrep

Grønne elementer perforerer grå elementer.
Vann perforerer harde elementer.

Fukuoa City, Japan.

Dørslag illustrerer perforingen.

Perspektiv fra sør.

NORD


