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NIKU og Context AS har på oppdrag fra Tinn kommune og Notodden kommune utarbeidet 
kulturhistoriske stedsanalyser av kommunesentrene Rjukan og Notodden basert på 
Riksantikvarens DIVE-metode. De kulturhistoriske stedsanalysene skal danne et viktig 
grunnlag for arbeidet med kommunedelplaner for de respektive kommunesentrene samt 
være et kulturminnefaglig grunnlag for det videre arbeidet med verdensarvsøknad for Rjukan 
og Notodden som industristeder. Det er utarbeidet to rapporter (en for hver av kommunene/
kommunesentrene) som skal ses i sammenheng med tanke på den samlede vurderingen av 
Notodden og Rjukan som verdensarvsted. I arbeidet med kommunedelplaner kan det være 
ulike utfordringer og avveininger som må gjøres i de to kommunene som gjør at anbefalinger 
og prioriteringer likevel vil kunne variere for de to kommunene.   
   
Prosessen med å søke verdensarvstatus pågår parallelt med kommunedelplanarbeidet med 
Riksantikvaren som formell søker etter at Norge i 2009 orienterte UNESCO om at Rjukan-
Notodden og Odda/Tyssedal er oppført på Norges tentative liste for nominasjon til innskriving 
på World Heritage List. Verdensarvnominasjon bygger på 4 pilarer:

• Kraftproduksjonen med dammer, tunneler og kraftstasjoner
• Fabrikkanleggene med bebyggelsesstruktur tilpasset produksjonslinjene
• Industrisamfunnene Rjukan og Notodden
• Transportåren mellom Rjukan og Notodden med videre forbindelse til fjorden 

Verdensarvsøknaden ligger til grunn for vurderingen av utviklingspotensial og hvordan 
planene for levende kommunesentra på en god måte kan virke sammen med disse pilarene 
og bidra til at industrisamfunnene Rjukan og Notodden gis utviklingsmuligheter og samtidig 
ivaretar sin unike kulturhistorie. 

Den kulturhistoriske stedsanalysen er utført i fellesskap mellom NIKU og Context AS. NIKU 
er prosjektansvarlig overfor oppdragsgiver og har hatt fagansvar for det kulturhistoriske 
innholdet mens Context har hatt prosessledelse med ansvar for framdrift, medvirkningsmøter, 
informasjonsflyt og plananbefalinger. Medarbeidere i NIKU har vært Kari Charlotte Larsen 
(prosjektansvarlig), Sveinung Krokann Berg (fagansvarlig), Johanne Sognnæs og Lars Jacob 
Hvinden Haug (bygnings- og områdedokumentasjon). Medarbeidere i Context AS har vært 
Rolf Hagen, Kate Hagen og Rachel Dix. 

Norsk institutt for 
kulturminneforskning

Arbeidet er utfort i samarbeid med en referansegruppe utnevnt av kommunen og bestående 
av:  Eli Samuelsen, Thomas Haupt, Øystein Haugan, Berit Stormoen, Finn-Arild Bystrøm, 
Gunnhild Lurås, Leif Ek, Eystein M.Andersen, Trond Taugbøl, Gustav Rossnes og Dag Arne 
Reinar.
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Kommunedelplan for Rjukan: Planprogram
Den viktigste bakgrunnen for arbeidet med 
kommunedelplanen er Rjukans nominasjon som 
kandidat på Norges tentative liste for UNESCOs 
verdensarvsteder. Næringsutvikling og byutvikling 
skal bygge på og støtte opp under arbeidet med 
verdensarvsøknaden, og utvikling av industri, reiseliv 
og et levende bysamfunn må utvikles parallelt 
med verdensarvnominasjonen der Tinn kommune 
samarbeider med Notodden. Tinn kommune 
vektlegger å identifisere mulighetsrom for utvikling i 
dette perspektivet.

Planområdet er noe utvidet mot vest fra tidligere 
kommunedelplan for å inkludere Våer, Vemork og 
Krossobanen som er viktige elementer knyttet til 
verdensarvforståelsen.

Verneverdier med tanke på verdensarvstatus knyttes 
først og fremst til utviklingen fra 1907 til 1920 med de 
fire pilarene som førende.

Planområde KDP Rjukan (Tinn kommune 2010)
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å utvikle og formidle kunnskap om kulturarvens 
kvaliteter og muligheter til brukere og allmennheten.

Analyseprosessen
En DIVE-analyse kan fungere både som integrert 
planunderlag og selvstendig kunnskapsprosess. I 
begge tilfelle er hensikten å omdanne kulturhistorisk 
informasjon, fra passiv til funksjonell kunnskap, 
gjennom kritisk og kreativ, systematisk og målrettet 
arbeid. Analysens kulturhistoriske profil favner et 
bredt spekter av naturbetingede og samfunnsmessige 
forutsetninger, forestillinger og tema. Oppbyggingen 
er avledet av fire grunnleggende spørsmål, som hver 
på sin måte berører forholdet og balansen mellom 
stedets kontinuitets- og endringskrefter.

D  -	Hva	forteller	dagens	landskap	og	miljø	om
	 	 analyseområdets	opprinnelse,	utvikling	og	
	 	 karakter?

I   -	 Hvorfor	har	enkelte	elementer	og	karaktertrekk	
	 	 i	analyseområdet	hatt	spesiell	samfunnsmessig	
	 	 betydning?

V  -	 Hvilke	historiske	elementer	og	karaktertrekk	
	 	 har	spesiell	verdi,	kan	de	utvikles	og	hvor	går	
	 	 grensene	for	hva	de	tåler?

E  -	 Hvordan	kan	stedets	prioriterte,	historiske	
	 	 karaktertrekk	og	ressurser	forvaltes	og	utvikles?

De fire spørsmålene besvares gjennom fire trinn: 
T1 (Beskrivende arbeidsfase), T2 (Fortolkende 
arbeidsfase), T3 (Vurderende arbeidsfase) og T4 
(Aktiverende arbeidsfase). I tillegg har analysen et 
Input-trinn (Forberedende arbeidsfase) og et Output-
trinn (Oppsummerende arbeidsfase). For å gjøre det 
lettere å følge veilederens beskrivelser brukes en 
fargekode i gjennomgangen.

Når veilederen beskriver leddene i analysen som 
frittstående aktiviteter, er det for å tydeliggjøre 
oppgavenes ulike egenskaper i kunnskapsutviklingen. 
Gjennomførte analyser viser at det i praksis er naturlig 
og hensiktsmessig både å la trinnene overlappe og 
arbeide parallelt med flere deloppgaver. For å få til 
en godt samvirkende prosess og gode diskusjoner kan 
det eksempelvis være hensiktsmessig å arbeide med 
to og to trinn (T1 og T2, T2 og T3, og T3 og T4).

KULTURHISTORISK STEDSANALYSE/DIVE

DIVE-analysen er utviklet av Riksantikvaren i 
samarbeid med Riksantikvarieämbetet i Sverige og 
Museiverket i Finland. Målet for DIVE er å omdanne 
kulturhistorisk informasjon til funksjonell kunnskap og 
utvikle et verktøy som evner å balansere kontinuitet 
og endringskrefter i en utviklingsprosess.

DIVE-analysen er, med sin fleksible, metodisk åpne, 
tverrfaglige og medvirkningsorienterte oppbygging, 
tilpasset vår tids utfordringer og arbeid med 
kulturarven som kvalitativ og funksjonell ressurs i by- 
og stedsutviklingsprosesser. Ettersom lokal tilpassing 
er viktig er analysens struktur enkel og basert mer 
på hva som bør behandles for å nå oppsatte mål 
enn på presise anvisninger om hvordan arbeidet skal 
gjennomføres.

DIVE er med andre ord ikke en metode i tradisjonell 
forstand, men et hjelpemiddel for å sortere, 
drøfte og bearbeide informasjon i plan- og 
stedsutviklingsprosesser, kulturmiljøanalyser med 
mer. Gjennom analysen klarlegges hva som har vært 
og er sosialt, økonomisk, kulturelt og fysisk viktig for 
stedets utvikling, hvilke fysiske spor som har vært og 
er sentrale funksjons- og betydningsbærere og hvilke 
deler som er mindre vesentlige.

DIVE-analysen kan anvendes på ulike måter, enten det 
er for å belyse kulturarvens kvaliteter og muligheter 
i samfunnsutvikling og fysisk planlegging, eller 
fokusere på grunnleggende historiske trekk i enkle 
eller komplekse områder. Tilnærmingens fleksible, 
systematiske og transparente karakter gjør den 
spesielt egnet som prosess for å utvikle balanserte 
forvaltnings- og utviklingsstrategier. Analysen kan 
anvendes som kunnskapsunderlag i:

• Kulturminne-, miljø-, landskapsforvaltning på  
 alle nivå
• Areal- og trafikkplanlegging, fra oversikts- til  
 detaljplannivå
• Konsekvensutredning av programmer, planer  
 og prosjekter
• Samfunnsplanlegging på regionalt og   
 kommunalt nivå

Målgrupper for analysen er offentlige og private aktører, 
som arbeider med kulturmiljøtemaet i planlegging 
og stedsutvikling og ulike beslutningsprosesser, og 
trenger et systematisk og pedagogisk redskap for 

DIVE MATRISE
For å systematisere det historiske materialet som 
samles inn gjennom DIVE metodikken benyttes en tid 
/ rom matrise. Ved hjelp av matrisen kan informasjon 
om analyseområdets historiske innhold sorteres på 
ulike geografiske nivå. DIVE matrisen for Rjukan er 
utfylt på neste side.

Den vertikale aksen er inndelt i tidslommer. For denne 
analysen er det valgt periodene Før 1905, 1905-
1934, 1934-1968 og 1968-i dag som hensiktsmessige 
grupperinger som reflekterer vesentlige milepæler i 
Rjukans historie.

De romlige nivåene er Planområde/ KDP Sentrum, 
som er inndelt i 10 delområder, Rjukan by og 
Rjukan i Verden. De romlige nivåene reflekterer de 
ulike nivåene i stedsanalysen, og samsvarer med 
inndelingen senere i rapporten.

Fargene i matrisen benyttes for å koble de ulike 
objektene til de fire bærebjelkene for verdensarv 
søknaden:

• Fabrikkanlegget (grønt)
• Industrisamfunnet (fiolett)
• Kraftproduksjonen (blått)
• Transportåren (rødt)

Rapporten i PDF form inneholder aktive linker, slik at 
matrisen kan brukes for å navigere til de ulike nivåene 
og delområdene i stedsanalysen.
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DIVE-matrise 
Rjukan ROMLIGE NIVÅER I FORSTÅELSEN AV RJUKAN SOM VERDENSARVSTED

Planområde/KDP Sentrum

RJUKAN BY RJUKAN I VERDENFABRIKKOMRÅDET VÅER/VEMORK
KROSSO/ 

FJELLVEIEN
VILLAVEIEN/
FLEKKEBYEN

SENTRUM/ 
PRIVATE 

BØEN
TORVET

GRANLI/ 
MELAND

INGOLFSLAND/ 
TVEITO

SYKEHUSET/ 
SKOGVEIEN

BJØRKHAUG/ 
DALE

Ny næringsaktivitet
Nybygg

Hensynssone 
C (Fjellveien/
Fossoveien) og D 
(Krossobanen)

Hensynssone C
Økt utnyttelse 
og aktivitet
Ny reg.plan

Hensynssone C
Potensial for 
nybygg

Forsterke og 
synliggjøre 
områdets 
plangrep og 
lekenhet 
Hensynssone C

Mulig fortetting
Hensynssone C

Nye arbeidsplasser
Utnytting av restarealer
Etablering av ny industri

Innskriving på WHL

Fabrikken nedlegges 
1991
SS80 1980
Lagerbygg 1970-80
Syretapperi 1970-tall
Påbygg kontorbygg 
1970

Vemork 2 1971
Glade hjørne

Bakkhus 1975

«Rjukansituasjonen» 1963 
– fram til da eide og drev 
Hydro byen
Stor utflytting i perioden 
1963-75 (befolkning ned fra 
10 000 til 8000)
Forslag om kommunearkitekt 
for å veilede endringer/
vedlikehold 1971 

Rjukan stasjon 1959
Yrkesskolen 1953
Velferdsbygget 1950
Isen 1950-tallet
Gassfyllestasjon 
1950
Vognverksted/
Ventilfabrikk 1947-
49
Påbygg brannstasjon
Tilbygg 
sentralverkstedet
Hydrogenfabrikk 313 
1941
Jernlager/Lokstall 
30-tallet

Fabrikkområdet 
og Vemork 
bombes 1943

kompletterende 
bebyggelse

kompletterende 
bebyggelse

Rjukan hotell Stadionbygget 
1954

Varehuset 1963?

Ekornveien 
1950-tallet
Videre utbygging 
langs Skogveien
Utvidelse av 
sykehuset

Utbygges 
hovedsakelig på 
1950-tallet 
Pensjonistboliger 
i Sam Eydes gt og 
Tinngata
Moflåt kraftverk 
1954
Mår kraftstasjon 
1948

Byen vokser østover
Hydro flytter til Herøya
1943 Krig/Sabotasje
Befolkningsnedgang på 
30-tallet, men deretter 
relativt stabilt

Eksport av kunstgjødsel
Teknologiutvikling knyttet 
til NH3-prosessen
Utbygging av vannkraft

Nyanlegget 1928-29
Ballonghallen 1915
Såheim 1915 
(Rjukan II)
Fabrikkområdet 
1907-11 (Rjukan I)

Vannstoffabrikken 
1929 (revet 1977)
Fjøset 1916
Vemork 1911 
(Rjukan I) 
Våer 1-25 1910-20
Vemorkbanen 
1907-11

Krossobanen 1928
Fossoveien 2-12
Fjellveien 1-5 1910-
20

Fjøset/Garasje 1916
Villaveien 1910-30
Rjukan senter: 
Varelageret/ Baker/ 
Posten/Tele/Apotek/
Slakter 1910
Admini 1908
Flekkebyen 1907-13 
(type J)
Poppelrekke i 
Sølvvoldveien

Folkets hus/ 
(Rjukanhuset) 
1930
Musikkhuset/
Folkets Hus
Utbygges 
1910-20

Torget m 
bibliotek og  
posthus/apotek 
(Flosshatten og 
Lakkskoen)
Bøen skole
O-typene 
Tyskerbyen/
Rødbyen 1910-15
Rjukan vgs
Folkebadet

Blågården
Kalles butikk

Tveitoskolen 1919
Tveito 1913-20
Paradiset
Egne Hjem 1912-
20
Jernbanegata
Sing-Sing 1915-17
Mexico

Sykehuset 1919
Funksjonærboliger
Prestebolig 1923
Rjukan kirke 1915
Skogveien 16 1913

Bebyggelsesplan 
1920 (ikke fulgt 
opp)

Byen bygges fram mot 1920
Idrettsanlegg/Parker/
Brannhydranter/Kiosker/
Gjerder/Lykter/Pissoirer/
Bruer/Dueslag/Trafoer
Hyttebygging

Eksport av kunstgjødsel
Haber-Bosch
Birkeland-Eyde
Norsk vannkraft
Rjukan som ’Company 
Town’

Såheimgårdene
Jordbruksområde

Krokan hotell 
1871
Hotel Rjukan/ 
Fosso turisthotell 
1895

Ubebygd Ubebygd
Bøengårdene
Jordbruk

Jordbruk Jordbruk Ubebygd Jordbruk
Jordbruksbygd
Infrastruktur for turisme

Naturturisme
Fossen “oppdages”

AKTIVERING 
AV RJUKAN 
SOM LEVENDE 
SENTRUM OG 
VERDENSARV

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

(  UNESCO Bærebjelker: Fabrikkanlegget Industrisamfunnet Kraftproduksjonen Transportåren )
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UNESCO BÆREBJELKER
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BÆRBJELKER I VERDENSARVSØKNADEN
Norge førte Notodden og Rjukan (sammen med 
Odda) opp på den tentative verdensarvlisten i 2009 
under temaet Hydroelektrisk kraftproduksjon – 
prosessindustri – industristed med utgangspunkt i 
fire distinkte komponenter som samlet vurderes å ha 
fremragende universell verdi og utgjør de fire pilarene 
i den forestående verdensarvsøknaden:

• anlegg, bygninger og installasjoner for   
 kraftproduksjon i dramatiske naturlandskap  
 med forekomster av mektige vannfall
• bygninger og anlegg for produksjon av bl.a.  
 kunstig nitrogengjødsel, industrielle   
 komponenter
• tettsted/bysamfunn som var integrert   
 med industrietableringen og som ble reist  
 fra grunnen av med alle elementer fra   
 boliger til kulturelle og sosiale institusjoner
• transportsystemet som knyttet    
 industristedet til omverdenen for å bringe  
 industriproduktene ut (i mengde og tid) til  
 omsetning på et globalt marked

Miljøverndepartementet startet nominasjonsarbeidet 
i 2010, og søknaden forventes ferdigstilt i 2014.

UNESCO OG VERDENSARVLISTEN (WHL)
Som utgangspunkt for å vurdere Notodden og Rjukan 
som verdensarv legges i første rekke kriteriene som 
er nedfelt i Verdensarvkonvensjonen (WHC) til grunn, 
men også internasjonale chartre for kulturminnevern 
som Venezia-charteret fra 1964 og Washington-charteret 
fra 1987 gir føringer for hvordan historiske områder 
vurderes og behandles. 

Verdensarvlisten
Verdensarvlisten omfatter både kulturarv og 
naturarv som definert i Verdensarvkonvensjonens 
(World Heritage Convention) artikkel 1 og 2. Som 
kulturarv kan defineres monumenter, en gruppe av 
bygninger og/eller steder (sites). For å inkluderes 
på UNESCOs verdensarvliste må stedet/objektet 
være av enestående allmenn verdi og oppfylle 
minst ett av ti utvalgskriterier. Disse kriteriene er 
beskrevet i Verdensarvkonvensjonen som utgjør det 
sentrale arbeidsverktøyet knyttet til verdensarven 
og verdensarvstedene. Kriteriene revideres jevnlig 
av verdensarvkomiteen for kontinuerlig å reflektere 
utviklingen av verdensarvbegrepet og ideen om en 
verdensarv.

Fram til 2004 ble verdensarvsteder valgt ut basert 
på seks kulturbaserte og fire naturbaserte kriterier. 
I de reviderte retningslinjene fra 2005 (Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention) opereres det med 10 kriterier som dekker 
både kulturelle og naturgitte verdier. Kriteriene 
foreligger i engelsk, tysk og fransk versjon og er ikke 
formelt oversatt til norsk. Kriteriene gjengis her derfor 
på engelsk.

Kriteriene i-x:
i. to represent a masterpiece of human creative 

genius; 

ii. to exhibit an important interchange of human 
values, over a span of time or within a cultural area 
of the world, on developments in architecture or 
technology, monumental arts, town-planning or 
landscape design; 

iii. to bear a unique or at least exceptional testimony 
to a cultural tradition or to a civilization which is 
living or which has disappeared; 

iv. to be an outstanding example of a type of 
building, architectural or technological ensemble 
or landscape which illustrates (a) significant 
stage(s) in human history; 

v. to be an outstanding example of a traditional 
human settlement, land-use, or sea-use which 
is representative of a culture (or cultures), 
or human interaction with the environment 
especially when it has become vulnerable under 
the impact of irreversible change; 

vi. to be directly or tangibly associated with events 
or living traditions, with ideas, or with beliefs, 
with artistic and literary works of outstanding 
universal significance. (The Committee considers 
that this criterion should preferably be used in 
conjunction with other criteria); 

vii. to contain superlative natural phenomena or 
areas of exceptional natural beauty and aesthetic 
importance; 

viii. to be outstanding examples representing major 
stages of earth’s history, including the record of 
life, significant on-going geological processes 
in the development of landforms, or significant 
geomorphic or physiographic features; 

ix. to be outstanding examples representing 
significant on-going ecological and biological 
processes in the evolution and development 
of terrestrial, fresh water, coastal and marine 
ecosystems and communities of plants and 
animals; 

x. to contain the most important and significant 
natural habitats for in-situ conservation of 
biological diversity, including those containing 
threatened species of outstanding universal value 
from the point of view of science or conservation.

Kriteriene ii og iv er de som vil bli lagt til grunn for 
verdensarvsøknaden for Rjukan og Notodden som 
utformes av Riksantikvaren. Kriterium II omhandler 
hovedsakelig den teknologiske utviklingen 
Hydros industrivirksomhet representerer og den 
konsekvensen utvikling fikk for utformingen det 
integrerte arkitektoniske, industrielle og sosial urbane 
samfunn. Bygninger, anlegg, byplan, industriell 
teknologi og integrert infrastruktur vurderes ut fra 
dette kriteriet.   Gjennombruddet for elektrisk energi 
til industrielle formål, herunder nye elektrobaserte 
industrielle prosesser, som skjedde simultant 
internasjonalt rundt forrige århundreskifte, har fått 
betegnelsen ”den andre industrielle revolusjon”. 
Det fruktbare samvirket av norsk natur, vitenskap og 
entreprenørskap med utenlandsk kapital med sikte 
på å framstille et nytt kunstgjødselprodukt for et 
modent verdensmarked. I særlig grad framstår Rjukan 
– Notodden som et sinnbilde på fenomenet. 

Kriterium iv plasserer denne utviklingen som 
et eksempel på hvordan industrialiseringen av 
Notodden og Rjukan representerer den andre 
industrielle revolusjon og samtidig belyser en 
betydningsfull historisk epoke i overgangen fra fattig 
bondesamfunn til velferdssamfunn og industri.  
Industrireisingen (spesielt på Rjukan) er eksempel 
på vitenskapsbasert ”organisert kapitalisme” som 
utviklet seg rundt forrige århundreskifte, og som 
innebar et kvalitativt steg videre fra den tidligere 
frikonkurransekapitalismen. Samfunnsbyggingen 
som på det tidspunkt var en nødvendig og uløselig 
del av den industrielle satsingen, hadde kimen i seg 
til å danne grunnlag – materielt og kulturelt – for et 
moderne velferdssamfunn. Som ”company towns” 
skiller stedene seg fra tidligere eksempler, som mer 
var paternalistisk og filantropisk basert. Utviklingen 
av Norge fra å være et lite utviklet samfunn basert 
på primærnæring til å bli et av verdens rikeste land 
kan sies å starte i denne perioden. Utnyttelsen av 
vannkraft til elektrisitet og Hydros virksomhet basert 
på Birkeland-Eyde-metoden, og senere Haber-Bosch-
metoden, for å framstille kunstgjødsel var teknologisk 
banebrytende både i nasjonal og global sammenheng.

Verdensarvkomiteen legger i tillegg avgjørende vekt 
på at nye områder fyller reelle hull i den eksisterende 
verdensarvlisten og at områder som innskrives skal 
representere noe nytt og ikke være dubletter eller 
varianter av eksisterende verdensarvsteder.

http://www.international.icomos.org/venicecharter2004/index.html
https://www.google.com/search?q=washington+charter+on+prese&rls=com.microsoft:no&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1
http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf
http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf
http://whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf
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Operasjonelle retningslinjer
Utover kriteriene for oppføring står autentisitet og 
integritet knyttet til egenskaper og verdier (properties) 
sentralt i vurderingen av verdensarvstedene. 
Autentisitet knyttes til muligheten for å forstå hvilken 
verdi som knyttes til kulturarven og avhenger av 
hvorvidt verdien oppfattes å være pålitelig, ærlig 
og sannferdig. Kunnskap og forståelse av forholdet 
mellom opprinnelse og formidling ligger til grunn for 
vurderingen av autentisitet (§§ 79-86). Eksempler på 
attributter som kan uttrykke autentisitet er:

• Form og design
• Materialer og substans
• Bruk og funksjon
• Tradisjoner, teknikker og vedlikeholdssystemer
• Lokalisering og omgivelser
• Ånd og stedsfølelse

Integritet brukes som et mål for hvor helhetlig og 
intakt et kulturminne/kulturmiljø framstår og hvilken 
tilstand det er i (§§ 87-92).  

I tillegg vurderes forvaltning, overvåkning, vilkår for 
bevaring og bærekraftig bruk som en del av hvordan 
Verdensarvkonvensjonen skal fungere som verktøy 
for verdensarvstedene (§§ 96-119).

Landskap/Kulturlandskap
Viktigheten av kulturlandskap, som utrykk for 
møtepunkter mellom mennesker og natur, er også 
vektlagt i Verdensarvskonvensjonen. Kulturlandskap 
er beskrivende for utviklingen av samfunn og 
bosetting over tid og hvordan dette påvirkes av fysiske 
restriksjoner og naturgitte muligheter samt hvordan 
sosiale, økonomiske og kulturelle krefter, både 
eksterne og interne, avløser hverandre.  

Kulturlandskap er kulturarv og representerer “verk skapt 
av mennesker og natur i fellesskap”, slik definisjonen 
lyder i artikkel 1 i  Verdensarvsonvensjonen. De 
illustrerer menneskesamfunnets og den menneskelige 
bosettings utvikling over tid, under påvirkning av 
de fysiske begrensninger og/eller muligheter som 
ligger i deres naturlige omgivelser og de til enhver 
tid rådende sosiale, økonomiske og kulturelle krefter, 
både eksternt og internt.

Notodden, Rjukan og Odda med Hardangervidda 
som vannreservoar representerer i definisjonens 
rette forstand utnyttelse av de “muligheter som 
ligger i deres naturlige omgivelser og de til enhver 

tid rådende sosiale, økonomiske og kulturelle 
krefter”. Med økonomiske krefter menes her den 
selektive transformasjonen av det enorme naturlige 
vannreservoaret som Hardangervidda er, med 
metodisk utnyttelse av vannkraft for å produsere 
elektrisitet (WHC Operasjonelle Retningslinjer 
2008, punkt 47). Europas største fjellplatå på 
8000 kvadratkilometer, hvorav rundt halvparten 
er vernet, ble fra rundt år 1900 betraktet som et 
enormt naturlig magasin av vannkraft som bare 
ventet på å bli utnyttet som elektrisitet, noe som ble 
teknisk mulig på slutten av 1800-tallet i kjølvannet 
av utviklingen siden seint i 1860-årene. Fra da av 
ble det naturlige systemet av breer, innsjøer og 
elver demmet opp for å utnytte kraften optimalt og 
maksimere elektrisitetsproduksjonen ved hjelp av de 
betydelige vannfallene på østsiden og vestsiden av 
Hardangervidda. 
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en verdenssuksess. Det utviklet seg to hovedprosesser 
for kunstgjødselproduksjon rundt 1900, som begge ble 
anvendt nasjonalt, og som inntok verdensmarkedet 
og plasserte Norsk Hydro på verdenskartet.

Den billige vannkraften spilte en avgjørende rolle for 
etableringen av Norsk Hydro og den stillingen Hydro 
skulle komme til å få. Da Sam Eyde søkte Wallenberg 
for å få penger til prøvefabrikken på Notodden, og 
senere til starten av Norsk Hydro, var det vannkraften 
som dannet sikkerhet for kapitalutlegget. Marcus 
Wallenberg sa det slik: «Hestekrefter til en pris av 13 
kroner kommer alltid til å bli etterspurt» (Olsen 1955).

Den norske utviklingen sett opp mot andre storskala 
produksjonsprosesser, som for eksempel AEGs 
kullbaserte virksomhet i Bitterfeld i Tyskland, 
representerer en unik teknologisk, økonomisk og 
sosial prosess basert på de spesifikke muligheter 
som lå i landets natur. Dette inntraff akkurat på 
det tidspunkt i historien da teknologiens utvikling 
ga grunnlag for elektrisitet som energikilde og for 
etablering på Notodden, Rjukan og Odda som del 
av den moderne industrihistorien i andre fase av 
den industrielle revolusjon. Samtidig dannet denne 
innovasjonsbølgen grunnlaget for industrialiseringen 
av Norge.  Kraftstasjonen på Svelgfoss var i sin tid 
Europas største ift kapasitet, og utbyggingen av 
Rjukanfossen var av en dimensjon som hittil var 
uprøvd og med metoder for tilløp i tunnel pga 
det ulendte terrenget som krevde utvikling av 
sprengteknikk så vel som framstilling av maskiner og 
rør. Samtidig måtte ujevn vannføring styres med en 
omfattende regulering av Møsvatn der den første 
større betongdammen i landet, Møsdammen, ble 
bygget i 1903-06. En helt ny kraftverktype ble i 
prinsippet skapt: et høytrykksanlegg med tunneler i 
fjell med store reguleringer i høyfjellet.

Kraftstasjoner, kraftoverføring og installasjoner 
tilknyttet anleggene på Vemork, Såheim, Tinfos 
og Svelgfoss er fundamenter i den storstilte 
kraftproduksjonen som ble etablert og dermed 
sentrale historiefortellende elementer knyttet til 
forståelsen av Rjukan og Notodden som industristeder.  

INDUSTRIUTVIKLING
Norsk Hydro ble etablert med hovedsete på Notodden 
i 1905 med det formål å produsere kunstgjødsel ved 
å hente ut nitrogen “fra luften”. Marcus Wallenberg 
ble selskapets styreformann og Sam Eyde ble utnevnt 
til generaldirektør. Forsøksfabrikken på Notodden var 

NOTODDEN OG RJUKAN I 
VERDENSSAMMENHENG
Den andre industrielle revolusjon er ikke en eksklusiv 
prosess for Rjukan og Notodden og fant sted i mange 
land som Storbritannia, Tyskland, Frankrike og 
Sverige på samme tid og som dermed også har sine 
industristeder fra samme periode. Oppbygging av 
transportsystemer har gjerne vært en del av denne 
typen etableringer. Rjukan og Notodden er derimot 
pionerer knyttet til bruken av vannkraft i et slikt 
omfang knyttet til tungindustri og ved at ett firma mer 
og mindre sto bak denne utviklingen. 

Utviklingen på Rjukan og Notodden er også unik 
og innovativ for sin tid knyttet til produksjonen 
av kunstgjødsel basert på kjemiske prosesser 
med stort kraftbehov. Spesielt er Birkeland-Eydes 
lysbueprosess som ble utviklet på Notodden og 
Rjukan kraftkrevende, og «billig» norsk vannkraft 
var derfor et grunnlag for oppstarten. Utnyttelse av 
Rjukanfossen ga en slik mulighet, men først etter at 
prosessen var testet i forsøksfabrikken på Notodden 
med kraft fra Tinfos. Lokaliseringen i Vestfjorddalen 
var ellers tuftet på at kraften ikke lot seg transportere 
uten for stort energitap og at utbygging av et 
kommunikasjonssystem knyttet til verdensmarkedet 
og et bysamfunn i Rjukan var nødvendig for å få 
utnyttet kraften. Utbyggingen av kraftstasjonen på 
Vemork var en milepæl i utviklingen både for Hydro, 
Norge og verdensmarkedet og en viktig del av den 
industrielle revolusjonen som inntok norske daler 
og fjorder der vannkraft ga etableringsmulighet for 
tungindustri. 

Basert på Birkeland-Eyde-prosessen ble Norsk Hydro 
etablert i 1905 og er i dag Norges fjerde største selskap. 
Birkeland-Eyde-metoden ble etterhvert erstattet 
med den mer effektive Haber-Bosch-metoden, men 
representerer likefullt en milepæl i den kjemiske 
framstillingen av kunstgjødsel. Patenten ble solgt til 
store deler av verden, og kunstig framstilt kalsium-
nitrat (Norgesalpeter) var et bedre produkt enn den 
naturlig framstilte Chile-saltpeteren.  Utviklingen på 
Rjukan og Notodden utgjør en basis for den andre 
industrielle revolusjonen i Norge og representerer en 
unik industrihistorie både nasjonalt og internasjonalt.

Norsk Hydros influens på Rjukan og Notodden 
er betydelig. Samtidig med etableringen og 
oppbyggingen av fabrikkområdene bygges 
byområdene opp – og i Rjukans tilfelle hele byen – for 

å huse og ivareta funksjonærer, arbeidere og deres 
familier. Byområdene ble designet og planlagt i tråd 
med rådende arkitektur- og byplanidealer, inkludert 
infrastruktur og transportsystemer, og gjerne etter 
engelske hagebyidealer og tyske company-towns.

Transportsystemet som ble bygget opp knyttet Rjukan 
til resten av landet, men også til verden utenfor. 
Jernbanen som knytter Rjukan og Notodden sammen 
(Tinnosbanen og Rjukanbanen) utgjorde nerven i 
dette systemet med fergetransport på Tinnsjøen som 
del av systemet. Bratsbergbanen videre fra Notodden 
erstatter etterhvert kanalsystemet fra Notodden til 
Skien som var en viktig forbindelse under oppstarten. 

For å belyse hva som gjør utviklingen på Odda, Rjukan 
og Notodden spesielt i verdenssammenheng og 
særegne som industristeder vil en sammenligning 
med andre industrietableringer, industrilandskap og 
company-towns fra samme periode, og  hvordan disse 
har påvirket sine omgivelser, være nødvendig. Andre 
lignende eksempler på Verdensarvlisten, men også 
andre company-towns, hagebyer og industristeder 
er aktuelle paralleller.  Utgangspunkt for en 
sammenligning ligger også i de fire verdensarvpilarene 
som er lagt til grunn for å vurdere Rjukan, Notodden 
og Odda som verdensarvsteder.

VANNKRAFT
Omtrent samtidig som den norske nasjonalstaten 
så dagens lys på begynnelsen av 1900-tallet, kom 
et nasjonalt initiativ med å legge landets enorme 
vannkraftressurser i rør for å produsere elektrisk 
strøm. Rundt Hardangervidda, Europas største 
fjellplatå der det samles enorme vannressurser på et
platå som ligger mellom 1200 og 1400 meter over 
havnivå, ble det etablert en banebrytende virksomhet 
med vannkraft som grunnlag for en pionerutvikling 
av storskala kjemisk og metallurgisk industri med 
en kapasitet man ikke tidligere hadde sett maken til 
og som økonomisk skapte grunnlaget for den andre 
industrielle revolusjon.

Norge kan sies å ha vært en spydspiss for denne 
utviklingen internasjonalt. Landet hadde uvanlig 
store, naturlige kraftkilder, akkurat det som trengtes 
for å produsere elektrisitet, og Norge utviklet seg til 
å bli en av de fremste nasjoner til å utnytte denne 
muligheten. All denne energien ble temmet for å 
forsyne en energihungrig sektor som produserte 
metaller og kjemiske varer der spesielt framstillingen 
av kunstgjødsel basert på nitrogen skulle vise seg å bli 
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etablert våren samme år med kraft fra Tinfos og var 
grunnlaget for innhenting av kapital til videre utbygging. 
Ingeniør Kloumann ble engasjert som byggeleder 
for videre kraftutbygging og det nye fabrikkanlegget 
på Notodden, og da anlegget sto ferdig i 1907 var 
kraftstasjonen Europas største. Energiproduksjonen 
var svært energikrevende og ga Norge et fortrinn 
i forhold til tyske fagmiljøer som hadde en 
konkurrerende metode for kunstgjødselproduksjon. 
I 1908 hadde kalksalpetergjødsel oppnådd gode 
priser i det europeiske markedet og Birkeland-Eydes 
lysbueprosess, som la grunnlaget for etableringen 
av Norsk Hydro, ble et nasjonalsymbol på hvordan 
vitenskapen både var en åndelig og materiell kraft 
i det nasjonale livet. Etableringen av Norsk Hydro 
ble også sett på som en manifestasjon av den nye 
arbeidsdagen etter unionsoppløsningen med Sverige, 
og selskapet framsto som et kraftfullt uttrykk for 
nasjonens nyvunne selvstendighet på tross av at 
eiersiden var fullstendig dominert av utenlandske 
kapitalinteresser. Om lag sju prosent av aksjene var på 
norske hender (Andersen 2005).

Sett fra utlandet handlet Norges industrialisering i 
årene etter 1905 seg ikke om en ny norsk arbeidsdag, 
men om kappløpet for å sikre seg norsk vannkraft. For 
tyske og franske interesser handlet det om å legge 
under seg de rike naturressursene i en av Europas 
periferinasjoner. Norges rolle for som spydspiss for 
denne utviklingen internasjonalt framheves også 
av TICCIHs eksperter Axel Föhl og Rolf Höhmann i 
vurderingen av norsk vannkraft og kjemiindustri som 
potensiell verdensarv (Föhl og Höhmann 2010). Dette 
foregikk samtidig som striden om konsesjonslovene 
raste, lover som begrenset utlendingers rett til å 
erverve norske naturressurser. Loven ble vedtatt i 
1906 bla som en reaksjon på tysk tilstedeværelse på 
Rjukan under etableringsfasen.

Ved inngangen til det tjuende århundret fantes ingen 
organisert kapitalisme i Norge. Tyskland hadde Europas 
mest dynamiske økonomi på denne tiden og framsto 
som modellandet for hvordan den vitenskapsbaserte 
storindustrien hadde fått sitt gjennombrudd. Hydro 
ga den organiserte kapitalismen et visst fotfeste i 
Norge selv om selskapet fram til slutten av andre 
verdenskrig var dominert av svenske, franske og 
tyske eierinteresser. Hydro var også markedsmessig 
vendt mot utlandet og manglet et hjemmemarked av 
betydning, men framsto i den norske offentligheten 
som et norsk selskap med identitet bygd opp rundt 
norske fosser og banebrytende teknologi utviklet av 

Framstillingsprosess for Norgessalpeter (Kilde: Erling Andresen/NIA, Vemork)

norske ingeniører og vitenskapsmenn.

Tanken om å bruke Rjukankraften til kvelstoffproduk-
sjon blir datert til 1902, da Eyde henvendte seg til et 
tysk firma i håp om å skaffe finansiering til utvikling av 
elektrokjemisk og metallurgisk industri, men får avslag 
på dette (Dahl 1983). 13.februar 1903 regnes av Eyde 
som den norske kvelstoffindustris fødselsdag. Eyde 
møtte da professor Kristian Birkeland for første gang, 
i et selskap hos daværende statsråd Gunnar Knudsen. 
”For øyeblikket interesserer jeg meg mest for å få fatt 
på de aller største lyn som overhodet kan skaffes ned 
her på jorden” skal Eyde ha sagt til Birkeland hvorpå 
Birkeland svarte at”Det kan jeg skaffe dem”. Birkeland 
jobbet da med en elektrisk kanon og hadde ved et 
uhell fått en stor gnist. Eyde hadde allerede samlet 
mye informasjon om kvelstoffeksperimenter verden 
over og så hva denne gnisten/ flammen kunne brukes 
til. Kort tid etter ble det søkt patent på metoden, i Bir-
kelands navn.

I 1903 ble det gjort forsøk på å skaffe amerikansk kapital, 
men også dette mislykkes. Kvelstoffproduksjonen var 
i en startfase og en stort anlagt fabrikk ved Niagara 
gikk konkurs. Til sist kom svenske Wallenberg inn 
med kapital og A/S Det norske Kvælstofkompagni 
ble stiftet i Stockholm 11.desember 1903 og overtar 
Birkelands og Eydes patenter. I januar 2004 ble ”Det 
norske Aktieselskap for Elektrokemisk Industri” stiftet 
med Sam Eyde som direktør. Selskapet skulle ha som 
oppgave å samle patenter og vannfall og støtte ny 
industri. I juli 1904 ble A/S Notodden Salpeterfabrikk 

konstituert og i mai 1905 kom driften i gang med tre 
Birkeland-Eyde ovner. Allerede nå viste det seg at det 
å lage salpeter ved oksydering av luftens kvelstoff 
var økonomisk lønnsomt. Helge Dahl sier det slik: 
”Samtidig arbeidet de norske ingeniørene med å 
utvikle absorbsjonsanlegget for å utnytte gassen fra 
ovnen best mulig. Emil Collett og Sigurd Kloumann 
må dele mesteparten av æren for de store tårnene av 
granitt, en genial løsning” (Dahl 1983).

Ovnen utviklet av Birkeland-Eyde hadde en rund form 
og var basert på elektromagneter som trakk flammen 
ut til en skive. Otto Schönherr ved Badische utviklet en 
annen ovnstype, denne var høy med liten grunnflate 
og basert på at lysbuen ved hjelp av en sterk luftstrøm 
ble trukket til værs i en flere meter høy flammesøyle. 
Den tyske ovnen ga høyere gasskonsentrasjon enn 
den runde til Birkeland-Eyde, problemet for tyskerne 
var tilgang på billig kraft, noe som motiverte dem for 
samarbeid med nordmennene.

Etter den første utbyggingsfasen på Notodden fra 1905 
til 1917 gikk Hydro inn i en omstruktureringsfase på 
1920-tallet med nedgangstider og storarbeidsledighet 
både på Notodden og Rjukan. I 1926 vedtok Hydros 
styre å bygge ny fabrikk på Notoddden som bidro 
til ny optimisme mens det på Rjukan fortsatt var 
usikkerhet knyttet til videre satsing. Alternative 
løsninger, inklusive lokalisering av «nyanleggene» 
basert på ammoniakkteknologi, ble vurdert også i 
denne perioden, og de første beregningene som ble 
gjort tok utgangspunkt i Notodden som det store 

produksjonsstedet med overføring av kraft fra Rjukan.  
Den nye ammoniakkfabrikken sto ferdig på Notodden 
i 1928 og Birkeland-Eyde metoden ble faset ut.   

Selv om Herøya var kjøpt av Hydro 10 år tidligere 
ble både Notodden og Rjukan prioritert for videre 
virksomhet, og nyanleggene som ble oppført i 
perioden 1928-29 var raskt i drift med ammoniakk 
produksjon på Notodden og videre kunstgjødsel 
produksjon med Haber Bosch metoden på Rjukan. 
Få dager etter pølsefesten på Rjukan i 1929 som 
markerte oppstarten av nyanleggene kom imidlertid 
krakket på New York-børsen. Med dette fulgte 
en internasjonal krise som fikk konsekvenser for 
hele den internasjonale nitrogenindustrien og 
dermed nye rasjonaliseringskrav for Hydro utover 
1930-tallet. Hydros bedriftsøkonomi vurdert opp mot 
konsekvensene for industrisamfunnene Notodden 
og Rjukan ved en eventuell flytting til Herøya er etter 
dette en kontinuerlig vurdering fram til det meste av 
virksomheten flyttes på slutten av 1960-tallet.  
Andre eksempler på industristeder og 
kunstgjødselproduksjon fra samme periode er 
BASF-fabrikken i Oppau i Tyskland der Haber-Bosch-
metoden ble utprøvd første gang. Fabrikkanlegget her 
ble totalskadet under en eksplosjon i 1921. Parallellt 
med utviklingen på Notodden og Rjukan utvikles også 
Odda-prosessen i Odda og Tyssedal og etter hvert 
fortsettelsen av Norsk Hydros virksomhet på Herøya. 
Før introduksjonen av kunstig og industrielt framstilt 
salpeter på verdensmarkedet ble naturlig salpeter 
utvunnet gjennom gruvedrift i Chile. Humberstone 
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og Santa Laura med tilhørende company-towns er 
innskrevet som verdensarv i dag1. 

Den teknologiske utviklingen på Rjukan og Notodden 
som del av den andre industrielle revolusjon har 
paralleller bla i Falun i Sverige, som er oppført på 
bakgrunn av innovasjon innenfor kobberutvinning 
og betydningen for industrialiseringen av Sverige, 
og Zollverein i Ruhr-regionen i Tyskland som symbol 
for industrialiseringen basert på ny og anvendt 
teknologi. Zollverein ble nedlagt i 1986 og ble etter 
protester mot riving vedtatt vernet i Düsseldorf med 
formål om å ivareta industribygg, jernbane, boliger 
og anlegg knyttet til hverdagsliv og velferd. I forsøket 
på å få innskrevet Zollverein på verdensarvlisten ble 
det utarbeidet en disposisjonsplan (av Rem Koolhaas) 
for området med mål om å tiltrekke seg nye kreative 
næringer og samtidig avsette deler av området til 
friareal. Industrihallene ble restaurert og fornyet med 
tanke på å tilby lokaler til kunstnere, kreative næringer 
og kulturelle formål samt museer og formidlingstiltak2. 
Gjenbruken av Zollverein utløste et økonomisk løft for 
området som har banet vei for hvordan industriarven i 
ettertid kan vurderes som utviklingsressurs kombinert 
med å reflektere industrihistorien.

TRANSPORTÅREN
En forutsetning for Norsk Hydros lokalisering i 
Vestfjorddalen var at det måtte etableres jernbane fra 
Notodden til Tinnoset og fra Tinnsjø til Rjukan samt 
fergeforbindelse for jernbanevognene over Tinnsjøen. 
Nærmeste jernbanestasjon ved anleggsstart var 
Kongsberg, og landevei var kun delvis utbygd for 
å betjene turismen på sommerstid. Notodden var 
tilknyttet vannveien gjennom kanalsystemet til Skien.

Egne transportsystemer er knyttet til flere av 
etableringene under den industrielle revolusjonen 
(både første og andre fase, se Company Towns neste 
avsnitt) og ble gjerne bekostet av bedriftene som en 
forutsetning for å kunne etablere seg i avsidesliggende 
og lite utviklede områder. Rjukan/Notodden er ikke 
unikt i den sammenheng, men anleggsfasen på Rjukan 
med et bratt og utilgjengelig terreng, vinterforhold og 
frakt av stort og tungt utstyr til bygging av fabrikken 
og datidens største kraftstasjon gjør Tinnosbanen 
(m ferger) og Vemorksporet unike som del av 
industrietableringen på Rjukan og Notodden.   

1 Cf. UNESCO WHC: Humberstone and Santa Laura Salpeter 
Works 
2 Cf. UNESCO WHC: Zollverein Coal Mine InduStrial Complex Essen

Inntil jernbaneforbindelsen var etablert ble 
anleggsmaskineri fraktet med hest fra Notodden og 
med lektertransport over Tinnsjøen. Isen på Tinnsjøen 
vanskeliggjorde transporten om vinteren, men våren 
1908 var isbryteren D/S Skarsfoss på plass. Norsk 
Transportaktieselskab igangsatte arbeidet på begge 
strekninger i 1907 for å tilrettelegge for transport av 
anleggsmateriell og maskineri til fabrikken på Rjukan. 
Fergeleiene ved Tinnsjøen var ferdige i januar 1909, i 
februar kom den først jernbanevognen til Såheim og 
offisiell åpning av Rjukansporet ble gjort med kongen 
og regjeringsrepresentanter til stede i august. Høsten 
samme år ble den første permanente dampdrevne 
jernbanefergen, D/F Rjukanfoss, satt i drift på 
Tinnsjøen. Rjukanbanen ble elektrifisert i 1911 og var 
da Norges første bredsporede elektriske jernbane. 
Fergeforbindelsen over Tinnsjø – med “Dampfærgen” 
D/F Rjukanfos – var den eneste i sitt slag i Norge.

Jernbaneanlegget var en forutsetning for å løse 
transportbehovet ved en lokalisering i Rjukan og et av de 
største og mest ambisiøse kommunikasjonsprosjekter 
i Norge i sin tid delvis utløst av den mangelfulle 
kraftoverføringsteknologien. Bygninger og anlegg 
tilknyttet jernbanen, oppført i ulike perioder av 
virksomhetstiden, utgjør et vesentlig element i 
helhetsforståelsen av industrisamfunnene Rjukan og 
Notodden, sammenhengen mellom disse to stedene 
og forbindelseslinjen videre både til Skien/Herøya og 
verden utenfor. 

COMPANY TOWNS
Mens Notodden allerede hadde tilløp til en bystruktur 
som Hydro plasserte seg i ble Rjukan bygget opp 
som en bedriftsby/company-town basert på 
hagebyprinsipper og designet fra grunnen av. Det 
meste av tegningsmateriale og kart fra perioden 
finnes i arkivene på Norsk Industriarbeidermuseum 
på Vemork og viser detaljerte bygningstegninger 
for rundt 140 boligtyper som er anvendt i større 
og mindre grad og er lokalisert i bystrukturen som 
danner plasser, alleer, torg og bygningskombinasjoner 
som kombinerer en streng byplan med lekenhet i 
utforming i tråd med hagebyprinsippene.

Begrepet “company-town” stammer egentlig fra USA, 
mens det i Storbritannia gjerne brukes ”model village” 
og i Tyskland og Frankrike ”Arbeitersiedlung” og ”cite 
ouvrière” om samme bedriftsstyrte bydannelse. I 
Russland har byer som er bygget opp under dominans 
av én bedrift fått betegnelsen ”Monotowns”.
 
I Oxford Dictionary defineres model village som 
en “village providing a high standard of housing, 
typically built by an employer for the workforce”.3 En 
annen definisjon er gitt av UNESCO: “The company 
town may be defined as a settlement created by a 
single enterprise and run in such a way as to attract, 
retain and control the workforce.”4  Mere detaljert, 
men med samme betoning er definisjonen i ENGLISH-
LUECK: “The classic portrait of a company town by 
historical archaeologists and historians describes 
a single company, often geographically isolated, 
that owns the land, builds housing, service facilities, 
public utilities and dominates the business life of 
the community even though private enterprises may 
exist. Acting through benevolent self-interest, the 
company provides and shapes the infrastructure 
of community life. […] Geography dominated the 
decisions that gave birth to company towns. Proximity 
to resources and distance from other towns mandated 
the construction of Western company towns. Company 
towns display a focus not found in more diverse 
communities. Direct or indirect control is extended 
into the realms of local government, housing, schools, 
health facilities, churches, utilities, recreation, police 
and fire protection and local media. Company towns 
are administered communities, not representative of 
the residents’ interests but of the company’s need to 
succeed in a given industry.”5 Definisjonen er gjort 

3  Oxford Dictionarys: Model Village
4   UNSESCO WHC (2001): New Lanark, p. 10
5  English-Lueck, J.A. (2000), p.760

med utgangspunkt i amerikanske company-towns, 
men kan lett overføres til Rjukan og også dekke 
lignende fenomener verden over. 
 
Formålet med å bygge opp en company-town er gjerne 
knyttet til lokaliseringen av et større industriforetak 
i et lite utviklet område med tilgang på en ønskelig 
naturressurs som dermed utløser behovet for å tilby 
arbeidsstokken boliger og infrastruktur. Under både 
den første og andre industrielle revolusjon ble det 
reist company-towns med ledende industrinasjoner 
som Storbritannia, Tyskland og USA som naturlig 
førende også for utviklingen av company-towns. Som 
vesentlig del av grunntanken bak company-towns 
ligger ønsket om økt livskvalitet for arbeiderne noe 
som også leder fram til hagebybevegelsen initiert av 
Ebenezer Howard.  

Rjukan er den første planlagte company-town i 
Norge og bygger på idealene fra England basert 
på hagebykonseptet med organiske bystrukturer, 
forhager og plassdannelser som grunnlag for god 
fysisk standard for arbeiderne. Livskvalitet skulle også 
tilbys gjennom boligstandard med varmt vann og 
elektrisitet og en sosial infrastruktur som inkluderer 
skoler, sporstsplasser, bad og fellesarealer. På 
Notodden er dette i mindre grad del av den helhetlige 
bystrukturen, men er tydelig i boligområdene nært 
fabrikkene som Grønnebyen tilknyttet Hydro og 
Kanalbyen og Hyttebyen tilknyttet Tinfos.

Som en parallell til Rjukan kan nevnes Derwent 
Valley Mill System i Storbritannia. Området består 
av Cromford, Belper, Milford og Darley Abbey 
som ble bygget ut fra 1776 for huse arbeidere til 
fabrikken i Derwent Valley som var oppstart for 
masseprodusksjonen av bomull muliggjort gjennom 
ny teknologi knyttet til vanndrevne spinnerimaskiner. 
Før Derwent Valley ble industrialisert var det som 
på Rjukan et bondesamfunn som så ble inntatt av 
boligområdene for arbeiderne planlagt og utbygget av 
fabrikkens eiere (Arkwright). Derwent Valley System er 
oppført på verdensarvlisten inkludert boligområdene, 
direktørboliger, transportsystem og omkringliggende 
landskap. Området representerer en “cohesive, 
attractive and unique mix of workers’ housing”, men 
også infrastruktur og offentlige bygg som politi, kirke, 
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hotel, skoler, vannverk, stasjon, gangveier og bruer6. 

New Lanark er et annet lignende eksempel etablert 
av Arkwright på samme tid med tekstilfabrikk og 
arbeiderboliger i et lite utviklet landlig område. 
Stedet ble valgt på grunn av tilgangen til vann som 
var nødvendig for spinneriet. Influert av Robert Owen 
ble landsbyen re-designet for å bedre omgivelsene 
for arbeiderne og regnes gjerne som forløperen for 
Howards hagebykonsept og dermed modell for en 
rekke industribyer/company-towns verden over. I 
New Lanark er bedriftens influens og styring tydelig 
i landsbyens utforming og sosiale infrastruktur og er 
byen er oppført på verdensarvlisten bla på grunnlag 
av kriterium iv: New Lanark saw the construction 
not only of well-designed and equipped workers’ 
housing but also public buildings designed to improve 
their spiritual as well as their physical needs.”7 
Arkitekturen i New Lanark er i tråd med skotsk 
boligbyggingstradisjon hvor   ”contrast and variety are 
given by individual buildings, but the theme remains 
good proportion, good masonry, and simplicity of 
detail”8  og plassert i et enestående landskap.9 

Et tredje eksempel er Saltaire i Storbritannia som 
en ”modell village” utbygget i andre halvdel av 
1800-tallet. Utgangspunktet for etableringen var 
tekstilindustri og tilgangen på mykt vann til produksjon 
av ull. Arbeiderboliger og sosial/teknisk infrastruktur 
er en del av etableringen, og arkitektur og byforming 
et framstående eksempel på rådenede planidealer 
basert på hagebyen ledet av Titus Salt, William 
Fairburn og arkitektene Lockwood og Mawson. Saltaire 
er også oppført på verdensarvlisten som representant 
for den industrielle revolusjon, etableringen av en 
company-town og fabrikkens og boligenes arkitektur 
10: “The houses, built between 1854 and 1868, are 
fine examples of 19th-century hierarchical workers’ 
homes. All are constructed of hammer-dressed stone 
with slate roofs. Each was equipped with its own water 
and gas supply and an outside lavatory. They vary in 
size from ’two-up two-down’ terraces to much larger 
houses with gardens, for the use of the managers. They 
are all ’through’ terraces, allowing light and air to 
penetrate and rubbish to be evacuated without passing 
through the houses”11. Bosettingen omfatter også 

6  Cf. UNESCO WHC (2001): Derwent Valley Mills
7  UNESCO WHC: New Lanark
8  UNESCO WHC (2001): New Lanark, p.10
9  Cf. ERIH: New Lanark, cf. UNESCO WHC: New Lanark
10  Cf. ERIH: Saltaire,  cf. UNESCO WHC: Saltaire
11  UNESCO WHC: Saltaire

“Roberts Park, a landscaped open space of 6 ha with 
a cricket ground, promenade, bandstand, refreshment 
rooms, and facilities for swimming and boating”12. 
Totalt bygget Salt en landsby med “over 800 dwellings 
in wide streets with a large dining hall and kitchens, 
baths, and washhouses, an almshouse for retired 
workers, a hospital and dispensary, an educational 
institute and a church. There was ample recreational 
land and allotments, in order to improve the diet of the 
workers.”13 

I verdensarvkommisjonens vurdering er først og 
fremst kriterium ii og iv lagt til grunn for innskrivingen: 
(ii) Saltaire is an outstanding and well preserved 
example of a mid 19th century industrial town, the 
layout of which was to exert a major influence on the 
development of the “garden city” movement.  (iv): The 
layout and architecture of Saltaire admirably reflect 
mid 19th century philanthropic paternalism, as well 
as the important role played by the textile industry in 
economic and social development.”14

Det er også flere tyske eksempler på company-towns 
eller company-districts basert på hagebykonseptet 
hvorav de fleste er vernet gjennom nasjonal/statlig 
lovverk.

Den tyske „Gartenstadt Welheim“ ble oppført i 
perioden 1914-1923 i nærheten av gruven som ble 
etablert og er et av de største hagebydistriktene i 
Ruhr-området. Welheim er kjent for sin arkitektur 
og byutforming med et rikt innslag av grøntområder. 
Området oppleves som enhetlig og homogent, men 
består 40 ulike hustyper i to etasjer med rundt 1240 
boliger. Husene er løselig organisert langs alleer med 
trær og mye grønt. Storslåtte fasader dekker over at 
leilighetene vanligvis ikke var større enn 35 m2.15   

Et eksempel i Øst-Tyskland er Gartenstadt Hellerau, 
som i dag er en del av Dresden, som ble etablert i 
1909 rundt snekkerfabrikken til Karl Schmidt. Hellerau 
regnes som Tysklands første hageby utformet etter 
Howards hagebykonsept med terrasserte hus og 
kurvede gateløp formet etter terrenget tegnet og 
planlagt av Richard Riederschmid. De offentlige 
byggene og det tilknyttede villaområdet ble utformet 
av arkitektene Tessenow og Muthesius. Ideen var å 

12  UNESCO WHC: Saltaire
13  UNESCO WHC: Saltaire
14  UNESCO WHC: Saltaire
15 Cf. Route Industriekultur: Gartenstadt Welheim; cf. Stadt 
Bottrop: Gartenstadtsiedlung Welheim

Saltaire mill med tilknyttede boliger (www.bing.com/maps, Bird`s eye perspective. 10.02.2012)

Gartenstadt Welheim (http://www.route-industriekultur.de/siedlungen/gartenstadt-welheim.html og www.bing.com/maps, Bird`s eye 
perspective. 13.02.2012

http://www.route-industriekultur.de/themenrouten/16-westfaelische-bergbauroute/gartenstadt-welheim.html
http://www.route-industriekultur.de/siedlungen/gartenstadt-welheim.html
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lage en sosialt enhetlig bosetting hvor ulike sosiale 
klasser kunne leve sammen i grønne omgivelser 
til overkommelige kostnader som et motstykke til 
arbeiderkvarterene som vokste fram i andre deler av 
byen. Området består av 345 bygninger fordelt på 34 
hustyper som var de første typehus i Tyskland med 
ulike varianter av trapper, vinduer og dører. Med denne 
typifiseringen av elementer kunne dette produseres 
rimelig uten å tape kunstnerisk utforming16. Hele 
området er listeført som verneområde i Sachsen17.

Felles for disse eksemplene er at de er company-
towns eller company-disticts planlagt og betalt for 
av industribedriften og med unntak av Hellerau også 
eid av bedriften. De ble alle lokalisert på lite utviklede 
steder med tilgang til en ønsket naturressurs. 
Etableringen av company-towns var knyttet til å skape 
gode boforhold og livskvalitet for arbeiderne og for å 
holde på dem gjennom å innføre grøntarealer, hager, 
fellesarealer og en sosial infrastruktur. Arkitekter 
ble hyret inn for å utforme bosettingene noe som ga 
områdene kvaliteter både design- og materialmessig 
og med innføring av standarder som vann og 
elektrisitet.

For Rjukans del er New Lanark, Derwent Valley og 
Saltaire mest nærliggende å sammenligne med. 
Sam Eyde/Norsk Hydro siktet seg inn på Rjukan for 
tilgang på vannkraft og fordret oppbyggingen av 
boliger og infrastruktur i et område som ellers var lite 
tilgjengelig og utviklet. Eyde engasjerte anerkjente 
arkitekter for å utforme både byplaner og boliger med 
både tyske, engelske og amerikanske idealer knyttet 
til hagebytanken. Arkitekturen er karakterisert av 
samtidens stilarter, men er gitt et folkelig og lokalt 
preg som gjør Rjukan og deler av bebyggelsen på 
Notodden særegen og tilpasset landskapet den 
ble plassert i. Rundt 140 boligtyper er tatt i bruk på 
Rjukan inkludert enkelthus oppført for direktører og 
høyere funksjonærer. Den sosiale infrastrukturen som 
fulgte var et ønske om å tilby arbeiderne livskvalitet, 
men også nødvendig både for å tiltrekke seg og holde 
på arbeidskraften.

Rjukan er unikt i norsk sammenheng som den 
første gjennomplanlagte by fra grunnen av og 
er i tillegg til å representere en company-town 
fra den andre industrielle revolusjon aktuell som 
verdensarvkandidat sammen med Notodden 
gjennom å representere banebrytende teknologi 

16  Cf. Buttolo, 1999
17  Cf. Landeshauptstadt Dresden

Gartenstadt Hellerau (http://www.dresden-und-sachsen.de/
dresden/hellerau.htm og www.bing.com/maps, Bird`s eye 
perspective 13.02.2012)

knyttet til produksjon av kunstgjødsel og utnyttelsen 
av vannkraft. Transportåren som knytter byene til 
verdensmarkedet inngår som en nødvendig del av 
etableringen.
 
Kriteriene ii og iv vil være de aktuelle med tanke på 
Rjukan og Notodden, og selv om begrunelsen dermed 
vil overlappe feks Derwent Valley er Rjukan yngre 
og representerer den andre industrielle revolusjon 
med et endret kraftbehov som gjør Rjukanfossen 
nødvendig. Rjukan og Notodden representerer 
begge den elektrokjemiske industrien som utløste 
dette kraftbehovet og er dermed framstående 
representanter for denne perioden. Utformingen 
av spesielt Rjukan, men også deler av Notodden, 
representer en unik og stedegen arkitektur i disse 
landskapene og utgjør sammen med fabrikken, 
kraftanleggene og transportsystemet strukturer som 
i dag er lesbare og tydelige historiefortellere om en 
sentral utviklingsperiode både nasjonalt og globalt.    

NOTODDEN OG RJUKAN SOM SAMLET 
VERDENSARV, MEN SOM ULIKE STEDER
Som del av Norsk Hydros historie hører Notodden 
og Rjukan uløselig sammen, men Norsk Hydros 
lokalisering og inngripen på disse to stedene har hatt 
ulik influens og med to industristeder som utkomme 
som i dag har både likheter og ulikheter.  

Fabrikkområdene har en del fellestrekk gjennom at 
de samme prosesser delvis har ligget til grunn for 
produksjonen selv om det meste er blåst opp i skala og 
produksjonsvolum når det går fra forsøksvirksomhet 
på Notodden til storproduksjon på Rjukan. Ovnshus og 
tårnhus som inngår i lysbueprosessen er framtredende 
elementer i produksjonslinjen og landskapet riktignok 
med ulike elementer som formidlere av denne historien 
med skallet av tårnhus A bevart på Notodden og et 
av syretårnene fra tårnhuset bevart på Rjukan. Ved 
omleggingen i 1928-29 utvikler fabrikkområdene seg 
ulikt ved at nyanlegget på Rjukan oppføres for Haber-
Bosch-metoden, mens produksjonen på Notodden 
fra da av konsentreres om framstilling av ammoniakk 
og NH3-metoden. Hydros gjødselproduksjon på 
Notodden avsluttes hovedsakelig i 1934 selv om 
Hydro-relatert industri fortsetter på fabrikkområdet 
og fortsatt kan spores i bedriftene som er der i dag 
med NEL Hydrogen og NorFolier som eksempler. På 
Rjukan fortsetter industrivirksomheten fram til 1991 
selv om produksjonen hovedsakelig avsluttes i 1968. 
Dette gjør både at selve fabrikkområdene utvikler seg 
i ulike retninger, men også at bysamfunnene rundt 
virksomheten påvirkes ulikt og spesielt da i perioden 
etter 1934. 

Notodden hadde ved Hydros etablering i 1905 allerede 
etablert et industrisamfunn rundt Tinfos og hadde 
tilløp til en bydannelse. Den store byveksten kommer 
med Hydros oppstart, men på samme tid vokser Tinfos 
og etablerer jernverket noe som gjør at industribyen 
Notodden vokser fram med både Hydro og Tinfos 
som tunge aktører og betydelige pådrivere for byens 
utforming og sosiale liv. Begge bedriftens boligbygging 
bærer preg av tidens arkitekturstiler, men Hydro 
utvikler i sterkere grad enn Tinfos egne boligtyper 
som både finnes i Hydros boligområder på Notodden 
(Grønnebyen, Egne Hjem, Tinnebyen) og som i enda 
sterkere grad preger boligbyggingen på Rjukan. Der 
Notodden allerede hadde en bystruktur og en etablert 
virksomhet ble Rjukan til sammenlikning bygget opp 
som en bedriftsby/company-town med Hydro som 
eier og utvikler og designet fra grunnen av i et område 

der et enkelt jordbruk ble erstattet av en nyanlagt by. 
Hagebyprinsippene som ligger til grunn for hvordan 
Rjukan utformes og bygges var også delvis utprøvd på 
Notodden, men i mindre målestokk og som en langt 
mindre del av det helhetlige bybildet på Notodden. 
Hydros fotavtrykk på Notodden er slik sett mindre i 
omfang og utgjør en mindre del av byen og må ses i 
sammenheng både med Tinfos’ influens og en større 
privatdrevet byutvikling spesielt i sentrum. I tillegg 
ligger den tidlige bydannelsen og et etablert jordbruk 
med store gårder og grunneiere som et bakteppe for 
industriens inngripen i Notoddensamfunnet.

Oppfatningen av Rjukan og Notodden som 
kulturmiljøer i dag bærer preg av hvordan disse ulike 
premissene har formet byene. Rjukan som et tydelig 
planlagt Hydroprodukt, med en mer omfangsrik 
Hydrohistorie i tid og volum samt med en omfattende 
dokumentasjon knyttet til byplaner, kart og boligtyper 
gjør at byen fortsatt framstår som helhetlig og 
gjennomplanlagt og med industrihistorien tydelig 
lesbar. På Notodden har både Hydro og Tinfos bidratt 
til å forme byen samtidig som omstilling og endring 
har skjedd med jevne mellomrom i begge bedrifter og 
medført større og hyppigere endringer også i bybildet.

Kraftproduksjonen og transportsystemet er det som 
i størst grad knytter Notodden og Rjukan uløselig 
til hverandre og som en del av samme industrielle 
utvikling også sett i samband med Odda. Muligheten 
for å utnytte vannreservoaret rundt Hardangervidda 
til produksjon av elektrisk kraft utløste etableringen på 
alle disse stedene og knytter industrihistorien på disse 
stedene sammen selv om prosesser og produksjon 
utviklet seg i ulike retninger. Nødvendigheten av 
en infrastruktur som knytter Rjukan til Skien og 
omverdenen var den utløsende faktor for at Notodden 
ble en integrert del av transportsystemet og dermed 
befestet sin posisjon som et viktig knutepunkt og 
omlastingspunkt i regionen.

http://www.dresden-und-sachsen.de/dresden/hellerau.htm
http://www.dresden-und-sachsen.de/dresden/hellerau.htm
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FABRIKKANLEGGET 

For omtale av de enkelte byggene på fabrikkområdet 
henvises til NIKU-rapport 65/2011/Vedal Eiendom. 

1905 - 1934
Rjukan fabrikkanlegg I ble startet opp i 1911, og da de 
første ovnene ble satt i drift var to av åtte tårnrekker 
driftsklare samt en fjerdedel av oppløsningsanlegget 
for kalkstein. Ovnshuset besto av 96 tyske Schönherr-
ovner og 8 norske Birkeland-Eyde ovner. Noen 
provisoriske enheter for nøytralisasjon og størkning 
ble etablert og den første Norgesalpeteren gikk til 
pakkeriet der den ble pakket i 100 kilos trefat fra 
emballasjefabrikken før første jernbanelast forlot 
Rjukan 8.desember 1911. I mai 1912 var alle tårnrekker 
i drift og de provisoriske anleggene erstattet med 
permanente anlegg.

Allerede samme år ble byggingen av Rjukan II 
igangsatt på Såheim med 35 Birkeland-Eydeovner, 
tilstøtende kjelehus og viftehus, 5 gassledninger og 
tårnhus med 50 granittårn og 10 jerntårn i 10 rekker. I 
samme bygning ble det installert inndampingsanlegg 
for natriumnitrat. Ved å bygge ovnshuset i direkte 
tilslutning til kraftstasjonen unngikk man å overføre 
kraften med høyspente fjernledninger og sparte 
dessuten gasskjølere og oksydasjonsbeholdere. 
Det ble oppført en ny fabrikk for framstilling av 
konsentrert syre, mens oppløsningsanlegget, 
inndampingsanlegget, størkneriet, knuseriet og 
pakkeriet fra Rjukan I ble utvidet for å håndtere den 
økte produksjonen.

I 1926 ble det installert to nye Birkeland-Eydeovner i 
tillegg til de opprinnelige åtte i ovnshus I samt fire nye 
i ovnshus II. 

Disse anleggene sto for produksjonen på Rjukan 
fram til 1928 som besto av Kalksalpeter (fram 
til 1925), Natriumnitritt (1928), Natriumnitrat, 
Ammoniumnitrat, Konsentrert salpetersyre, Jernbeis, 
Oksalsyre og Sodaregenerasjon. Store deler av 
produksjonen foregikk parallelt og på samme måte 
som på Notodden, men anleggene i de to byene ble 
også spesialiserte og utviklet seg ulikt. Notodden 
leverte for eksempel ammoniakkvann i tankvogner 
til Rjukan som returnerte med ammonimunitratslut 
inntil egen fabrikk ble etablert på Rjukan i 1916. 
Forsendelse av lut til Notodden fortsatte fram til 
1918. En del av forsøksvirksomheten foregikk også på 
Notodden før produksjon i større skala ble igangsatt 
på Rjukan.

Ved overgangen til Haber-Boschmetoden og 
oppstarten av den første amoniakkovnen på Rjukan i 
1929 var det produsert ca 360 000 tonn N (tilsvarende 
2,8 millioner tonn Norgesalpeter) på Rjukan og 
110 000 tonn N på Notodden over Birkeland-Eydes 
lysbueovner. Omleggingen til Haber-Bosch på Rjukan 
endret produksjonslinjen fra Vemork til Såheim, men 
den siste Birkeland-Eydeovnen var i drift på Rjukan 
fram til 1940. På Notodden hadde produksjonen 
sluttet i 1934.

Ammoniakk- og synteseanlegg var igangsatt i Oppau i 
Tyskland allerede i 1913 og ble vurdert etablert i USA i 
1915, men ble da vurdert å være for dyrt sammenlignet 
med både kalsium-cyanamidprosessen som ble 
brukt på Odda og lysbuemetoden. Birkeland-Eydes 
lysbueprosess krever 4 ganger så mye elektrisk energi 
pr kg bundet kvelstoff som ammoniakksyntesen, og 
den billige vannkraften var derfor utslagsgivende 
for valg av metode og med forutsetningen at 
vannstoffet som trengs ble framstilt ved elektrolyse 
av vann. Framstilles derimot vannstoffet over kull/
olje får vannkraften mindre betydning, og med 
innføringen av ammoniakksyntesen var framstilling 
av kvelstoffgjødsel ikke lengre et privilegium for land 
med vannkraftressurser. 

I forkant av overgangen til Haber-Boschmetoden gjøres 
ulike forsøk med effektivisering av lysbuemetoden, 
økt trykk i Schönherrovnene mm, men i 1925 
innstilles disse forsøkene og beslutningen om 
omlegging fattes i løpet av 1926. Også denne gangen 
oppføres en forsøksfabrikk på Notodden som er klar 
til drift i 1928. Erfaringen fra byggingen og driften av 
dette anlegget ble til stor nytte for oppføringen av 
ammoniakkanlegget på Rjukan som var 6-8 ganger 
større (for beskrivelse av NH3-prosessen se Notodden-
rapporten).

Nyanlegget på Rjukan ble satt i drift i 1929 og 
medførte også behov for ombygging av Vemork 
og Såheim for å levere likestrøm samtidig som 
produksjonene etter gamlemetoden skulle 
opprettholdes. Herøya som lå ved sjøen ble valgt 
som lokalisering av anlegget for videreforedling av 
ammoniakken. Som i 1905 og i perioden 1907-11 
medførte Norsk Hydros anleggsvirksomhet et solid 
løft for norsk verkstedsindustri etter et turbulent 
10år. Selve amoniakkanlegget, ammoniakklager 
med tapperi, nye tankvogner og ferge måtte skaffes, 
og samtidig ble deler av det eksisterende anlegget 
ombygget og tilpasset ny produksjon med nytt 

ammoniakkforbrenningsanlegg med dampkjeler 
og nye syrekjølere med pumper ved tårnene i 
Tårnhus I. Framstillingen av kalksalpeter krevde 
nytt filteranlegg, apparatur for ammoniumnitratlut, 
inndampingsapparatur og størknetårn med kjøle- og 
sikteanlegg. Anlegget skulle bygges på erfaringer fra 
I.G.Farben, men omfattende forsøk var nødvendig for 
å finne fram til riktig apparatur.

Fordelingen av ferdigproduksjonen av kalksalpeter 
mellom Rjukan og Herøya var under sterk vurdering 
i perioden sett i relasjon til transportutgifter og 
konsekvenser for bysamfunnet Rjukan. En fordeling 
på 40/60 ble valgt der 28 000 tonn av den beregnede 
ammoniakkproduksjonen på 70 000 tonn N fortsatt 
skulle foredles på Rjukan.
 
For å unngå for stort krafttap måtte 
elektrolyseanleggene plasseres i nærheten av 
kraftstasjonene, og vannstoffabrikkene på Vemork 
og foran Såheim (som i dag er revet begge to) ble 
oppført i 1928-29. Anlegget på Vemork medførte 
også aktivering og istandsetting av Vemorksporet og 
kabling av de 10 kraftledningene som gikk i luftstrekk 
fra Vemork til Rjukan foran kraftstasjonen for å få 
plass til elektrolyseanlegget. 192 elektrolysører av 
Pechkranztypen ble levert av Hydroxygéne SA i Sveits, 
men klargjøringen av elektrolysørene måtte foregå 
i Norge, og forniklingsanlegg ble oppført både på 
Hydros forsøksstasjon i Oslo og på Notodden.    
 

  



RJU
KA

N
          

15

N
O

TO
D

D
EN

           

INDUSTRISAMFUNNET KRAFTPRODUKSJONEN TRANSPORTÅREN

INTRODUKSJON          UNESCO BÆREBJELKER         GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

FABRIKKANLEGGET 

N

Folkets hus/ (Rjukanhuset) 1930 
Krossobanen 1928
Prestebolig 1923
Sykehuset 1919
Tveitoskolen 1919
Fjøset/Garasje 1916
Rjukan kirke 1915
Sing-Sing 1915-17
Tveito 1913-20
Egne Hjem 1912-20
O-typene
Tyskerbyen/Rødbyen 1910-15
Fossoveien 2-12
Fjellveien 1-5 1910-20
Villaveien 1910-30
Rjukan senter: Varelageret/Baker/ Posten/
Tele/Apotek/Slakter 1910
Admini 1908
Flekkebyen 1907-13 (type J)
Rjukan vgs
Folkebadet
Paradiset
Jernbanegata
Mexico
Funksjonærboliger
Idrettsanlegg/Parker/Brannhydranter/
Kiosker/Gjerder/Lykter/Pissoirer/Bruer/
Dueslag/Trafoer

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Innskriving på WHL

Pensjonistboliger i Sam Eydes gata og 
Tinngata

Naturturisme
Fossen “oppdages”

Industrisamfunnet
Rjukan i Verden

Bebyggelsen oppført før 1920 markert
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N

FØR 1905
Sam Eyde besøkte første gang Rjukanfossen i 1888. 
Han etablerte 10 år senere Norges største private 
ingeniørkontor i Oslo og kom i denne perioden i 
kontakt med i flere større foretagender knyttet til 
fossekraften. Gjennom A/S Rjukanfos og senere 
A/S Maaneelvens Fossekompagni ble Rjukanfossen 
ervervet i 1903 med tanke på utbygging på Rjukan.

Før Norsk Hydro kunne etablere sine fabrikkanlegg 
på Rjukan måtte det imidlertid bygges boliger og 
infrastruktur, og sommeren 1907 ble de første 
arbeiderboligene besluttet oppført av samme type 
(J-typen) som tidligere var oppført i Grønnebyen 
på Notodden samt bakeri, forretningsgård og 
administrasjonsbolig. 

Før den tid var det bare et par hundre innbyggere 
i Vestfjorddalen. Områdene rundt Måna som var 
dyrkbare var hovedsakelig i bruk som jordbruksareal 
med Bøen-gårdene på nordsiden av Måna og Såheim, 
Gryte og Mogen på sørsiden. En viss infrastruktur, 
som veganlegg, bruer og overnattingssteder, var 
bygget opp rundt turismen i området. 

Det planlagte fabrikkområdet tilhørte Såheim 
gård og besto hovedsakelig av dyrket mark og 
jordbruksbebyggelse. 

Vestfjorddalen i 1882 med Bøen og Såheim på hver sin side av 
elven Måna  (fra Dahl 1983)

Bebyggelsen oppført før 1920 markert

http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_Hydro
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Jordbruksbebyggelsen på området ble flyttet 
i forbindelse med etablering av Norsk Hydros 
virksomhet, og fungerte lenge som boliger for 
anleggsfolk på området ved Birkeland bru samt at det 
ble oppført brakker og en større spisebrakke for 150 
mann. Denne såkalte «Gamlebyen» i Rjukan ble revet 
på 1930-tallet og er ikke sporbar på området som i 
dag går under betegnelsen Billagstomta og som også 
er utfylt og hevet siden den gang. 

1905 - 1934
Planeringen av boligområdene på Bøen-siden kom 
i gang i løpet av våren 1908 og etter en streik som 
lammet anleggsarbeidet i 3 mnd var boligbyggingen i 
gang i oktober. Det skulle anslagsvis skaffes boliger til 
2500 mann som Eyde mobiliserte i anleggsperioden, 
men også permanente boliger til arbeidere og 
funksjonærer når fabrikkdriften kom i gang. Det 
første «bysentrum» og starten på industrisamfunnet 
på Rjukan ble etablert med arbeiderboligene i 
Flekkebyen, funksjonærboliger og Admini langs 
Villaveien og varelager, bakeri, apotek mm på 
Bøen, mens oppføringen av fabrikken var i gang på 
Såheimsiden.

Grunnen til at Norsk Hydro valgte å bygge fabrikker og 
dermed et helt bysamfunn i Vestfjorddalen, skyldes 
først og fremst selskapets vurdering av datidens 
overføringsteknologi. Det var ingen teknisk umulighet 
å overføre kraftmengdene ned til kysten, men dette 
ble sett på som et dyrere alternativ (det var vesentlig 
dyrere å bygge kraftlinje enn jernbanelinje, noe som 
skyldes kobberprisen til ledningsnettet).

Fra å være et enkelt bondesamfunn med en viss 
turisme vokste Rjukan seg til å bli Norges mest 
moderne industriby på denne tiden med et folketall 
på rundt 10 000 i 1909 (Wikipedia 09.02.11). Skulle 
det bli levelige vilkår for en tilfreds arbeidsstokk 
i Vestfjorddalen var det nødvendig å bygge gode 
hus og sørge for skoler, parker, forsamlingslokaler, 
idrettsplasser osv. Eyde var en moderne industrileder 
opptatt av både arkitektur og velferd, og et helt 
”byanlegg” med ingeniører og arkitekter ble satt til å 
lede utbyggingen av byen. Senere karakteriserte Eyde 
selv Rjukan som ”uden tvil Norges mest moderne by”i 
1917. I perioden 1911-34 var Rjukan Byanlegg ledet 
av henholdsvis Erling Gjestland, Hjalmar Waaden 
og Jens Poulsson med arkitekter som Bernt Keyser 
Frølich, Bjarne Blom, H.E. Blix, Ove Bang knyttet til 
seg. Utenfra fikk også Thorvald Astrup, Harald Aars, 

Såheimsletta 1908 med Flekkebyen under oppføring på Bøen-
siden (fra Olsen 1955)

Magnus Poulsson og Christian Morgenstierne oppdrag 
i Rjukan. Etter den første utbyggingen på Bøhagen, 
Flekkebyen og Villaveien vokste byen raskt østover 
til det som skulle bli Torget (Rødbyen, Tyskerbyen), 
Ingolfsland og Tveito fram mot 1920. I desember 1911 
nådde selskapets bebyggelse omtrent dit hvor kirken 
kom til å ruve i været noen år senere. 

Fra å bli kalt Såheim byområde under første byggefase 
ble Rjukan valgt som offisielt navn på byen og 
jernbanestasjonen fra og med 15.november 1912.

I 1920 nådde Rjukansamfunnet et klimaks og Rjukan 
var Norges største industriarbeidsplass med en 
befolkning på rundt 12 000 (Andersen 2005). Byen 
var på dette tidspunktet i stor grad bygget, og 1920 
situasjonen utgjør et sentralt referansepunkt for å 
forstå hvordan Rjukansamfunet vokste fram og ble 
nitid planlagt i løpet av 10-årsperioden fram til 1920. 
 
Etter vel 10 års eksplosiv vekst og utvikling gikk det 
nå tilbake med økonomi, investeringer, arbeidsplasser 
og folketall. I løpet av 1920-tallet ble kommunens 
budsjett redusert til det halve (Dahl 1984), og mellom 
1000 stillinger forsvant i årene mellom 1921 og 1928 
(Andersen 2005). Noen reiste til andre industristeder, 
men hundrevis av Rjukanbeboere dro i løpet av 
1920-årene også til Nord-Amerika. I 1927 opplevde 
Rjukan en naturkatastrofe med store konsekvenser 
da kraftig regnvær, ras og flom ødela bygninger og 
anlegg og førte til at 6 personer omkom og mange ble 
husville. På 1920-tallet var for øvrig krisene mange. 
Til tross for økende arbeidsledighet og fraflytting, var 
det likevel bolignød og trangboddhet. Katastrofeåret 
1927 ble også det året da utvandringen kulminerte 
etter at 700 personer hadde reist i oktober.

Såheimsletta september 1907 (fra Dahl 1983)

Bebyggelse på Bøen 1911 (fra Dahl 1983)

Ved kgl res av 7.april 1911 ble Såheim å betrakte som byområde – men ikke by (fra Dahl 1983)
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Til tross for tunge tider ble bysamfunnet likevel utviklet 
videre og fortsatt med Hydro som utviklingsdrivkraft 
og med direkte kontroll over 80 % av bysamfunnet. 
Boligbygging og infrastruktur ble videreført samt at 
offentlige bygg og parker ble anlagt. I 1925 hadde 
selskapet brukt 22 millioner kroner på bybygging og 
disponerte 1230 leiligheter (Dahl 1984, Lande 1999). 
Det sies at da sorenskriver Elster kom til stedet i 1928, 
hadde han aldri før sett en by så planmessig anlagt, 
så sikker i anlegget og så utmerket vedlikeholdt (Dahl 
1984). Et allment gode som kom på denne tiden var 
gondolbanen – Krossobanen – som ble satt i drift i 
1928 og sørget for å bringe innbyggerne i den trange 
og mørke dalen opp i høyden til ren natur, sol og frisk 
luft. Nede i tettbebyggelsen glimret sola med sitt 
fravær i 6 av årets 12 måneder.

Etter nedgangen på 1920-tallet strømmet igjen folk til 
Rjukan i 1929-1930 med den nye produksjonen i gang, 
og Hydros virksomhet beskjeftiget våren 1929 rundt 
3500 personer (Dahl 1984). ”Gamlebyen” ble igjen tatt 
i bruk som losji for anleggsfolk, og byen vokste med 
boligutbygging og brakker på Granli, Vemork og Våer. 
Handelsstanden økte igjen sin omsetning, og besøket 
av handelsreisende og turister doblet besøket på 
hotellene. På posthuset økte arbeidsmengden med 
30-40 prosent etter at nyanlegget var satt i drift.

Oppgangen varte imidlertid kort. Det ble flere 
arbeidskonflikter i forbindelse med ledighet og 
utflytting til Porsgrunn, og utover på 1930-tallet 
gikk befolkningen ned. I kriseåret 1934 sank Rjukans 
befolkning med 1210 personer. Folketallet holdt seg 
imidlertid relativt stabilt etter det fram til den store 
fraflyttingen på 1960-tallet.

Børskrakket i 1929 skapte kaos i den internasjonale 
økonomien, og for Rjukansamfunnet medførte dette 
rasjonalisering og nedgang utover på 1930-tallet.  
Hydro overførte folk til Herøya og Porsgrunn, og andre 
fikk førtidspensjon og flyttebidrag for å flytte tilbake til 
sine tidligere hjemsteder. Med nyanleggene sto Hydro 
sterkt rustet teknisk og med ny produksjonsevne, men 
markedet for selskapets produkter sviktet katastrofalt 
og prisene på kalksalpeter falt år for år. Likevel klarte 
Hydro seg brukbart fram til 1933-34 da bedriften gikk 
med underskudd. For Hydro virket rasjonaliseringen 
positivt og konsernet kom til krefter igjen etterhvert 
som konjunkturene ute i verden også rettet seg noe. 
I 1934 ble framstilling av tungtvann igangsatt ved 
Hydrogenfabrikken som ble oppført på Vemork i 
1927/28. 

1934 - 1968
Mot slutten av 1930-tallet ble det en drakamp 
mellom Tinn kommune og Hydro om overføring av 
vannkraften. I 1940 ble det ved kgl.res nedfelt en 
avtale om kraftoverføring under forutsetning av at 
ingen skulle sies opp på Rjukan. Noen ble likevel ledige 
når den siste lysbueovnen ble slokket i april 1940. 

Gjennom det meste av andre verdenskrig leverte 
Hydro tungtvann til Tyskland. Vemorkanlegget 
ble derfor sprengt i en sabotasjeaksjon av allierte 
kommandosoldater i februar 1943. Anlegget ble 
imidlertid gjenoppbygd og var utgangspunktet for at 
Rjukan ble bombet av amerikanske fly i november 
1943. Det ble sluppet over 700 bomber som traff 
industribebyggelsen, 8 bolighus og 4 brakker.  21 
mennesker ble drept (totalt ble 45 fra Rjukan drept 
under krigen).  Tungtvannsanlegget som var målet 
for bombingen, var uskadd, men store deler av 
fabrikkområdet ble rammet.  Begge tårnhusene ble 
truffet og emballasjefabrikken ble fullstendig ødelagt. 
Krigen ga folk annet å tenke på etter det turbulente 
1930-tallet, og utbygging av Mårvassdraget og 
etterkrigstidens konjunkturer skapte nye muligheter 
som ga Rjukan en uventet oppblomstring fram til 
”Rjukansituasjonen” oppsto på 1960-tallet. Ved 
50-årsjubileet for Norsk Hydro i 1955 ble det produsert 
210 000 tonn rent kvelstoff som bare var litt mindre 
enn Chiles produksjon på 227 000 tonn i driftsåret før 
(Olsen 1955).

1968 - IDAG
Rjukan by opplevde på 1960-tallet stor fraflytting 
med en befolkningsnedgang på rundt 20% (fra 
10 000 til 8000) over 10 år. Rjukans posisjon på 
verdenskartet tapte terreng etter hvert som Hydros 
produksjon flyttet ut, men Rjukan og Vemork har bla 
pga krigshistorien beholdt en viss posisjon som åsted 
for verdensbegivenheter. Fabrikkvirksomheten ble 
endelig nedlagt i 1991, men Rjukan har siden 1988 
klart å beholde en relativt stabil befolkning endatil med 
en liten oppgang siste år. Ny virksomhet er etablert i 
deler av næringsparken, og både den levende byen og 
den historiske bebyggelsen danner i dag grunnlag for 
at Rjukan på ny kan settes på kartet – som verdensarv 
basert på den unike industri- og byhistorien som har 
funnet sted i Vestfjorddalen og på Notodden.   

Rjukan 1920 tegnet av Rjukan Byanlæg (Norsk Hydros arkiv/NIA) og gjenværende bebyggelse fra før 1920
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Såheim 1915 (Rjukan II)
Vemork 1911 (Rjukan I)
Norsk vannkraft
Rjukan som ’Company Town’

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Innskriving på WHL

Vemork 2 1971

Moflåt kraftverk 1954
Mår kraftstasjon 1948
Utbygging av vannkraft

Naturturisme
Fossen “oppdages”

Kraftproduksjonen
Rjukan i Verden

kraftlinje

A

A

B

B
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N

FØR 1905
Vannfallene mellom Møsvann og Tinnsjøen er en 
sjelden kraftkilde med et samlet fall på 700 meter over 
en strekning på 3,5 mil som ved utbygging var forventet 
å kunne gi ca 250 000 hk. Skiens Brugseierforening 
bestemte seg i 1902 for å gå til regulering av Møsvann 
etter planer av kanaldirektør Gunnar Sætren og fikk 
i begynnelsen av 1903 konsesjon på reguleringen. 
Arbeidet ble påbegynt samme sommer, og den første 
Møsvanndammen ble ferdigstilt sommeren 1906. 
Dammen ble bygget av betong med stor innleggsstein 
og naturstein ytterst.

1905 - 1934
Det viste seg imidlertid at man ikke oppnådde forventet 
vannføring, så da Hydro kom inn i bildet i 1907 ble 
det besluttet å senke utløpet og bygge på dammen 
2,5m til en damkrone på kote 915. Det viste seg da at 
dammen ikke ville bli sikker nok ved en påbygging, og 
en ny dam av betong måtte oppføres. Samtidig måtte 
det bygges en jorddam mot Rauland siden terrenget 
her ikke lå høyt nok etter at vannstanden ble hevet.

Første trinn av Rjukanfallenes utbygging ble påbegynt 
i 1907 når øverste del av fallet fra Skarsfoss til Såheim 
(300m av totalt 650m fal) ble bygget. Inntaket til 
kraftanlegget ble lagt ved toppen av Skarsfoss der det 
ble bygget en inntaksdam av betong og naturstein. På 
sørsiden av dammen ble det plassert inntaksmaskineri 
med varegrinder og luker foran den 4242m lange 
tunnelen med 26m2 tverrsnitt som ble sprengt fram til 
fordelingsbassenget for kraftstasjonen.

Tunnelen følger åssiden og ble delt i ti seksjoner for 
å kunne jobbe på hele strekket samtidig og gravd ut 
med håndkraft. Tunnelinntakene ble senere murt 
igjen, men tippene av fyllmasse er karakteristiske 
landskapselementer i åssiden ovenfor kraftstasjonen. 
I fordelingsbassenget ble det installert luker for 
11 rørledninger med to og to rørledninger i tunnel 
fram til drosselklapphuset nedenfor bassenget. 
Ved drosselklappene med en diameter på 1,55m 
ble rørene snevret inn til 1,25m ved kraftstasjonen. 
Drosselklappene ble styrt ved hjelp av oljetrykk 
som kunne lukke samtlige rørledninger uavhengig 
av elektrisk energi. Drosselklapphusets sentrale 
styringsfunksjon var ventelig utgangspunktet for 
at tyskerne støpte inn huset i et betongskall under 
krigen for å hindre sabotasje. Huset ble bygget i den 
samme huggede steinen som selve kraftstasjonen på 
Vemork også ble kledd med og utgjør innerveggene 

Møsvanndammen 1907 og 1930 (fra Olsen 1955) 

MÅR

Møsvanndammen 2012
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med tre rør i hver samt fordelingsbassenget og 
drosselklapphuset. Byggingen av Rjukan II medførte 
også at jernbanesporet som krysser anlegget måtte 
legges i tunnel under og i bakkant av kraftstasjonen 
og som dermed utgjør en del av anlegget. 8.oktober 
1915 ble Såheim koblet inn i driften og ovnene tent 
med kraft fra Såheim og dermed grunnlaget lagt 
for storproduksjon i Vestfjorddalen. Da Vemork og 
Såheim sto ferdige var disse de første høytrykksanlegg 
i verden med tunneler i fjell og store reguleringer 
i høyfjellet og representerer dermed en nyskaping 
innen kraftutbygging.

I 1924 besluttet Hydro og bygge ut også øverste del 
av vassdraget for å utnytte fallhøyden fra Møsvann til 
Skarsfossdammen, og Frøystul kraftstasjon ble anlagt 
på sørsiden av Måna rett overfor Frøystulsetrene. En 
1500m lang tilløpstunnel fra Møsvann ble sprengt 
ut samt en 750 m lang avløpstunnel. Ledningene 
fra Frøystul gikk via Vemork og skal være de første 
som tok i bruk norske hengeisolatorer for høyspente 
ledninger.
  

på drosselklapphuset i dag. Selve kraftstasjonen på 
Vemork sto ferdig i 1911 - 110m lang og 21,75m bred 
- etter tegninger av Olaf Nordhagen.  

Selv om det meste av arbeidet gikk for håndkraft 
trengtes elektrisitet til belysning, pumper, ventilasjon 
etc, og et provisorisk kraftverk ble bygd ved 
Kvernhusfossen der det allerede lå en liten kraftstasjon 
som var etablert for å gi turisthotellet elektrisk lys og 
for å belyse selve Rjukanfossen.  En kraftledning på 5kV 
ble bygget langs tunnelen til Skarsfoss og en annen via 
fordelingsbassenget ned til Rjukan. Anleggsstyrken i 
denne byggefasen var på det høyeste rundt 600 mann 
ledet av 7 ingeniører og 8 oppsynsmenn som i løpet 
av noen få år bygget verdens største kraftanlegg den 
gang i en øde, nærmest ubefolket dal med begrenset 
forbindelse med omverdenen.

Kraftledningene fra Vemork til fabrikken ble av 
uvanlige dimensjoner med en generatorspenning 
på 10-11kV transportert over 5 masterekker a 12 
ledninger. Pga metallmarkedet ble kobberledninger, 
som var vanlig, brukt kun på de første 1600 meterne, 
mens det ellers ble brukt aluminiumskabel. 

Når den nye dammen ved Møsvann sto ferdig i 
1909/10 og kraftstasjonen på Vemork året etter 
ble tunnelen spylt og vannet sluppet gjennom 
fordelingsbassengets bunnluker ut over fjellsiden før 
det første vannet ble sluppet fram til kraftstasjonen 
11.mai 1911. Prosjekteringen og forberedelsen til 
utbygging av neste etappe på Såheim var allerede i 
gang, men før Såheim oppføres i 1915 (Rjukan II) 
utvides Vemork med ett aggregat og en ny rørledning 
som også ga mulighet for å lede vannet inn i tunnelen 
til Såheim. På toppen av Rjukanfossen ble det bygget 
en dam med lukearrangement og tunnel ned til 
Såheim-tunnelen som gjorde at Såheim kunne kjøres 
uavhengig av Vemork.

Oppføringen av Rjukan II på Såheim (tegnet av Astrup 
og Nordhagen) hadde ikke samme startvansker 
som Rjukan I ved at nå var etablert jernbane, 
kraftforsyning og vann, samt en stab med rik erfaring i 
vannkraftutbygging. Selve terrenget skapte imidlertid 
større vanskeligheter ved at fjellsiden var så steil at 
et veianlegg langs tunnelen var umulig. Vemorksporet 
ble derfor benyttet i kombinasjon med taubaner opp 
til hvert tunnelinnslag for transport av materialer og 
proviant. Tunnelen som ble sprengt mellom Såheim 
og Vemork er 5,8 km lang med et tverrsnitt på 
32m2.  Turbinrørene ble også lagt i fjell i tre tunneler Drosselklapphuset på Vemork med betongskall og det meste av inventar/utstyr intakt

Skarsfossdammen i naturstein (fra Olsen 1955) og dagens 
betongdam med bevarte tårn over inntakskanalen
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I 1929 var fallhøyden på 880 meter fra Møsvann til 
Heddalsvannet utnyttet gjennom 8 kraftstasjoner, 
med Frøystul, Vemork og Såheim tilknyttet Rjukan 
og Årlifoss (1915), Grønnvollfoss (1922), Svelgfoss 
I og II (1905/1909)og Lienfoss (1911) på Notodden 
som forsynte industrien med strøm og som også 
produserte overskuddskraft til byene. I tillegg var 
Tinfos I og II allerede etablert på Notodden som 
grunnlag for industrieventyret.

1934 - IDAG
Videre kraftutbygging etter dette finner sted både på 
Rjukan med Mår/Moflåt i 1948/54, Mæl kraftverk i 
1957 med inntak ved Mår og Vemork II i 1971 og på 
Notodden med utbygging av ny Tinfos I og Svelgfoss i 
fjell i 1957 som da erstattet Svelgfoss I og II og Lienfoss. 
Kraftproduksjonen utgjør fortsatt en bærebjelke i 
disse tidligere industribyene og kommunene Tinn og 
Notodden.

Møsvanndammen og kraftanleggene på Frøystul, Skarsfoss og VemorkFrøystul kraftstasjon fra 1926 som ble erstattet av et nytt i fjell i 1995
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N

Vemorkbanen 1907-11
Rjukan som ’Company Town’

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Innskriving på WHL

Rjukan stasjon 1959
Vognverksted/Ventilfabrikk 1947-49
Jernlager/Lokstall 30-tallet

Naturturisme
Fossen “oppdages”

Transportåren
Rjukan i Verden

A

A

B

C

B

C
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N

1905 - 1934
Sommeren 1907 begynte store skarer av 
anleggsarbeidere å strømme til Vestfjorddalen 
hvor det før ikke var annet enn Rjukanfossen og 
Gaustatoppen som trakk folk. Infrastrukturen var 
kun tilpasset turiststrømmen om sommeren, og 
om vinteren når Tinnsjøen var islagt måtte folk fra 
Vestfjorddalen gjerne gå 4-5 mil på ski over fjellet 
for å komme til Tinnoset og transport videre. Ved 
anlegget av den første Møsdammen i 1904-06 hadde 
materialtransporten skapt en del virksomhet, men 
innrykket av anleggsfolk i 1907 var som en invasjon 
å regne.

Nærmeste jernbanestasjon ved anleggsstart var 
Kongsberg 11 mil unna, og det var bare delvis utbygd 
med landevei. Nærmeste anløpssted for båttrafikk var 
Notodden 7,5 mil unna.

Lokaliseringen i Vestfjorddalen skyldes hovedsakelig 
at kraftoverføringsledningene på denne tiden ikke 
kunne transportere mer enn 10kV. En forutsetning 
for lokaliseringen var derfor at det måtte etableres 
jernbane fra Notodden til Tinnoset og fra Tinnsjø til 
Rjukan samt fergeforbindelse for jernbanevognene 
over Tinnsjøen.

Inntil jernbaneforbindelsen var etablert var det 
imidlertid hestetransport som måtte benyttes samt 
lektertransport over Tinnsjøen. 100 hester var i 
arbeid på hver av veistrekningene sommer som vinter. 
Isen på Tinnsjøen vanskeliggjorde transporten om 
vinteren, men våren 1908 var isbryteren D/S Skarsfoss 
på plass. Isvanskelighetene på Tinnsjøen var vinteren 
1909 så store at Skarsfoss med den første trefergen 
for jernbanevogner på slep kunne bruke 20 timer over 
sjøen. 

Norsk Transportaktieselskab igangsatte arbeidet 
på begge strekninger i 1907 for å tilrettelegge 
for transport av anleggsmateriell og maskineri til 
fabrikken på Rjukan. Fergeleiene ved Tinnsjøen 
var ferdige i januar 1909, og i februar 1909 
kom den først jernbanevognen til Såheim.   

Tinnosbanen og Vestfjorddalsbanen ble offisielt 
åpnet 9. august 1909 med kongen og representanter 
for regjeringen til stede. Høsten samme år ble den 
første permanente dampdrevne jernbanefergen, D/F 
Rjukanfoss, satt i drift på Tinnsjøen. Rjukanbanen var 
Norges første bredsporede elektriske jernbane da den 
var i drift i 1911 og strekker seg over 46 kilometer. Fergeleiene ved Tinnoset og Mæl 

(med Ammonia ved kai)
Jernbanestasjon og lokomotiv på Tinnoset Jerbanestasjon og del av kaia på MælMF Storegut på Tinnoset
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I forbindelse med omlegging til ammoniakkmetoden 
i 1928-29 ble nye tankvogner anskaffet, og den 
nye fergen «Ammonia» bestilt fra Glommens Mek 
Verksted i Fredrikstad der den ble bygget i smådeler 
og deretter fraktet til Tinnoset for montering. 

I 1956 ble jernbanefergen MF Storegut bygget ved 
Glommen verksted og var da Nord-Europas største 
innsjøferge. MF Storegut erstattet da DF Ammonia 
og trafikkerte Tinnsjøen fram til Norsk Hydros 
jernbanedrift ble innstilt i 1991. Storegut ligger nå 
i opplag på Tinnoset og ble fredet sammen med 
Ammonia som ligger på Mæl i 2009 som del av 
Rjukanbanen.

1934 - 1968
Dagens Rjukan statsjon ble oppført i 1959-60 i 
forbindelse med fornyelse av Rjukanbanen. I 1957 
ble det fra Rjukan stasjon hvert døgn ekspedert 
bortimot 100 vogner, lastet med 800 tonn salpeter 
og 400 tonn ammoniakk. Den totale godsmengden 
opp og ned i driftsåret 1956/1957 var på 622.953 
tonn. Godsmengdene økte og økte til de nådde 
toppen i driftsåret 1961/1962 med 723.482 tonn. 
Rjukanbanens mannskapsstyrke var nå på sitt høyeste 
med 186 personer, inkludert fem på Krossobanen. De 
tetteste ruteplanene i banens historie ble benyttet på 
60-tallet. I flere perioder gikk det ni togpar mellom 
Rjukan og Mæl alle dager, 10 på lørdager og 11 på 
vanlige hverdager. Av de 11 togrutene var det ett rent 
godstog, fem blanda tog og fem passasjertog.

Thorvald Astrup tegnet i 1918 utkast til Rjukan stasjon 
og godshus/lokstall, men disse ble aldri oppført.

Utkast til Rjukan stasjon og godshus/lokstall (Thv Astrup 1918/Astrup-Hellern)

Rjukan stasjon og Rjukan godshus (Foto: Astrup-Hellern 2011)

Rjukan stasjonsområde rundt 1910? (Kilde: Hydro) Rjukan stasjonsområde 1915 (Kilde: Hydro)
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VEMORKSPORET
En jernbaneforbindelse mellom Såheim/Rjukan 
stasjon og Vemork var også nødvendig med tanke 
på frakt av gods, byggematerialer, maskiner etc, og 
sporet ble sprengt inn i åssiden med en stigning på 
1:18 som av fagfolk ble karakterisert som helt umulig. 
Sporet fungerte likefullt i alle Hydros virkeår som 
anleggsspor, ikke minst i forbindelse med oppføringen 
av vannstoffabrikken på Vemork i 1927-28 da det 
også ble anlagt lagerramper, lagerskur, vikespor og 
et provisorisk spor på trebukker for transport av 
generatorer inn og ut av kraftstasjonens østgavl.

Skinnene på Vemorksporet er i dag fjernet på det 
meste av strekningen, men traseen fungerer fortsatt 
som anleggsvei til den nye kraftstasjonen Vemork 
II, bygget inne i fjellet i 1971, og som anleggsvei til 
industriarbeidermuseet ved behov for flytting og 
vedlikehold.  

Vemorksporet fra Vemork til Såheim Jernbanesporet fra Rjukan stasjon og Såheim i retning Mæl 

Vemorksporet (Foto: Anders B Wilse) Bygging av Vemorksporet (Dahl 1983)
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Før Hydro etablerte seg på Rjukan var det et par 
hundre innbyggere i Vestfjorddalen og en foss som 
assessor ved overbergamentet på Kongsberg, Jens 
Esmark, i 1810 beskrev som et naturfenomen og ”det 
høieste af alle bekjente Fossefald, ikke alene i Europa, 
men endog i hele verden” (Dahl 1981). Esmark målte 
Rjukanfossens høyde til 271 meter. I 1876 ble den i et 
verk om ”Kongeriget Norge” angitt å være 245 meter, 
mens fossens totale fallhøyde er 238 meter med 
høyeste loddrette fall på 104 meter. I 1811 kunngjorde 
Frederik VI at han med allernådigst tilfredshet hadde 
fått opplysninger om fossen og ba om å få undersøkt 
muligheten for å utnytte dette til ”almennyttige 
store Værkers Anlæg og Drift” (Dahl 1983). Det 
skulle imidlertid gå hundre år før fossekraften ble 
utnyttet, men fossen fristet etterhvert mange turister 
og kunstnere til området som en stor attraksjon 
sammen med Gaustatoppen. Rjukanfossen ble kalt 
den ”rykende” fossen i elva Maana og utgjør øvre del 
av Skiensvassdraget gjennom Vestfjorddalen mellom 
Tinnsjøen og Møsvann. Romantikken blomstret, og 
det nye Norge fra 1814 med sin ville natur og sine 
frie odelsbønder framsto som et drømmeland som 
trakk mange tilreisende. Turiststasjonene på Dale og 
Ingolfsland opplevde gode tider, og bøndene holdt 
god greie på turistene og skrev ned deres navn i 
notisbøker og kunne siden fortelle hvem som hadde 
vært i Tinn.

N

VÅER VEMORK

KROSSO FJELLVEIEN
VILLAVEIEN FLEKKEBYEN

FABRIKKOMRÅDET

SENTRUM
TORVET
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SYKEHUSET SKOGVEIEN

GRANLI

INGOLFSLAND TVEITO
BJØRKHAUG DALE

Sam Eyde besøkte første gang Rjukanfossen i 1888 og 
kjøpte i 1903 Rjukanfossen gjennom A/S Rjukanfos 
og A/S Maaneelvens Fossekompagni med tanke på 
utbygging på Rjukan. Norsk Hydros etablering på 
Notodden og spesielt på Rjukan er typeeksempler på 
hvordan en viktig bestanddel av industrialiseringen 
og den økonomiske utviklingen var med på å 
temme naturkreftene med tanke på teknologisk 
framskritt og modernisering av verdenssamfunnet.  
Natur- og landskapsforståelsen som ramme for 
industrietableringen utgjør dermed en sentral del 
av industrihistorien som ofte tar utgangspunkt i 
etableringsfasen og gjerne får en antroposentrisk 
slagside i det som er et samspill mellom naturkrefter 
og menneskestyrt teknologisk innovasjon.  Dette er i 
tråd med verdensarvkonvensjonen som frahever at 
kulturlandskap må oppfattes som skapt av mennesker 
og natur i fellesskap og dermed er et uttrykk for 
hvordan rådende sosiale, økonomiske og kulturelle 
krefter påvirker og påvirkes av de fysiske forholdene 
i sine omgivelser.

Etableringen av Norsk Hydro og industriutbyggingen 
på Rjukan er med rette kalt et norsk industrieventyr, og 
dette må ses i lys av både de naturgitte forholdene og 
det menneskeskapte industrisamfunnet. Utnyttelse 
av vannkraften har vært gjort i mindre skala gjennom 
århundrer, men med temming av fossekraften for å 
produsere elektrisk strøm til større industrianlegg er 
det åpenbart at forholdet mellom menneske og natur 
også er en maktrelasjon der mennesket i økende grad 
inntar styringen. Dette representerer en mulighet, 
men også en utfordring knyttet til å ivareta miljø- og 
bærekraftsperspektiver i et utviklingsperspektiv. Til 
tross for den økte velstanden og moderniseringen 
som fulgte de industrielle revolusjonene vil deler 
av industrisamfunnet i ettertid også betraktes som 
miljømessig mindre bærekraftig og med konsekvenser 
for hvordan industriarven formidles og hvordan 
det postindustrielle landskapet videreutvikles og 
forvaltes.

Rjukan og Notodden som del av den andre industrielle 
revolusjon representerer også overgangen fra 
jordbrukssamfunnet til industriøkonomien der 
dette hamskiftet blir en del av nasjonsbyggingen 
og etableringen av velferdsstaten.  Fra å være et 
enkelt bondesamfunn med en viss turisme vokste 
Rjukan seg til å bli Norges mest moderne industriby 
i løpet av får år med et folketall på rundt 12 000. 
Områdene rundt Måna var fram til 1907 hovedsakelig 
i bruk som jordbruksareal med Bøen-gårdene på 
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nordsiden av Måna og Såheim, Gryte og Mogen 
på sørsiden. En viss infrastruktur, som veganlegg, 
bruer og overnattingssteder, var bygget opp rundt 
turismen i området. Det planlagte fabrikkområdet 
for Hydros virksomhet tilhørte Såheim gård og besto 
hovedsakelig av dyrket mark og jordbruksbebyggelse. 

I løpet av 13 år endres Vestfjorddalens kulturlandskap 
fra å være jordbrukssamfunn til et bysamfunn med 
møtepunktet mellom de naturgitte forutsetningene 
og samtidens økonomiske drivkrefter som 
forklaringsmodell. Internasjonal storkapital møter 
mulighetene som ligger i norsk vannkraft, og 
Rjukansamfunnet slik vi kjenner det i dag oppstår som 
en tidlig realisering av det moderne Norge.

Etableringen av byen Rjukan er også sterkt preget 
av tiden byen fødes i når det gjelder fysiske og 
formmessige plangrep, sosiale strukturer og 
organisering av arbeidsliv/hverdagsliv. Det fysiske 
resultatet av dette er fortsatt godt synlig og tydelig 
lesbart i kulturlandskapet som utgjør dagens Rjukan, 
og selv om de sosiale og økonomiske strukturene er 
betydelig endret er viten og kunnskap om hvordan 
de sosiale strukturene har bidratt så sterkt til Rjukans 
utforming med på å prege oppfatningene av de ulike 
delområdene som utgjør byen i dag.

Den valgte områdeinndelingen som er gjort for 
Rjukan bidrar til å synliggjøre sosiale så vel som 
fysiske karakteristika ved Rjukansamfunnet. Det er 
lagt vekt på å framheve de kvalitetene som finnes 
innenfor hvert delområde med verdensarvbriller 
som overordnet filter, men også med tanke på å 
synliggjøre kvaliteter som kan ha høy lokal verdi mer 
uavhengig av verdensarverelevans eller som viktige 
referanserammer for å forstå hva som gjør Rjukan 
unikt i verdensperspektiv.

Rjukan er delt inn i 10 delområder som angitt på 
kartet, der lokale og verdensarvrelevante kvaliteter er 
beskrevet, tolket, vurdert og gitt anbefalinger knyttet 
til videre utvikling.

Spor som bidrar til å synliggjøre de fire 
verdensarvpilarene er framhevet samt at Rjukan 
anno 1920 er vurdert som sentralt referansepunkt for 
hvordan byen ble planlagt og utformet og samtidig en 
inspirasjon og veileder til hvordan Rjukan kan formes 
videre for å ivareta sine unike kvaliteter og styrke 
sitt kandidatur som verdensarv.  Fabrikkanlegget 
(grønn), transportåren (oransj) og kraftproduksjonen 

(blå) er gitt en enhetlig signatur i kartene, mens 
industrisamfunnet er synliggjort gjennom at de mest 
brukte bygningstypene (av rundt 140 til sammen) og 
den gjenværende bebyggelsen fra før 1920 er uthevet 
på kartene.

Utvalgte bygningstyper som viser Norsk Hydros 
industrisamfunn på Rjukan  

AKTIVERING AV KULTURARVEN PÅ 
BYNIVÅ
Menneskets inngrep i naturlandskapet utgjør et 
viktig ledd i stedsforståelsen, og i formidlingen av 
verdensarven. En rekke fysiske spor på bynivå har 
betydning i denne sammenheng, selv om disse faller 
utenfor det enkelte delområdet. Noen viktige spor i 
denne sammenhengen er:

• Massedeponiene i dalsiden syd for byen, der  
 masser ble tatt ut av fjellet i forbindelse med  
 bygging av kraftanleggene og tunnelene i   
 fjell.
• Månas elveleie. Elveleiet er i stor    
 grad bearbeidet, blant annet med tanke på  
 å håndtere flomvann ved overløp fra   
 demningene ved Møsvatn og Skarsfoss.   
 Dette har resultert i høye og bratte   
 elvebredder og voller,  som er synlige fra   
 Rjukan til elvemunningen på Mæl. Vollene   
 og elvebreddene er viktige elementer i   
 synliggjøringen av det bearbeidede   
 naturlandskapet.
• Vemorksporet og jernbanetraséen til Mæl   
 som klare og lettfattelige linjer i landskapet.
• Det menneskeskapte landskapet i    
 næringsparken, med klare hyller og bratte   
 kanter, som er formet av industriaktiviteten  
 og som utgjør et av få gjenværende spor i   
 deler av parken.

Denne klare avgrensningen mellom nærmest flat 
dalbunn med by og kulturlandskap, og bratte dalsider 
med naturmiljø, er også et viktig element i forståelsen 
av Rjukan og Vestfjorddalen som sted. Dalsidene 
er i hovedsak frie for bebyggelse, mens bykjernen 
er intensivt og tett bebygget. Overgangen er brå – 
endringen fra tett sentrum til naturlandskap skjer 
stort sett over noen få skritt. Dette klare skillet mellom 
sentrum og dalside, og dalsidene som ubebygde 
rammer rundt byen, må opprettholdes.
 
Noen av punktene over er ivaretatt i nåværende 
fredningsforslag og/ eller kommuneplan. Disse 
verktøyene bør imidlertid utvides og styrkes slik 
at samtlige punkter på landskapsnivå dekkes av 
relevante forvaltningsverktøy.
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FORKLARING TIL ANALYSEKARTENE

BESKRIVELSE FORTOLKNING / VALUERING AKTIVERING

Bygg/ anlegg med spesiell 
kulturhistorisk betydning

Vesentlig vegetasjonsone/ 
grøntanlegg

Foreslått hensynssone

Foreslått hensynssone

Områdeavgrensning

Vesentlig vei/ struktur/ 
konstruksjon

Visuell akse eller visuell 
sone

Område/ landskap med 
spesiell kulturhistorisk 
betydning



RJU
KA

N
          

32

N
O

TO
D

D
EN

           

D = DESCRIBE/BESKRIVE I = INTERPRET/TOLKE V = VALUATE/VURDERE E = ENABLE/AKTIVERE

INTRODUKSJON          UNESCO BÆREBJELKER         GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

VÅER VEMORK KROSSO  FJELLVEIEN VILLAVEIEN  FLEKKEBYEN SENTRUM TORVET GRANLIFABRIKKOMRÅDET SYKEHUSET  SKOGVEIEN INGOLFSLAND TVEITO BJØRKHAUG DALE

N

Vannstoffabrikken 1929 (revet 1977)
Fjøset 1916
Vemork 1911 (Rjukan I) 
Våer 1-25 1910-20
Vemorkbanen 1907-11
Byen bygges fram mot 1920
Idrettsanlegg/Parker/Brannhydranter/
Kiosker/Gjerder/Lykter/Pissoirer/Bruer/
Dueslag/Trafoer
Hyttebygging

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Nye arbeidsplasser
Utnytting av restarealer
Etablering av ny industri

Vemork 2 1971
«Rjukansituasjonen» 1963 – fram til da eide 
og drev Hydro byen
Stor utflytting i perioden 1963-75 (befolkning 
ned fra 10 000 til 8000)
Forslag om kommunearkitekt for å veilede 
endringer/vedlikehold 1971 

Fabrikkområdet og Vemork bombes 1943
Byen vokser østover
Hydro flytter til Herøya
1943 Krig/Sabotasje
Befolkningsnedgang på 30-tallet, men 
deretter relativt stabilt

Krokan hotell 1871
Hotel Rjukan/ Fosso turisthotell 1895
Jordbruksbygd
Infrastruktur for turisme

rørgate 

ventilkammer

vokterbolig

Hydro bygg

husrekke 

Vemorksporet - under fredning
vesentlig bevart skinnegang 
under asfalt, bevart sporskifte

A

B

C

C

B

A

Boligområdet på Våer sett fra Vemork 

Direktørboligen (Våer 1)

Vemork kraftstasjon 

A

B

D E

Fjøset på Våer

D

E

Våer / Vemork
Rjukan by

E
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BESKRIVELSE
Delområdet Våer og Vemork består av Vemorkanlegget 
med tilknyttede bygninger og infrastruktur samt 
boligområdet på Våer som utgjør et slags øvre Rjukan 
med direktørbolig, fjøs og arbeiderboliger. Bebyggelsen 
på Våer er nært knyttet til virksomheten på Vemork, 
og dette delområdet må ses som et eget lite samfunn 
lokalisert i et svært dramatisk landskapsområde 
som ramme for både bebyggelse og infrastruktur. 

Kraftstasjonen på Vemork ble satt i drift i 1911 etter 
at Rjukanfossen ble temmet og vannet ledet i rør/
tunnel fra Møsvann gjennom fjellet til Vemorktoppen 
og ned til kraftstasjonen. Kraftstasjonen og rørgata 
som ligger i dagen er svært eksponerte i det bratte 
terrenget ned mot Måna, men like sentrale elementer 
av anlegget er tunnelene som gjennomhuller fjellet 
for transport av vann til anlegget både her på Vemork 
og til Såheim nede i selve Rjukan. På Vemorktoppen 
utgjør ventilkammeret en sentral del av anlegget med 
betjening av rørgater og vanntilførsel til kraftstasjonen. 
Store deler av inventaret er her bevart. Ventilkammeret 
ble oppført samtidig med kraftstasjonen og i lignende 
steinmateriale, men ble under krigen delvis kledd 
med et betongskall av tyskerne for å beskytte 
denne sentrale funksjonen mot sabotasje/bombing. 

Resten av anlegget knyttet til vannføring og styring av 
vannivå ligger inne i fjellet med unntak av betongbygget 
som utgjør toppen av fordelingsbassenget. I 
tillegg finnes gjenmurte tunnelinnslag i fjellsidene 
fra utgravingen av tunneler og tunnelåpninger 
som er utblåsningsventiler dersom anlegget må 
stenges. Utgravingsmasser fra disse tunnelene 
er godt synlige landskapselementer i området.

På Vemorktoppen ligger også en vokterbolig 
med uthus som utgjør en del av anlegget. 

Vemork 2 som ble etablert i 1971 er også en integrert 
del av anlegget og hovedsakelig bygget i fjell med 
atkomst øst for Vemork I der Vemorksporet går inn 
i fjellet. Skinnene fra Vemorksporet er bevart i dette 
området, mens de er fjernet på resten av traseen 
som i dag er anleggsvei ned mot Rjukan. Trassen 
er imidlertid godt synlig og lesbar i terrenget.

Fra Vemork gikk både rørgate og kraftledningstrasee 
som passerte bebyggelsen på Våer på vei ned 
mot Rjukan. Selve rørgaten og ledningsføringen 
er fjernet , men enkelte fundamenter står igjen 
langs traseene, og selve kraftledningstrassen er 

Boligområdet på Våer

Våer 3 og 4

Våer 18-22

Våer 5 og 6

Tidlig bebyggelse på Våer før Våer 18-22 ble oppført (Norsk Hydros fotosamling/ NIA)

H

F

F G

H

G
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godt synlig og lesbar i terrenget fra Våer og ned til 
Krosso på nordsiden av veien. På området foran 
kraftstasjonen har også vannstoffabrikken som 
ble oppført i 1927-28 (revet 1977) stått, samt noe 
småhusbebyggelse på pynten ned mot Måna. I 
forbindelse med oppføring av vannstoffabrikken 
ble det anlagt provisoriske jernbanespor som 
en del av Vemorksporet i anleggsperioden.   

Bebyggelsen på Våer er hovedsakelig 
Hydrobebyggelse. Byggene er ikke angitt som 
en del av Hydros bygningstyper, men Våer 3 og 
4 samt 5 og 6 er gjenkjennbare typer som ligner 
J-typen som finnes i Grønnebyen på Notodden 
samt Rødbyen og Flekkebyen på Rjukan. 

Den ytterste rekken (Våer 18-22) mot Måna og 
Vestfjorddalen er ventelig en utgave av 4H-typen 
som det finnes ulike varianter av som Rjukan 
Varelager på Bråvoll, Musikkhuset i sentrum, 
Lasarettet i sykehusområdet og pensjonistboligene 
i Tinngate 63-69/Sam Eydes gate 248-52.

Drosselklapphuset og fordelingsbasseng

Drosselklapphuset med (NIKU) og uten betongskall (Norsk Hydros fotoarkiv/NIA)

Vokterbolig på Vemorktoppen

Oversiktsbilde Våer og Vemork 1929 (Norsk Hydros fotoarkiv/NIA)

I

J

K
I

J

K
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N

FORTOLKNING
Bebyggelsen på Våer og Vemork utgjør et lite 
minisamfunn på Rjukan med kraftstasjon, 
direktørbolig, arbeiderboliger og fjøset som ventelig 
ble oppført samtidig med fjøset på Bøen i 1916. 
Området utgjør en viktig bestanddel i forståelsen 
av Rjukansamfunnet og forbindelsen mellom 
kraftproduksjonen, fabrikkområdet og bydannelsen.

En del av bygningene på Våer er ombygd og påbygget, 
men atkomsten med J-typehus på Våer 3,4,5 og 
6 samt fjøset og direktørboligen kan sies å være 
tydelig lesbare Hydroprodukter. Den noe senere 
bygningsrekken Våer 18-22 likeså. På oversiden 
av denne bygningsrekken lå kraftgaten med 10 
parallelle ledningsstrekk som gikk videre over veien 
og ned til Krosso og fabrikkområdet. Traseen etter 
denne kraftgaten er fortsatt godt synlig i terrenget. 
På nedsiden av bygningsrekken gikk rørgaten som 
fortsatte langs elva ned til fabrikkområdet. Enkelte 
fundamenter fra rørgaten finnes langs traseen.    
 

BOLIGREKKE

Tydelig og klart lesbar struktur i 
landskapet, definert av hustakene og 
byggenes enkle volumer.

DIREKTØRBOLIG

Solitær plassering med frisiktsone mot 
dalen 

SIKTLINJER

Visuelle koblinger fra Vemork til 
direktørbolig og boligrekken på Våer er 
vesentlige for stedets lesbarhet.

LANDSKAPSONE FORAN VEMORK

Tidligere industrilandskap med rester 
etter bebyggelse og infrastruktur. 
Veiløpet som slynger seg opp til Vemork 
anlegget utgjør et viktig element i 
stedsforståelsen. 

Våer og Vemork 1929 som viser tidligere bebyggelse og infrastruktur i området 
(Norsk Hydros fotosamling/ NIA)

Gjenværende fundamenter fra kraftgaten fra Vemork til fabrikken (Bjørn Iversen)
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N

VALUERING
Atkomstområdet med direktørboligen, fjøset og 
boligene i Våer 3-6 utgjør en lesbar og gjenkjennelig 
Hydrostruktur i området som bør ivaretas og ikke 
forstyrres. Bygningsrekken Våer 18-22 er tydelig 
lesbar som en sammenhengende struktur av samme 
bygningstype, noe de bør være også i fortsettelsen. 
Denne sammenhengen kommer tydeligst fram i 
utsikten fra Vemork som dermed gjør denne siktlinjen 
viktig for lesbarheten av disse byggene. Siktlinjen fra 
Vemork mot direktørboligen og fjøset utgjør dermed 
også en synliggjøring av Våerstrukturen. 

Tålegrenser/ endringskapasitet:
Arealet foran Vemork er et tidligere industri- og 
boliglandskap og kan utnyttes, basert på historiske 
hensyn. Tiltak må underordne seg og ikke konkurrere 
direkte med Vemork anlegget.

Husrekken er et tydelig visuelt element, og takflate 
og fotavtrykk kan ikke endres uten å forringe dette. 
Verandaer eller lignende mot sydøst anbefales ikke, 
da dette vil kunne forstyrre den enkle lesbarheten 
til husrekken i landskapet. Mindre frittliggende 
og underordnede bygg og verandaer innimellom 
strukturen kan tillates. Gavlfasadene i hver ende 
av rekken må opprettholdes uendret. Plasseringen 
i landskapet må ikke forstyrres (ingen større 
bygningselementer eller større landskapsinngrep i 
umiddelbar nærhet).

Direktørboligens bygningsmessige integritet må 
opprettholdes (fasade, volum). Den frittliggende 
posisjonen og fri utsyn/ innsyn fra øst er vesentlige 
karaktertrekk og må ikke forstyrres.

DIREKTØRBOLIG / FJØSET

VERDI:  bygningsmessig integritet
 solitær plassering
 frisiktsone foran
 visuell kobling mellom Vemork   
 og direktørbolig

BOLIGREKKE

VERDI: struktur
 bygningsmessig integritet

VEMORK MED ANLEGG

VERDI: bygningsmessig integritet
 solitær plassering i landskap
 atkomst forløp
 frisiktsone foran
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Hensynsone (C)

Formål:
Bevaring av kulturmiljø
Bevaring av direktørbolig, øvre fjøs, boligrekke 
samt de fire boligene i Våer 3-6, og deres innbyrdes 
sammenheng. Husrekken beskriver også tidligere 
infrastruktur (kraftgate mellom husrekken og 
direktørboligen). 

Retningslinjer:
Bygningskroppenes takflater, volum og fotavtrykk må 
ikke endres. Det tillates ikke tilbygg på boligrekken 
mot sydøst eller på direktørboligen, men mindre 
tiltak som underordner seg huskroppene kan 
tillates. Bygningsmassen lesbarhet i landskapet må 
opprettholdes. Dette gjelder innsyn og utsyn fra 
boligene og lesbarhet sett fra Vemork.

Fasader og volum på boligkjede Våer 3-6 må ivaretas 
som eksempler på J-typen.

N

AKTIVERING

Hensynsone (D)

Formål:
Bevaring av kulturmiljø
Bevaring av gjenværende kraftanlegg bestående av 
stasjon, rørgate, drosselklapphus, samt synliggjøring 
av øvrige industrihistoriske spor, spesielt på arealet 
mellom Vemork og juvet.

Retningslinjer:
Spor av kraftgater, rørgater, transport og annen teknisk 
infrastruktur anbefales fremhevet og synliggjort. 
Tiltak i arealet mellom Vemork og juvet som formidler 
arealets tidligere rolle som industrilandskap bør 
aksepteres. Tiltak må underordne seg og ikke 
konkurrere direkte med Vemork anlegget.

A

B

A B
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N

Krossobanen 1928
Fossoveien 2-12
Fjellveien 1-5 1910-20
Byen bygges fram mot 1920
Idrettsanlegg/Parker/Brannhydranter/
Kiosker/Gjerder/Lykter/Pissoirer/Bruer/
Dueslag/Trafoer
Hyttebygging

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Hensynssone C (Fjellveien/Fossoveien) 
og D (Krossobanen)
Nye arbeidsplasser
Utnytting av restarealer
Etablering av ny industri

«Rjukansituasjonen» 1963 – fram til da eide 
og drev Hydro byen
Stor utflytting i perioden 1963-75 (befolkning 
ned fra 10 000 til 8000)
Forslag om kommunearkitekt for å veilede 
endringer/vedlikehold 1971 

Kompletterende bebyggelse
Byen vokser østover
Hydro flytter til Herøya
1943 Krig/Sabotasje
Befolkningsnedgang på 30-tallet, men 
deretter relativt stabilt

Ubebygd
Jordbruksbygd
Infrastruktur for turisme

rørgate krysset vei her

A

B

C

A

B

C

C

B

Fossoveien sett fra Villaveien

Fjellveien 3 og 5 med forhager, trapper og støttemurer

Krosso / Fjellveien
Rjukan by

A

Tyttebæret på vei opp (www.bordevik.no)
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BESKRIVELSE
Delområdet omfatter bebyggelsen langs Fossoveien, 
Krossobanen med tilhørende bebyggelse og 
villabebyggelsen i Fjellveien og øvre del av Villaveien.
Fossoveien 3-13 ble oppført i 1918 og er varianter av 
bygningstype 14 (3-13) og 18 (10 og 12) som del av 
Hydros bygningskatalog.

Den tidligste bebyggelsen i Fjellveien er nr 1, 2, 
3 og 5 sammen med Villaveien 33 og 35 og dette 
utgjør kjerneområdet i dette boligområdet med 
atkomstveger, forhager, steinmurer mm som tydelig 
viser områdets karakter som boligområde for Rjukans 
øvre sosiale sjikt. Den videre utbyggingen i Fjellveien 
og denne delen av Villaveien er delvis tilpasset 
volum og plassering som ble lagt i denne tidlige 
utbyggingsfasen, og området framstår som planlagt 
og helhetlig utformet med den nyere bebyggelsen 
godt integrert i området.

Krossobanen ble oppført i 1928 etter lang tid på 
tegnebord og planstadium som et velferdstiltak for 
å bringe Hydros arbeidere opp i sola. Heisbyggene 
ved toppen og foten av banen er integrerte deler av 
anlegget og den røde og blå gondolen (Tyttebæret og 
Blåbæret) har vært i drift siden 1928 med et avbrudd 
under krigen og i perioden 1989-91.
  

Fossoveien 10 og 8 Fjellveien 1 med forhager, trapper og støttemurer

B

B C

C

Heishuset ved foten av Krossobanen (NIKU) 

A

A

Delområdet med bebyggelsen oppført før 1920 markert



RJU
KA

N
          

40

N
O

TO
D

D
EN

           

D = DESCRIBE/BESKRIVE I = INTERPRET/TOLKE V = VALUATE/VURDERE E = ENABLE/AKTIVERE

INTRODUKSJON          UNESCO BÆREBJELKER         

VÅER VEMORK KROSSO  FJELLVEIEN VILLAVEIEN  FLEKKEBYEN SENTRUM TORVET GRANLIFABRIKKOMRÅDET SYKEHUSET  SKOGVEIEN INGOLFSLAND  TVEITO BJØRKHAUG DALE

GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

N

FORTOLKNING
Bebyggelsen langs Fossoveien og den tidlige 
utbyggingen i Fjellveien utgjør sentrale deler av 
Hydros bybebyggelse og er godt bevarte og tydelige 
historiefortellere fra perioden fram til 1920 da 
Rjukan blir til by. Bygningen og områdene viser også 
tydelig hvordan de ulike sosiale sjiktene lokaliserte 
seg i byen, med funksjonærer og direktører bosatt i 
Fjellveien og Villaveien i den sørvendte fjellsiden med 
best solforhold og utsikt, mens dalbunnen i større 
grad huset arbeiderne. Bygningstypene i Fjellveien 
og Villaveien er i tillegg individuelt utformet som 
eneboliger og tomannsboliger tegnet av datidens 
framstående arkitekter som Magnus Poulsson og 
Thorvald Astrup i krysningspunktet mellom klassisisme 
og jugend med innslag av nasjonalromantikk. 

FJELLVEIEN

Skravert sone representerer et areal 
og bygningsmasse med spesielt tydelig 
kulturhistorisk verdi 

KROSSOBANEN

Banen som solitært anlegg i 
landskapet er viktig for lesbarheten 
som prominent element i dalføret

KROSSO

Klar linjær struktur med enkle og 
tydelige bygningsvolumer som 
definerer gaterommet.
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N

VALUERING
Bebyggelsen i Fossoveien og området rundt er regulert 
til bevaring (planid 1002) og er gitt bestemmelser for 
å bevare og gjenopprette områdets og bebyggelsens 
kulturhistoriske og arkitektoniske verdi med 
arbeidsbeskrivelsen fra 1918 som retningsgivende.

Det er lite rom for ny bebyggelse, og tomten der nr  
11 og 13 tidligere sto er i dag parkeringsplass for 
beboerne i området. Eksisterende reguleringsplanen 
gir retningslinjer for ev fasadeendringer.

Området og bebyggelsen i Fjellveien er regulert til 
bevaring sammen med Villaveien og Rjukans tidlige 
sentrum på Bøhagen (planid 2021). Også her er 
formålet med bevaringsplanen i størst mulig grad 
å gjenskape området slik det ble bygget. Forhager, 
atkomst, trapper og støttemurer er sentrale elementer 
i oppfatningen av dette området og bør opprettholdes.  
Det samme gjelder gjerder og kantsteiner langs veien 
som utfordres av økt biltrafikk, garasjeanlegg og 
søppelhåndtering.

Bebyggelsesstrukturen i Fjellveien utover det indikerte 
kjerneområdet oppfattes imidlertid å kunne tåle 
videre utbygging etter samme prinsipp dersom det er 
aktuelle/nye byggetomter  å oppdrive mht rasfare og 
andre forhold.

FJELLVEIEN

VERDI:  frittligende enkelt bygninger -   
 småhus
 enkelte objekter med spesiell   
 kulturhistorisk verdi

KROSSOBANEN

VERDI: bygningsmessig integritet
 synlighet

KROSSO

VERDI: struktur
 bygningsmessig integritet

Tålegrenser/ endringskapasitet:
Fossoveien. Husrekken er et tydelig visuelt element, 
og takflate og gatefasader kan ikke endres uten å 
forringe dette. Fasadene mot riksveien og de synlige 
gavlveggene er viktigst, øvrige fasader kan behandles 
mer fritt. På nedre bygningsrekke kan eventuelle 
balkonger/ terrasser plasseres mot syd forutsatt at 
dette gjøres likt og samtidig på alle bygg. På øvre 
bygningsrekke må eventuelle uteplasser plasseres 
i åpningene mellom bygningskroppene eller i 
landskapet nord for rekken. 

Fjellveien sin tydelige landskapstilpasning og 
utbyggingsprinsipp med frittstående enkeltbygninger 
i landskapet må videreføres, men strukturen kan tåle 
komplettering og utfylling. Området som helhet er 
visuelt sårbart med hensyn på fremmedelementer, 
for eksempel søppelanlegg, lysthus, garasjer med mer.

5 nøkkeleiendommer (angitt som egen sone på 
plankartet) vurderes å ha stor autentisitet og en 
spesiell verdi med hensyn til synliggjøring av den 

opprinnelige sammenhengen mellom bygg, vei og 
grøntanlegg. Disse eiendommene har en større 
sårbarhet for endringer og anbefales regulert 
strengere. Mindre anlegg på oversiden av de fire 
nordligste eiendommene i denne sonen kan tillates, 
men må styres i forhold til innsyn.

Krossobanen. Det opprinnelige taubaneanlegget 
med øvre og nedre stasjon må ikke endres. Nedre 
stasjon sin prominente plassering på en kolle i svingen 
på Kraftledningsveien bør opprettholdes og ikke 
forstyrres. Arealet som utgjør parkeringsanlegget til 
banen kan vurderes relativt fritt, men det må sikres 
god avstand til nedre stasjon.
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AKTIVERING

Hensynsone (C)

Formål:
Bevaring av kulturmiljø
Bevaring av typisk Hydrobebyggelse (boligtyper 14 og 
18) med stor autentisitet og en klar og lesbar struktur.

Retningslinjer:
Bygningenes hovedform, fasader mot riksveien, 
og synlige gavlfasader må opprettholdes uendret. 
Ved fremtidig utskiftning av vinduer må opprinnelig 
vindusutforming opprettholdes eller tilbakeføres. 

Hensynsone (C)

Formål:
Bevaring av kulturmiljø
Bevaring av boligmiljø med tilhørende hageanlegg, 
støttemurer og terrengtilpasning.

Retningslinjer:
1920-tallets utbyggingsstruktur mht. volum, 
plassering og landskapstilpasning skal være førende 
for evt. videre utbygging innenfor hensynssonen. 
Søppelanlegg, garasjer med mer må utformes med 
forsiktighet og underordne seg områdets visuelle 
egenart, og fortrinnsvis ikke gripe inn i sammenhengen 
bygg/ vei.

Innenfor den sentrale sonen, som omfatter 
eiendommer 126/70, 126/248, 126/251, 126/259 og 
126/260 med tilhørende veier skal 1920-situasjonen 
benyttes som utgangspunkt for alle endringer/ 
utbedringer. Dette inkluderer en videre bevaring av 
alle opprinnelige enkeltelementer, som hus, murer, 
hydranter, trapper, gjerder, trær og hageanlegg. 
Eventuelle mindre tiltak (boder med mer) må 
plasseres på nordsiden av eiendommer 126/70, 
126/248, 126/251 og 126/259, samt på vestsiden 
av eiendom 126/260, og utformes med forsiktighet 
med hensyn på innsyn og estetisk sammenheng med 
resten av sonen.

Hensynssone (D)

Formål:
Bevaring av kulturmiljø
Bevaring av Krossobanen, inkludert banens synlighet 
og visuelle egenart

Retningslinjer:
Retningslinjer utformes i tråd med fredningssak. 
Det anbefales å trekke fredningsgrense ned til 
Kraftledningsvei som vist på kartgrunnlag for å sikre 
nedre stasjon sin prominente plassering. Tilbygg må 
underordnes anleggets opprinnelige bygg.

A

B

C

A

B

C
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Fjøset/Garasje 1916
Villaveien 1910-30
Rjukan senter: Varelageret/ Baker/ Posten/
Tele/Apotek/
Slakter 1910
Admini 1908
Flekkebyen 1907-13 (type J)
Poppelrekke i Sølvvoldveien
Byen bygges fram mot 1920
Idrettsanlegg/Parker/Brannhydranter/
Kiosker/Gjerder/Lykter/Pissoirer/Bruer/
Dueslag/Trafoer
Hyttebygging

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Hensynssone
Nye arbeidsplasser
Utnytting av restarealer
Etablering av ny industri

«Rjukansituasjonen» 1963 – fram til da eide 
og drev Hydro byen
Stor utflytting i perioden 1963-75 (befolkning 
ned fra 10 000 til 8000)
Forslag om kommunearkitekt for å veilede 
endringer/vedlikehold 1971 

Kompelementerende bebyggelse
Byen vokser østover
Hydro flytter til Herøya
1943 Krig/Sabotasje
Befolkningsnedgang på 30-tallet, men 
deretter relativt stabilt

Ubebygd
Jordbruksbygd
Infrastruktur for turisme

trafo og mast

fredet

koblinger

A

B

G

C

D

E

F

A

B

E

B

Flekkebyen med Villaveien i bakgrunnen

E

F

D
C

Villaveien / Flekkebyen
Rjukan by

Admini

G

F

Terreng, støttemurer og platåer langs Villaveien

Flekkebyen 1908 
(Norsk Hydros fotoarkiv/NIA)
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BESKRIVELSE
Området representerer den tidlige utbyggingen av 
industristedet og boligbyen Rjukan og omfatter med 
Admini, Villaveien, Flekkebyen og byfunksjonene på 
Bøhagen og Bråvoll et slags Rjukan i miniatyr.

Flekkebyen var de første arbeiderboligene som ble 
oppført på Rjukan i perioden 1907-13 med samme 
type hus (J-typen) som ble brukt i Grønnebyen 
på Notodden. I motsetning til på Notodden 
ble fargevariasjon imidlertid innført allerede i 
byggeperioden og derav navnet Flekkebyen. Det ble 
oppført 24 like, vertikaldelte tomannsboliger i en 
enkel jugendstil med liggende panel, hjørnekasser og 
flat Fredrikstadtegl på taket som utgjør den sentrale 
Flekkbybebyggelsen. Senere ble det oppført noen 
flere varianter av disse samt tre hus i bakre rekke og 
tre litt større hus øverst mot Villaveien.

De flest bygningne i Flekkebyen er ombygget og 
endret med nye vinduer og tak, takoppbygg, dører 
samt at garasjer, carporter og uthus er tilført/
påbygget. Området framstår imidlertid med et 
helhetlig fellespreg som fortsatt er tydelig lesbart.

Bebyggelsen i Villaveien er hovedsakelig oppført 
før 1920, men med oppsluttende bebyggelse som 
funkishuset i nr 10 fra 1927 (tegnet av Ove Bang) 
og noen nyere hus fram mot 1970-tallet. Typisk for 
bebyggelsen i Villaeien er at de har en snau og lukket 
form med spisse tak og er plassert på en planert og flat 
tomt i bratt terreng. På oversiden av veien har husene 
gjerne forhager ned mot Villaveien med trapper, 
støttemurer etc på samme måte som i Fjellveien. 

Delområdet med bebyggelsen oppført før 1920 markert med bygningstype eller rød skravur

Flekkebyen 2012 Klassisk bebyggelse i Villaveien 15, 20 og 27

F

F

H

I

J

H I J

Bebyggelse etter 1920 delvis tilpasset opprinnelig 
struktur Villaveien 10 og 28 (med unntak av garasje)

K

L

K

L
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Fjøset og fjøsgårdene ble oppført i 1916 når Hydro 
startet eget husdyrhold for å bøte på melkemangelen. 
Fjøset hadde plass til 160 kyr og 25 hester, og i 
kjelleren var det grisehus og slakteri. Tilsvarende 
startet fjøsdriften på Våer med 15 kyr i det øvre 
fjøset. Driften sorterte i starten under varelageret, 
men ble etter hvert en del av Rjukan Byanlegg fram 
til driften opphørte i 1934. Fjøsgårdene ble oppført 
som leiligheter og hybler med kantine i en periode 
med stort boligbehov under etableringen av Rjukan 
II på Såheim.

Bebyggeslen på Bråvoll utgjør Rjukans første 
forretningssentrum med bolighus, apotek og varelager 
for utsalg av kolonialvarer, kjøtt, melk,manufaktur, 
skotøy  og bakeri/konditori. Forretningen åpnet 
opprinnelig i 1908 i en av arbeiderboligene i 
Flekkebyen, men fikk eget bygg i 1910 som også 
rommet en kafe, noen hotellværelser og leilighet for 
bestyreren. Varelagret hadde også filialer på Våer, 
Vemorktoppen og Møsvann i anleggstida. Hydro 
solgte varelagret i midten av 20-åra.

Boligbebyggelsen langs Bråvollveien ned mot 
Bråvollparken består av ulike typehus fra Hydro. 
Admini og parkanlegget ble anlagt i 1909 og var Sam 
Eydes residens på Rjukan.

Rjukan varelager og kjøttforretning

Bråvollveien 6Leilighetshus øst og vest for varelagret

C

C

D

D

M N O

MN

O

Fjøset, fjøsgården og garasjen

A

A
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N

FORTOLKNING
Området utgjør et Rjukan i miniatyr med 
arbeiderboliger, funksjonærboliger, direktørbolig og 
byfunksjoner og illustrerer på en tydelig og lesbar måte 
både sosiale og funksjonsmessige sammenhenger i 
det tidlige Rjukansamfunnet. Nærheten til fabrikken 
på andre siden av Måna forsterker dette bildet 
samt at fabrikkbrua leder hele dette området inn på 
fabrikktomta og porten inn til fabrikken. 

Infrastruktur, brannhydranter, gjerder og kantsteiner 
mm utgjør en del av områdets helhetlige utforming 
som formidler Hydros byplangrep.  Landskapsrommet 
som defineres av Villaveien og Flekkebyen med stier 
og ganglinjer utgjør også en del av dette bildet. 
Flekkebyen er eksempel på en av Hydros mest 
brukte bygningstyper (J-typen), mens bebyggelsen i 
Villaveien på samme måte som i Fjellveien består av 
individuelt utformede en- og tomannsboliger tegnet 
av framstående arkitekter i samtiden. 

Fjøset og fjøsgårdene på Bøhagen samt varelageret 
på Bråvoll representer viktige byfunksjoner tilknyttet 
Hydros etablering og vekst på Rjukan.

Admini og adminparken på Sølvvolden utgjør 
adkomsten til området og er fondmotiv mot byen 
som senere vokser østover.   

LANDSKAP

Naturområdene over Villaveien og 
mellom Villaveien og Flekkebyen utgjør 
viktige buffersoner i forhold til å bevare 
en klar og lesbar bebyggelsesstruktur. 

KOBLINGER

Det finnes en rekke forfalte koblinger 
mellom Villaveien og Sam Eydesgate, 
som bør oppgraderes og reetableres.

VISUELLE KOBLINGER

Villaveien og Flekkebyen leses best i 
sammenheng, som bebyggelse som 
belyser ulike men kompletterende sider 
ved samfunnsstrukturen. De visuelle 
koblingene mellom Villaveien, Flekkebyen 
og næringsparken er vesentlige for denne 
lesbarheten.

TIDLIG SENTRUMSDANNELSE

Tidligere varehandelen, kjøttforretningen 
og apoteket ligger tett på Sam Eydes 
gate, og definerer gaterommet på en 
klar måte som synliggjør den tidlige 
sentrumsdannelsen.

Tidlig bydannelse på Rjukan med Fjøsgården, Flekkebyen og 
Fabrikkområdet
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VALUERING
Samlet framstår dette området som en godt bevart 
helhet og et lesbart dokument over Hydros etablering 
på Rjukan tross en del bygningsmessige endringer 
som har påvirket enkeltobjektenes verdi. Endringer i 
området bør gjøres på en slik måte at sammenhengen 
mellom de ulike delområdene ikke forstyrres og 
fortsatt er lesbar og gjerne forsterkes ytterligere 
gjennom rehabilitering av stier og ganglinjer. Ved 
ytterligere ombygging og rehabilitering bør bygninger 
og enkeltelementer søkes tilbakeført med 1920 som 
et sentralt referanseår.     

Tålegrenser/ endringskapasitet:
Villaveien sin tydelige landskapstilpasning og 
utbyggingsprinsipp med frittstående villaer og 
hageanlegg er sentral for områdets identitet, og 
strukturen kan kun i begrenset grad tåle komplettering 
og utfylling. Bebyggelsen fra kjerneperioden er 
relativt godt bevart. Området som helhet er visuelt 
sårbart med hensyn på fremmedelementer, for 
eksempel søppelanlegg, lysthus og garasjer. Mindre 
anlegg kan tillates, men må underordne seg områdets 
hovedidentitet, med tilbaketrukket villabebyggelse og 
hageanlegg mot veien. Uthus og garasjer må trekkes 
unna Villaveien og lokaliseres bak bebyggelsen i den 
grad det er mulig.

Flekkebyen sin homogene bygningsmasse er i 
stor grad endret og ombygget, og tålegrensen for 
videre endringer oppfattes å være nådd. Ved videre 
endring av fasader og tak anbefales 1920-situasjonen 
som referanse, og spesielt bør det legges vekt på 
tilbakeføring av Flekkebyens fasade mot riksveien 
inklusive uteanlegg. Området som helhet er visuelt 
sårbart med hensyn på fremmedelementer, for 
eksempel søppelanlegg og garasjer. Mindre anlegg 
kan tillates, men skal plasseres inne i strukturen og 
underordnes eksisterende bebyggelse. 

Tidlig sentrumsbebyggelse langs Sam Eydes gate: 
Bebyggelsen (varelageret, apoteket, slakteren, 
samt fjøset lenger opp i gaten) er i hovedsak godt 
bevart. Den tidligere sentrumsbebyggelsen definerer 
gaterommet på en tydelig og positiv måte, og har 
en rekke autentiske detaljer i bygningskroppene. 
Bebyggelsen vil tåle endringer i innvendig bruk, såfremt 

VILLAVEIEN

VERDI:  tilbaketruket spredt    
 villabebyggelse langs boliggate
 ensidig bebyggelse langs det   
 sentrale strekket
 - utsikt til næringspark
 - visuell kobling til flekkebyen
 originale detaljer langs veien

FLEKKEBYEN

VERDI: tett lav struktur med homogen 
 bebyggelse, opprinnelige   
 volumer
 visuell kobling til næringsparken  
 og Villaveien

fasader opprettholdes uendret eller tilbakeføres til 
opprinnelig utforming. Ved fremtidig vedlikehold 
og oppgradering anbefales 1920-situasjonen 
lagt til grunn. Gaterommet vil med fordel kunne 
bearbeides (for eksempel gatetun) for å understreke 
sammenhengen mellom bygningene og synliggjøre 
det tidligere bysenteret.



RJU
KA

N
          

48

N
O

TO
D

D
EN

           

D = DESCRIBE/BESKRIVE I = INTERPRET/TOLKE V = VALUATE/VURDERE E = ENABLE/AKTIVERE

INTRODUKSJON          UNESCO BÆREBJELKER         

VÅER VEMORK KROSSO  FJELLVEIEN VILLAVEIEN  FLEKKEBYEN SENTRUM TORVET GRANLIFABRIKKOMRÅDET SYKEHUSET  SKOGVEIEN INGOLFSLAND TVEITO BJØRKHAUG DALE

GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

N

AKTIVERING

Hensynsone (C)

Formål:
Bevaring av kulturmiljø
Bevaring av bolig- og bymiljø med tilhørende anlegg.

Retningslinjer:
Det tillates ikke nye bygningsmessige tiltak i skråningen 
mellom Villaveien og Flekkebyen. Vegetasjonen skal 
opprettholdes som naturmark, men holdes ryddet slik 
at visuelle koblinger mellom bebyggelsen i Villaveien, 
Flekkebyen og Næringsparken opprettholdes.

Villaveien Hovedfasader og sidefasader skal søkes 
tilpasset eller tilbakeført til 1920 situasjonen. 
Søppelanlegg, garasjer med mer må utformes med 
forsiktighet og underordne seg områdets visuelle 
egenart. Uthus og garasjer skal plasseres på oversiden 
av bebyggelse på nordsiden av Villaveien der det er 
mulig. Alle opprinnelige enkeltelementer, som hus, 
murer, hydranter, trapper, gjerder, trær og hageanlegg 
skal bevares. Nyere balkonger, plattinger med mer 
som bryter med dette kan ikke påregnes opprettholdt 
ved endt levetid.

Flekkebyen Alle opprinnelige enkeltelementer, 
som hus, murer, hydranter, trapper, gjerder, trær og 
hageanlegg skal bevares. Nyere balkonger med mer 
som bryter med dette kan ikke påregnes opprettholdt 
ved endt levetid. Eventuelle plattinger og terrasser 
skal ha en maksimal høyde over terreng på 0,5 
meter og utformes for å minimere fjernvirkningen. 
Søppelanlegg, boder, garasjer med mer skal plasseres 
inne i bebyggelsesstrukturen og utformes med 
forsiktighet og med hensyn på estetisk sammenheng 
med resten av sonen. Det tillates ikke nye tiltak 
mellom Flekkebyen og riksveien.

Sammenslåing av enheter og innvendig ombygging 
er akseptabelt såfremt disse ikke påvirker 
fasadeutformingen. 

Tidlig sentrumsbebyggelse langs Sam Eydes gate: 
Bygningenes plassering i gaterommet, gatehjørner 
og opprinnelige detaljer i bygningskroppene må 
opprettholdes. Fasader skal søkes tilpasset eller 
tilbakeført til 1920 situasjonen.

A

A
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GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

N

Nyanlegget 1928-29
Ballonghallen 1915
Såheim 1915 (Rjukan II)
Fabrikkområdet 1907-11 (Rjukan I)
Byen bygges fram mot 1920
Idrettsanlegg/Parker/Brannhydranter/
Kiosker/Gjerder/Lykter/Pissoirer/Bruer/
Dueslag/Trafoer
Hyttebygging

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Ny næringsaktivitet
Nybygg
Nye arbeidsplasser
Utnytting av restarealer
Etablering av ny industri

Fabrikken nedlegges 1991
SS80 1980
Lagerbygg 1970-80
Syretapperi 1970-tall
Påbygg kontorbygg 1970
«Rjukansituasjonen» 1963 – fram til da eide 
og drev Hydro byen
Stor utflytting i perioden 1963-75 (befolkning 
ned fra 10 000 til 8000)
Forslag om kommunearkitekt for å veilede 
endringer/vedlikehold 1971 

Rjukan stasjon 1959
Yrkesskolen 1953
Velferdsbygget 1950
Isen 1950-tallet
Gassfyllestasjon 1950
Vognverksted/Ventilfabrikk 1947-49
Påbygg brannstasjon
Tilbygg sentralverkstedet
Hydrogenfabrikk 313 1941
Jernlager/Lokstall 30-tallet
Byen vokser østover
Hydro flytter til Herøya
1943 Krig/Sabotasje
Befolkningsnedgang på 30-tallet, men 
deretter relativt stabilt

Såheimgårdene
Jordbruksområde
Jordbruksbygd
Infrastruktur for turisme

Ballonghallen i Mælandsgata 16 (tidl 8-12)

Såheim I og lokstallen (kilde: Bjørn Iversen)

Fabrikkområdet
Rjukan by

A

A

A

B

B

B

C

C
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GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

BESKRIVELSE
Hydros fabrikkområde på Rjukan ble etablert på det 
som fram til 1907 var Såheimsgårdene på sørsiden 
av Måna. Området bygges ut i flere faser i perioden 
1907-1929 som gjenspeiler Hydros utvikling og vekst 
på Rjukan. Første fase, som gjerne kalles Rjukan I, 
fikk kraft fra Vemork med Ovnshuset og Kjelehuset 
og det gjenværende syretårnet fra 1911 som sentrale 
elementer fra denne første produksjonsperioden. 
Laboratoriet og pumpehuset ned mot Måna ble også 
etablert i denne første fasen samt kontorbygg og 
verksteder og portvakt som utgjør atkomstområdet 
fra fabrikkbrua. Rester av bygg og støttemurer (eks 
Lille Helvete) er også bevart fra denne perioden. 
For ytterligere beskrivelse av bygninger fra denne 
perioden henvises til NIKU-rapport 65/2011/Vedal 
Eiendom.

Togforbindelsen til Rjukan ble etablert i 1909 og 
Vemorksporet ble anlagt i perioden 1907-11 som 
anleggsspor og forbindelse mellom Vemork og 
fabrikkområdet. Dagens stasjonsanlegg ble oppført i 
1959-60 som ledd i oppgradering av jernbanen.

Med Rjukan II og etableringen av Såheim kraftstasjon 
i 1915 utvides driften, og bygg som ballonghallen der 
det ble framstilt kiselgur oppføres samt at kontor- og 
verkstedbygg utvides. 

Siste større utbyggingsfase på Rjukan skjer med 
nyanlegget i 1928-29 med overgangen fra Birkeland-
Eydes lysbueovner til Haber-Boschmetoden. I 
forbindelse med denne overgangen etableres også 
tungtvannsfabrikken på Vemork og Såheim 1 som 
et tilbygg nord for dagens kraftstasjon. Her ble det 
installert henholdsvis 288 og 56 elektrolysører av 
typen som ble utviklet på Notodden og som fortsatt 
produseres og eksporteres til verdensmarkedet. 
Lokstallen vest for Såheim ble i denne perioden gjort 
om til vanndestillasjonsanlegg.

I 1941 ønsker Hydro å utvide gjødselproduksjonen, 
og første del av det som utgjør 313-bygget oppføres. 
Resten av bygget oppføres rett etter krigen og huset 
når utvidelsen var ferdig 96 elektrolysører.

For ytterligere omtale og beskrivelse av bygninger og 
produksjonsprosesser på Rjukan henvises til NIKU-
rapport 65/2011/Vedal Eiendom som også inneholder 
anbefalinger og prinsipper for vern og utvikling på det 
som utgjør Rjukan næringspark på fabrikkområdet.  

313-bygget 2012

Oppføring av 313-bygget rett etter krigen med 96 elektrolysører og fotavtrykk etter riving (kilde: Bjørn Iversen)

C

C
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GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

N

FORTOLKNING
Alle gjenværende elementer fra kjerneperioden 
1907-1929 anses å være viktige historiefortellende 
spor fra Hydros etablering og virksomhet på Rjukan. 
I tillegg er utvidelser av eksisterende anlegg samt 
bygninger og anlegg som representerer sentrale 
teknologiske utviklingstrekk og knytter Hydros 
virksomhet på Notodden og Rjukan sammen viktige 
historiefortellere.

Gjenværende anlegg knyttet til transportåren og 
kraftproduksjonen, også de som er oppført etter 
kjerneperioden, utgjør i tillegg til selve fabrikken 
sentrale elementer for forståelsen og lesbarheten 
av fabrikkområdet. Sammenhengen mellom disse 
elementene er grunnleggende for å forstå omfanget 
av industrieventyret som landet på Rjukan og 
utgangspunktet for hvorfor dette er unikt og særegent 
i verdensarvsammenheng.     

VALUERING
Bygninger og anlegg er i varierende grad bevart, men 
ovnshuset, kjelehuset og syretårnet fra Rjukan I-fasen 
utgjør både sentrale enkeltelementer og er plassert 
i terrenget på en måte som gjør denne delen av 
anlegget sårbart for inngrep. På samme måte utgjør 
nyanlegget plassert på platået over både sentrale 
enkeltelementer og en markant lesbar struktur i 
landskapet. 

På den østlige halvparten av fabrikkområdet er 
sentrale elementer som tårnhusene revet, og det 
er her arealer som tåler utbygging innenfor klare 
retningslinjer og prinsipper for eventuell fortetting/
utbygging. Det henvises til NIKU-rapport 65/2011/
Vedal Eiendom for mer om dette. 

AKTIVERING
Anbefalinger knyttet til forvaltning av 
verdensarvrelevante forhold i fabrikkområdet er 
ikke omfattet av denne analysen. For konkrete 
anbefalinger henvises det til NIKU rapport 65/2011/
Vedal Eiendom.

Gjenværende bebyggelse og anlegg med verdensarvrelevans på fabrikkområdet
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N

Folkets hus/ (Rjukanhuset) 1930
Musikkhuset/Folkets Hus
Utbygges 1910-20
Byen bygges fram mot 1920
Idrettsanlegg/Parker/Brannhydranter/
Kiosker/Gjerder/Lykter/Pissoirer/Bruer/
Dueslag/Trafoer
Hyttebygging

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Økt utnyttelse og aktivitet
Ny reg.plan
Nye arbeidsplasser
Utnytting av restarealer
Etablering av ny industri

Glade hjørne
«Rjukansituasjonen» 1963 – fram til da eide 
og drev Hydro byen
Stor utflytting i perioden 1963-75 (befolkning 
ned fra 10 000 til 8000)
Forslag om kommunearkitekt for å veilede 
endringer/vedlikehold 1971 

Rjukan hotell
Byen vokser østover
Hydro flytter til Herøya
1943 Krig/Sabotasje
Befolkningsnedgang på 30-tallet, men 
deretter relativt stabilt

Bøen gårdene
Jordbruk
Jordbruksbygd
Infrastruktur for turisme

fredet 

eks. bygg med 
lokal verneverdi

fredet 

Rjukanhuset, Musikkhuset og Rallarhuset

C

D

A

B

Sentrum
Rjukan by

C

A

B

D

E
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GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

BESKRIVELSE
Området som her er kalt sentrum består av 
kvartalsstrukturen fra Adminiparken og østover på 
nordsiden av Sam Eydes gate med unntak av husrekken 
i Sam Eydes gate 77-87 som inngår i delområdet 
Torvet. Sentrumsområdet ble utbygget parallelt med 
at Hydros industriby ble etablert, men hovedsakelig 
i regi av private grunneiere og næringsdrivende som 
dermed sto for det ’nye’ Rjukan sentrum på samme 
måte som det private sentrum oppsto på Notodden.

Sentrum i byen ble inndelt i 80 parseller regulert 
etter rutenettmønster i motsetning til Hydros 
byggeområder som i større grad hadde hagebyen som 
ideal. Området var i stor grad utbygget rundt 1920 og 
har innslag av sveitserstil, jugend og andre samtidige 
stilarter, men preges generelt av byggmesterarkitektur 
av en mer anonym og ordinær art enn den Rjukan 
Byanlegg i regi av Hydro skapte.

Enkelte sentrale bygg finnes imidlertid i sentrum 
tilknyttet Hydro som det fredede Rjukanhuset (Folkets 
Hus) oppført i 1930 og bygninger som representerer 
viktige funksjoner i bysamfunnet Rjukan som 
Musikkhuset i Skriugata 2 som opprinnelig var Folkets 
Hus og Rallarhuset i Storgata 22a. 

Enkelte godt bevarte bygårder som representerer 
ulike byggestiler i sentrum er regulerte til bevaring 
som del av sentrumsbebyggelsen. Dette gjelder bla 
hjørnegården i mur i Storgata 13, Storgata 19a og 
anlegget i Storgata 31.

Som fondmotiv mot Birkeland bru og fabrikkområdet 
fra det tidlige Rjukan utgjør de gjenværende trehusene 
i Sam Eydes 59 og 61 historiefortellende elementer i 
et kvartal som ellers er totalforandret. 

Bebyggelsen langs Skriugata representerer ulike 
stilarter og bygningstyper inspirert av samtidens 
arkitekturstiler.

En kuriositet i området er trafokiosken i Skriugata 17b 
som er ombygget til bolig

 Bybebyggelse i Storgata 13 og 31      Sam Eydes gate 59 og 61 Skriugata mot vest 

Bebyggelse langs SkriugataTrafo ombygget til boligSentrumsområdet på Rjukan med deler av 1920 bebyggelsen markert (ikke fullstendig)

F
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G

H

J
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GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

N

FORTOLKNING
Rjukanhuset og parken mot Sam Eydes gate utgjør 
det mest sentrale enkeltelementet i dette området 
som en del av Hydros virksomhet og industribyen 
Rjukan. Gate- og kvartalsstrukturen i sentrum utgjør 
et referansegrunnlag som bidrar til å tydeliggjøre 
hagebyinspirasjonen i Hydros omkringliggende 
boligområder og representerer samtidig den 
privatstyrte byveksten som en parallell til Hydrobyen. 
Utover Rjukanhuset og bystrukturen består 
området hovedsakelig av elementer med mindre 
direkte tilknytning til Hydros byanlegg, men med 
enkeltelementer som kan ha betydelig lokalhistorisk 
verdi.  

VALUERING
Innenfor kvartalsstrukturen er dette området robust 
med tanke på videre utvikling, men med overgangen 
mot Adminiparken og den tidligere Arbeidergata i 
vest som et område der spesielle hensyn bør tas. 
Tydelig gangforbindelse og siktilinjer mot Admini fra 
Storgata knytter områdene sammen, og reetablering 
av Arbeidergata kan bidra til at overgangen mellom 
byen og Admini gis et strukturerende grep som i dag 
mangler.  

GATESTRUKTUR

VERDI:  planlagt gatestruktur som   
 rammer for utvikling
 åpne ender på gatenett

ADMINIPARKEN

Visuell link fra byen til Admini

GLADE HJØRNET

Mulig tilbakeføring til tidligere 
bystruktur

GATESTRUKTUR

Linjære, planlagte gateløp danner 
tydelige rammer for sentrums-
bebyggelsen. Åpne gateender 
’slipper’ byen ut i landskapet og 
kobler til adminiparken

Tålegrenser/ endringskapasitet:
Den vesentligste verdensarv verdien i sentrum 
oppfattes å være den klare gate- og kvartalstrukturen, 
samt enkeltbygninger innenfor denne strukturen. 
Såfremt gatestrukturen opprettholdes har derfor 
sentrumsområdet en relativt høy tålegrense og stor 
endringskapasitet i forhold til endringer. Veistrukturen 
rundt det Glade Hjørnet er endret og kan med fordel 
tilbakeføres til tidligere situasjon.

AKTIVERING

Planverktøy:
Det foreslås at gatestrukturen beskyttes gjennom 
bestemmelser i kommuneplanen, fremfor å legge en 
hensynssone over hele sentrum. Bestemmelsene må 
sikre at gatestrukturen opprettholdes i sin nåværende 
form med unntak av området rundt det Glade Hjørnet. 
Dette inkluderer å utelukke bygningsmessige tiltak 
som vil lukke eller krysse gateløpene.

Enkeltbygninger innenfor området anbefales 
beskyttet gjennom regulering til bevaring / fredning 
(Rjukanhuset).
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N

Torget m bibliotek og  posthus/apotek 
(Flosshatten og Lakkskoen)
Bøen skole
O-typene
Tyskerbyen/
Rødbyen 1910-15
Middelskolen
Folkebadet
Byen bygges fram mot 1920
Idrettsanlegg/Parker/Brannhydranter/
Kiosker/Gjerder/Lykter/Pissoirer/Bruer/
Dueslag/Trafoer
Hyttebygging

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Hensynssone C
Nye arbeidsplasser
Utnytting av restarealer
Etablering av ny industri

«Rjukansituasjonen» 1963 – fram til da eide 
og drev Hydro byen
Stor utflytting i perioden 1963-75 (befolkning 
ned fra 10 000 til 8000)
Forslag om kommunearkitekt for å veilede 
endringer/vedlikehold 1971 

Byen vokser østover
Hydro flytter til Herøya
1943 Krig/Sabotasje
Befolkningsnedgang på 30-tallet, men 
deretter relativt stabilt

Jordbruk
Jordbruksbygd
Infrastruktur for turisme

sportsplassen

regulert spesialområde 
bevaring

Biblioteket/Rådhuset på Torvet

Karakteristisk bybebyggelse i Tyskerbyen

A

B

C

A B

A

Torvet
Rjukan by

Folkebadet 1910 (Norsk Hydros fotoarkiv/NIA) og bygningen i dag som lokale for MOTBøen skole

B
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GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

BESKRIVELSE
Området går fra Birkelands bru i vest til og med 
Sam Eydes gate 135 i øst og omfatter det som var 
Middelskolen og Badet, Rødbyen og Tyskerbyen, 
Torvet, Folkeskolen på Bøen samt bygningsrekken av 
O-typen på begge sider av Sam Eydes gate. Området 
representerer et sentralt byplangrep fra den tidlige 
byggeperioden med skoler, bad, torg, idrettsplass og 
boligområder som gradvis utvides mot øst ettersom 
byen vokser. Rødbyen som består av hustypen J (som 
i Flekkebyen og Grønnebyen) utbygges fra 1910 
og framover og det samme gjør Tyskerbyen som 
også er oppført i tyskinspirert arkitektur og derav 
fikk navnet. O-typen bygges ut framover mot 1920, 
men med noen oppsluttende tilskudd som føyer 
seg inn i strukturen i ettertid. Selve torget bygges 
ut til slutt med Posthus/Apotek og Bibliotek tegnet 
av Thorvald Astrup på øst og vestsiden av torget. 
Planen var å oppføre et rådhus/ forsamlingshus 
som byvegg på Torvets sørside, men dette kom aldri 
lengre enn til tegnebrett og konkurranseforslag. 

I området ligger også den fredede metodistkirken  
fra 1928 og en av flere kiosker som ble oppført langs 
Sam Eydes gate og som betjente nærområdene med 
dagligvarer/godteri og magasiner.  

På sørsiden av Månaveien ble det det oppført 
rekkehus på 1950-tallet (nr 8-22) og eneboliger 
på 1970-tallet (nr 24-38) som er karakteristiske 
for disse byggeperiodene, men som ikke er en del 
av bebyggelsesstrukturen ellers i delområdet. I 
Bjønnlandsveien på oversiden av O-typene i Sam 
Eydes gate 105-115 ligger to leilighetskomplekser 
oppført på 1950-tallet.  

Delområde Torvet med Rødbyen (gult) Tyskerbyen (rød og stiplet) og O-typen (lyseblå)

Middelskolen variant angitt som  J-typen i Sam Eydes gate 77-87

Eksempler på O-typen i Sam Eydes gate 114  kiosk i Sam Eydes gate 120

Eksempler på O-typen i Månaveien 1-9 Metodistkirken i Sam Eydes gate 116 med 
trafo i bakgrunnen

O-typen i Sam Eydes gate 108Klassisk J-typehus i Rødbyen

C
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GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

N

FORTOLKNING
Området representer et tydelig byplangrep med 
fellesfunksjoner, torg og boliger og har enkeltelementer 
som er godt bevarte eksempler på Hydros 
bygningstyper som ble brukt i denne byggeperioden.

Selv om torvet funksjonelt hører sammen med 
bysentrum mer enn boligområdet utgjør dette 
helhetlige plangrepet med skoler, torv, sportsplass 
og boliger en sammenheng som er svært betegnende 
for hvordan Rjukan i regi av Rjukan Byanlegg 
tok form og utvidet seg mot øst ettersom byen 
vokste. Sportsplassen er i dag parkeringsplass 
med NAV-bygget i sørenden av plassen.

VISUELL KOBLING TIL SÅHEIM

Visuell link fra torget til Såheim 
kraftstasjon bør opprettholdes som ledd 
i industriområdets lesbarhet, dersom 
sørsiden av Torget bygges ut

SPORTSPLASSEN

Brukes i dag som parkeringsareal, 
potensiale for fortetting/ utfylling

Delområde Torvet ca 1920 (Rjukan Byanlægs tegnarkiv/NIA)
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GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

N

VALUERING
Utover NAV-bygget er det ikke oppført ny bebyggelse 
innenfor det som utgjør bybildet/byplanen rundt 
1920. Dette området framstår som et tydelig lesbart og 
godt bevart område både når det gjelder byplangrep 
og flere enkeltbygg. Utbyggingen i områdene rundt 
forstyrrer i liten grad denne lesbarheten, og området 
bør i så stor grad som mulig søke å opprettholde dette 
grepet. Sørsiden av Torvet tåler en utbygging som 
en del av plangrepet, mens bruk av sportsplassen 
må vurderes nøye for å sikre at sammenhengen i 
O-bebyggelsen fortsatt blir lesbar.   

Tålegrenser/ endringskapasitet:
Området består av Rødbyen, Tyskerbyen og 
O-typen, samt opprinnelige videregående skole, 
folkebad, Torget, barneskolen og baptistkirken. 
Området synliggjør tydelig sammenhengene 
mellom boligområder og tilhørende byfunksjoner 
i sentrumsområdet, og representerer et tydelig og 
lesbart byplangrep som må ivaretas.

Boligområdene reguleres gjennom egne hensynsoner. 
Enkeltbygningene som er nevnt over må opprettholdes 
som en del av den bymessige sammenhengen, og på 
grunn av områdets tetthet er endringskapasiteten 
begrenset.

Torget som byrom med tilliggende bebyggelse må 
opprettholdes. Torgets åpne side mot elven kan 
vurderes. Torgets vurderes å kunne tåle en delvis 
gjenbygging, såfremt den nye bebyggelsen følger 
eksisterende volum og struktur, og gis en fasademessig 
utforming som viderefører den opprinnelige 
bebyggelsens symmetri, rytmer og retninger. Den 
visuelle koblingen til Såheim og næringsparken på 
motsatt side av elven må opprettholdes.

O-typene har et tydelig og lesbart plangrep, og består 
overveiende av godt bevarte bygg. Bygningskroppenes 
enkle volumer, takflater og gatefasader er vesentlige 
for deres identitet og må ivaretas. Åpenheten mot 
Sam Eydes gate må bevares for å opprettholde 
lesbarheten. Området som helhet er visuelt sårbart 
med hensyn på fremmedelementer, for eksempel 
søppelanlegg og garasjer. Mindre tiltak kan tillates i 
arealet bak husene på nordsiden av Sam Eydes gate. 
Garasjer og parkeringsanlegg anbefales plassert nord 
for denne husrekken, eller utenfor hensynssonen.

O-TYPEN

VERDI:  bygningsmessig integritet
 homogent område
 tydelig gatefasade

TYSKERBYEN / RØDBYEN

VERDI: ’Company Town’
 Planlagt bystruktur
 ’Hageby’

Sammenslåing av enheter og innvendig ombygging 
innenfor O-typene er akseptabelt såfremt disse ikke 
påvirker fasadeutformingen. 

Sportsplassen har et potensiale for fortetting, 
og oppfattes ikke å være kritisk å opprettholde 
i verdensarvsammenheng. Den visuelle 
sammenhengen mellom O-typene på hver side må 
i så fall opprettholdes ved at ny bebyggelse trekkes 
tilbake fra Sam Eydes gate. Parkering kan med fordel 
innarbeides under en eventuell ny bebyggelse på 
Sportsplassen. I så tilfelle bør parkeringsanlegg 
dimensjoneres for også å dekke mest mulig av behovet 
til O-typene rundt.

Tyskerbyen og Rødbyen har et klart plangrep, og 
eksempler på flere ulike boligtyper. Plangrepet utgjør 
også en tidlig hagebystruktur. Området fremstår som 
velbevart og har begrenset endringskapasitet. Videre 
endring av fasader og tak må unngås, og bebyggelsen 
bør søkes tilpasser eller tilbakeført til 1920-situasjon. 
Området som helhet er visuelt sårbart med hensyn 
på fremmedelementer, for eksempel søppelanlegg 
og garasjer. Mindre anlegg kan tillates, men må 
evt. plasseres inne i strukturen og underordnes 
eksisterende bebyggelse. Parkeringsanlegg anbefales 
etablert utenfor hensynsonen, for eksempel i arealet 
mellom Torget og elven.
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AKTIVERING

Hensynsone (C)

Formål:
Bevaring av kulturmiljø
Bevaring av sammenheng mellom boligmiljø og 
samfunnsfunksjoner

Retningslinjer:
Eksisterende enkeltbygninger utenfor boligmiljøene 
(videregående skole, folkebad, Torget, barneskolen og 
baptistkirken) må bevares og de innbyrdes visuelle og 
fysiske koblingene opprettholdes.

Ved en eventuell nybygging ved Torget må den visuelle 
koblingen til Såheim og næringsparken opprettholdes. 
Et eventuelt nybygg må følge eksisterende volum 
og struktur, og gis en fasademessig utforming som 
viderefører den opprinnelige bebyggelsens symmetri, 
rytmer og retninger.

     (O-TYPENE)
Hensynsone (C)

Formål:
Bevaring av kulturmiljø
Bevaring av boligmiljø.

Retningslinjer:
Bygningenes hovedform, fasader mot riksveien, og 
synlige gavlfasader må opprettholdes. Nye tiltak 
tillates ikke i sonen mellom bygningskroppene og 
riksveien. Ved fremtidig utskiftning av vinduer må 
opprinnelig vindusutforming søkes tilpasset eller 
tilbakeført. 

Eventuell ny bebyggelse på Sportsplassen må være 
tilbaketrukket fra Sam Eydes gate, slik at hjørnene 
på O-typene forblir synlige. Parkeringsanlegg skal 
plasseres under en eventuell ny bebyggelse, og 
fortrinnsvis dimensjoneres for også å dekke mest 
mulig av behovet til O-typene.

     (TYSKERBYEN / RØDBYEN)
Hensynsone (C)

Formål:
Bevaring av kulturmiljø
Bevaring av boligmiljø og hagebystruktur.

Retningslinjer:
1920-situasjonen skal benyttes som utgangspunkt 
for alle endringer/ utbedringer. Dette inkluderer en 
videre bevaring av alle opprinnelige enkeltelementer, 
som hus, murer, hydranter, trapper, gjerder, trær og 
hageanlegg. Hagebypreget må være førende ved 
vurdering av endringer. Nyere balkonger, plattinger 
med mer som ikke er tilpasset dette kan ikke påregnes 
opprettholdt ved endt levetid. Søppelanlegg, 
boder, garasjer med mer skal plasseres inne i 
bebyggelsesstrukturen og utformes med forsiktighet 
og med hensyn på estetisk sammenheng med resten 
av sonen. 

A

B C

A

B

C
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Blågården
Kalles butikk
Byen bygges fram mot 1920
Idrettsanlegg/Parker/Brannhydranter/
Kiosker/Gjerder/Lykter/Pissoirer/Bruer/
Dueslag/Trafoer
Hyttebygging

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Potensial for nybygg
Nye arbeidsplasser
Utnytting av restarealer
Etablering av ny industri

«Rjukansituasjonen» 1963 – fram til da eide 
og drev Hydro byen
Stor utflytting i perioden 1963-75 (befolkning 
ned fra 10 000 til 8000)
Forslag om kommunearkitekt for å veilede 
endringer/vedlikehold 1971 

Stadionbygget 1954
Byen vokser østover
Hydro flytter til Herøya
1943 Krig/Sabotasje
Befolkningsnedgang på 30-tallet, men 
deretter relativt stabilt

Jordbruksbygd
Infrastruktur for turisme

veibru

jernbanebru - fredet

Bebyggelsen i krysset Mælandsgata/Hans Torgersens gate med den såkalte Blågården i Mæland gate 20

Svaddevegen 8, 12 og 14

Granli
Rjukan by

A

A

B C

B

C

A
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BESKRIVELSE
Delområdet består av Mæland øst for kanalen 
mot fabrikkområdet og Granli sør for jernbanen og 
Måna. Mælandområdet mellom Måna og jernbanen 
ble utparsellert og planlagt med rutenettmønster 
før 1920, men er bare delvis utbygget etter denne 
planen grunnet redusert byvekst etter 1920 og videre 
utbygging av kraftanlegg østover med inntakskanal 
gjennom området.

Bebyggelsen i krysset Mælandgata og Hans Torgersens 
gate er det som i dag representerer den tidlige 
utbyggingen i dette området.

Området består ellers av rekkehusbebyggelse 
utbygget i flere perider fra 50-tallet og utover samt 
«hyttebyen» som er oppført som miniatyrer inspirert 
av J-typen boliger som finnes i Flekkebyen, Rødbyen 
og Grønnebyen.

På Granli ligger Rjukan stadion, Rjukanbadet og 
gravlunden tilhørende Rjukan kirke anlagt fra 50-tallet 
og framover. Elverhøy i Svaddevegen 8 er ventelig 
flyttet hit i forbindelse med fabrikketableringen og 
utgjør sammen med to bygg sør for badet tilhørende 
Mæland gård den eldste bebyggelsen i området.

Videre fra Svaddevegn 12 og 14 går en vei opp til en 
av tunnelåpningene som utgjør deler av kraftanlegget 
som gjennomborer hele fjelllmassivet fra Vemork 
til Dale. Jernbanen går gjennom området, og både 
jernbanebrua og vegbrua (Mæland bru) over til Sam 
Eydes gate er fra anleggsperioden av fabrikkområdet. 

Mæland på plankartet (ca 1920) og Mæland/Granli i dag
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FORTOLKNING
Infrastrukturen knyttet til transportåren og 
kraftproduksjonen er de mest sentrale elementene 
knyttet til Hydros virksomhet i området.  
Jernbanesporet og begge bruene utgjør de mest 
sentrale enkeltelementene.

VALUERING
Jerbanesporet og anleggene knyttet til jernbanen 
omfattes av egen fredningssak. Mæland bru er noe 
endret fra den opprinnelige detaljeringen, men det 
pågår arbeid med tanke på å rekonstrurere lykter/
belysning som prydet brua og som kan bidra til å bringe 
brua nærmere originalutgaven. Trafikkmengden i 
området og over brua kan bli påvirket ved en eventuell 
etablering av ny næring på fabrikkområdet og må 
vurderes ift bruas kapasitet og tålegrenser.

Mæland bru med og uten lykter og nye lykter under produksjon 
(Kilde: Bjørn Iversen)

BRUENE

Mæland bru og jernbanebrua er sentrale 
infrastruktur elementer

AKTIVERING

Det oppfattes ikke å være behov for tiltak for å 
beskytte og aktivere verdensarvrelaterte verdier 
innenfor området. 



RJU
KA

N
          

63

N
O

TO
D

D
EN

           

D = DESCRIBE/BESKRIVE I = INTERPRET/TOLKE V = VALUATE/VURDERE E = ENABLE/AKTIVERE

INTRODUKSJON          UNESCO BÆREBJELKER         

VÅER VEMORK KROSSO  FJELLVEIEN VILLAVEIEN  FLEKKEBYEN SENTRUM TORVET GRANLIFABRIKKOMRÅDET SYKEHUSET  SKOGVEIEN INGOLFSLAND TVEITO BJØRKHAUG DALE

GEOGRAFISK STEDSANALYSE        

N

Funksjonærboliger
Prestebolig 1923
Sykehuset 1919
Rjukan kirke 1915
Skogveien 16 1913
Byen bygges fram mot 1920
Idrettsanlegg/Parker/Brannhydranter/
Kiosker/Gjerder/Lykter/Pissoirer/Bruer/
Dueslag/Trafoer
Hyttebygging

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Hensynssone
Nye arbeidsplasser
Utnytting av restarealer
Etablering av ny industri

«Rjukansituasjonen» 1963 – fram til da eide 
og drev Hydro byen
Stor utflytting i perioden 1963-75 (befolkning 
ned fra 10 000 til 8000)
Forslag om kommunearkitekt for å veilede 
endringer/vedlikehold 1971 

Ekornveien 1950-tallet
Byen vokser østover
Hydro flytter til Herøya
1943 Krig/Sabotasje
Befolkningsnedgang på 30-tallet, men 
deretter relativt stabilt

Ubebygd
Jordbruksbygd
Infrastruktur for turisme

A

A

B

B

C

D

Sykehuset Skogsveien
Rjukan by

D

A

B

C

D

Rjukan sykehus med lasarettet oppe til venstre

C

Rjukan kirke fra 1915

Presteboligen i Skogveien 13

Boliger i Skogveien 16 og 18
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BESKRIVELSE
Utbyggingen i Skogveien henger sammen med 
oppføringen av Rjukan kirke og den eldste delen av 
Rjukan sykehus som viktige byfunksjoner i perioden 
fram mot 1920. Boligbyggingen i dette området er 
den private parallellen til utbyggingen i Villaveien 
og Fjellveien med eneboliger tegnet av framstående 
arkitekter i samtiden for øvre sosiale lag som presten, 
bankdirektøren, overlegen og andre sykehusansatte. 

Husrekken i Skogveien 3-13 er fra denne perioden 
og ventelig tilknyttet sykehuset som er oppført i flere 
etapper fra rett før 1920 og framover. Overlegens 
bolig i Sykehusveien 2 ble tegnet av Ove Bang og 
oppført i 1928. 

Flere av boligene langs Skogveien er av arkitektonisk 
høy kvalitet og godt bevarte eksempler på 
samtidens arkitekturstiler fram mot 1920. 

Utbygging videre langs Skogveien har foregått i flere 
faser etter dette med eneboliger på hver side av 
vegen. Ekornveien er bygget ut fra 1950-tallet og 
framover.

Sykehusveien 2 Skogveien 7 og 9

sykehusboliger

overlegens hus 
- sterkt forfall

tuberkulosehus 
- forfall

E F

E
F
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FORTOLKNING
Bebyggelsen tilknyttet sykehuset og kirken utgjør viktige 
elementer i forståelsen av Rjukans bydannelse med sentrale 
samfunnsinstitusjoner som sykehus og kirke som en del av 
dette. Bebyggelsen har samtidig arkitektoniske kvaliteter 
som gjenspeiler samtidens byggestiler og er godt bevarte 
eksempler på den private utbyggingen som pågikk parallelt 
med Hydrobyens vekst.

VALUERING
Utbyggingen direkte knyttet til sykehusdrift og kirke 
representerer sentrale samfunnsfunksjoner som del av 
Rjukans bydannelse fram mot 1920. I denne delen av 
området bør det opprettes hensynssoner med formål om 
å ivareta sammenhengen mellom henholdsvis sykehus, 
kirke og boligene tilknyttet disse funksjonene og ikke tillates 
utbygging eller endringer som reduserer lesbarheten av 
denne sammenhengen.  Området tåler ellers utbygging 
dersom andre forhold som rasfare mm tillater dette.

Tålegrenser/ endringskapasitet:
Området består av sykehuset, kirken og tilhørende boliger. 
Området synliggjør tydelig sammenhengene mellom 
boliger og tilhørende funksjoner i planleggingen av Rjukan. 
Sykehuset vurderes å ha en relativt stor endringskapasitet 
– det er viktigst at bygningen kan fortsette å tilfredsstille 
funksjonen som sykehus. Kirken har liten endringskapasitet. 
Boligene må opprettholdes som frittstående villaer med 
hageanlegg mot veien, men kan ellers tåle mindre tiltak. 
Nybygg som tilpasses områdets struktur og volum kan 
tillates.

SKOGVEIEN

VERDI:  spredt boligstruktur i landskapet
 ”det private svar på Villaveien”
 småhusbebyggelse

Sykehusområdet og Skogveien med sentrale bygninger og antydet hensynssone

RJUKAN KIRKE

Kirkens prominente plassering i veiløpet  
fra tre sider innebærer en viktig rolle 
som markør og en stor sårbarhet for 
fremmedelementer i tilknytning til 
kirkebygg, gjerder og støttemur.

SYKEHUSET

Hovedfasaden til sykehuset er godt 
lesbart fra avstand (fjernvirkning). Bakre 
arealer er mindre sårbare for tilbygg og 
endringer.

BOLIGER

Villabebyggelse, enkeltbygg i grøntanlegg, 
tilbaketrukket fra veien.
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AKTIVERING

Hensynsone (C)

Formål:
Bevaring av kulturmiljø
Bevaring av viktige samfunnsfunksjoner og av sammenheng 
mellom samfunnsfunksjoner og tilhørende boliger

Retningslinjer:
Boligene må opprettholdes som frittstående villaer med 
hageanlegg mot veien. Søppelanlegg, garasjer med mer 
må utformes med forsiktighet og underordne seg områdets 
visuelle egenart. Uthus og garasjer skal plasseres på oversiden 
av boligbebyggelsen der det er mulig. 1920-situasjonen skal 
benyttes som utgangspunkt for alle endringer/ utbedringer. 
Dette inkluderer en videre bevaring av alle opprinnelige 
enkeltelementer, som hus, murer, hydranter, trapper, 
gjerder, trær og hageanlegg.

A

A
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Tveitoskolen 1919
Tveito 1913-20
Paradiset
Egne Hjem 1912-20
Jernbanegata
Sing-Sing 1915-17
Mexico
Byen bygges fram mot 1920
Idrettsanlegg/Parker/Brannhydranter/
Kiosker/Gjerder/Lykter/Pissoirer/Bruer/
Dueslag/Trafoer
Hyttebygging

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Forsterke og synliggjøre områdets plangrep 
og lekenhet 
Hensynssone C
Nye arbeidsplasser
Utnytting av restarealer
Etablering av ny industri

«Rjukansituasjonen» 1963 – fram til da eide 
og drev Hydro byen
Stor utflytting i perioden 1963-75 (befolkning 
ned fra 10 000 til 8000)
Forslag om kommunearkitekt for å veilede 
endringer/vedlikehold 1971 

Varehuset 1963
Byen vokser østover
Hydro flytter til Herøya
1943 Krig/Sabotasje
Befolkningsnedgang på 30-tallet, men 
deretter relativt stabilt

Jordbruk
Jordbruksbygd
Infrastruktur for turisme

Tveitoskolen med eldste fløy til venstre og Tveitolia i bakgrunnen

A

B

C

D

E

F

G

A

AG

C

«Mexico» i Sam Eydes gate 185

Paradiset i Tinngata 11-21 (type 18) oppført rundt 1920 med noe større 
boenheter enn det som var vanlig på Ingolfsland

lærerboliger i Tveitolia 2-4

H

H

F

Fra ferdigstillelesen av Sing-Sing i 1917 (kilde: NIA) og gjenværende søndre kvartal 2012 

G

F

C

B

E

Jernbanegata nr 12 (type X)

E

Ingolfsland Tveito
Rjukan by

D
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BESKRIVELSE
Bebyggelsen på Ingolfsland og Tveito utgjør en 
omfattende katalog over en rekke av Hydros 
bygningstyper og boformer samt at området viser 
markante byplangrep knyttet til hagebyidealer, 
parker og alleer, murbelter for å hindre 
brannspredning, jernbanestasjon og sammenhenger 
mellom arbeid, bolig, fritid og hverdagsgjøremål.

Området er i all hovedsak bygget ut i perioden 1913-
20 med Egne Hjem-bebyggelsen langs Tinngata og 
Mælgata som de første etter arkitektkonkurranse 
i 1913, de såkalte Sing-Sing kvartalene mellom 
Øystein Hansens gate og Dalgata i 1915-17 og 
deretter i grove trekk utvidelse østover med 
Jernbanegata, småhusområdene rundt Tveitoparken 
og Paradiset i Tinngata 11-21 blant de siste i perioden.

Når byen var bygget ut til Olavs gate i 1920 var den 
voldsomme byveksten gjennom siste tiår i stor 
grad over.  Bjørkhaug videre østover var regulert og 
tegnet inn som bebyggelsesplan, men 1920 tallet 
ble både en variabel tid for Hydros virksomhet samt 
at utbyggingen av nyanlegget i 1928-29 i stor grad 
medførte en rasjonalisering av arbeidsprosessen 
som gjorde ytterlige byvekst unødvendig. Boligene 
i Sam Eydes gate 248-52 og Tinngata 63-69 
øst for Olavs gate er bygget ut på 1950-tallet, 
men utgjør en sentral del av Hydrohistorien 
siden disse ble oppført som pensjonistboliger 
for tidligere Hydroansatte og er varianter av 
4H-typen som del av Hydros bygningshistorie. 

Hustypene har noen hovedkategorier som er oftere 
representert enn andre i dette området (eks A, B og 
11), men disse finnes det igjen underkategorier av 
så som hos type 11 som har underkategorier fra A-F. 

Ingolfsland og Tveito med ulike boligtyper distribuert utover området

Varianter av type 11 i Sam Eydes gate 226-234 med  232 som ekempel på 11A og 234 som 11E Varianter av type 11 i Tinngata 52-54 og Haralds gate 12 og 8 med type 20B i nr 10

Type 11 i Vestfjorddalsgata 
2, Sam Eydes gate 177-83 
og Ingeniør Waadens gate 6

 Hustype 11A og 11B ved oppføring i 1913 (Norsk Hydros fotoarkiv/NIA)
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Det er en kombinasjon av tre- og murbygninger 
i Tveitoområdet med trehus som dominerende, 
men noen større bygningskomplekser ble 
oppført i mur og bla Sing-Sing og Jernbanegata 
som sammenhengende og tverrgående 
strukturer for å hindre brannspredning i byen.

Første del av Tveitoskolen oppføres i 1919 med 
lærerboligene i Tveitolia som en del av utbyggingen.

Murbebyggelse i Jernbanegata nr 10 (type Z) og 8 (type X) samt 
16 (X), 14 (Z) og 17 (ZX)

Hustype 20B i Tinngata 58, 60, 64 og 66 og i Tinngata 70 samt Ingeniør Waadens gate 4

Hustype 21 i Tinngata 57 og 61Varianter av hustype 22 i Tinngata 72 
og 62

type 20B under oppføring i 1913 
(Norsk Hydros fotoarkiv/NIA)

Varianter av hustype 22 i Tveito 
Allé 7 og Tinngata 55

Varianter av hustype 22 i Olavs gate 8
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Varianter av pensjonistboligene av hustype 4H i Sam Eydes gate 248 og 252 og 
Tinngata 63 og 67

Hustype H i Tinngata 53, 56 og angivelig også i 59

Typene A,  B og C og type B II under oppføring i 1913 ((Norsk Hydros fotoarkiv/NIA) Varierte hustyper (A,B og F) langs Ing Waadens gate og langs Tinngata (20B, 22 og 21) fra Tveitoparken 
og østover
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Mannheimen med tilbygget mot vestIngolfland jernbanestatsjon oppført 1911? og sporområdet mot vest

Kiosker i Sam Eydes gate 219 
(Kallekiosken) og 247?

Tveitokiosken som uthus i Tveito Allé 9A og på sin opprinnelige plassering i Sam Eydes gate 222 
(kilde: Bjørn Iversen)

Av andre større bygg finnes Mannheimen i Ingeniør 
Waadens gate 8, oppført som utleieboliger, 
og som har hatt en variert bruk fram til i dag 
da den er asylsøkermottak. Et lavt tilbygg 
mot vest ble oppført på 70-tallet der det var 
park/ankomst til Ingolfsland jernbanestasjon.  

Kioskene langs Sam Eydes gate har vist seg å være 
landemerker og en sentral del av infrastrukturen som 
lokaltibud for bla søtsaker og magasiner. To av disse 
kioskene finnes fortsatt i gatebildet, mens en tredje og
kanskje den som har vært Rjukans flotteste, 
Tveitokiosken, har overlevd som uthus. 

Sam Eydes gate 220-224/Tveito Alle 1-5 og Sam Eydes gate 226-234 ca 1920 (kilde: NIA)
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FORTOLKNING
Tveito og Ingolfsland er samlet en stilstudie og katalog over 
bygningstyper utviklet av Hydro. Husene representerer 
ulike arkitektoniske løsninger og ulike boformer (eneboliger, 
tomannsboliger, firemannsboliger og leilighetskomplekser 
med ulike typer leiligheter) som viser bredden i Hydros 
boligtilbud. Spredningen av boligtyper utviser og en lekenhet 
i forhold til strukturer som at to og to (eller flere) bygg 
overfor hverandre er av samme type (eks Aasmund Vinjes 
gate 12 og 13 og Haralds gate 10 av typen 20B), symmetrier 
som hjørnebyggene i et kvartal er av samme type (eks Tveito 
Allé 7 og 13) mens de mellomligende er en annen (type H) 
og plassdannelser som i krysset Mæl gate/Sam Eydes gate 
der alle byggene er dreid ift gateretning og har fasade mot 
krysset.

Området er først og fremst et boligområde, men inneholder 
lokale servicefunksjoner som butikker og kiosker langs Sam 
Eydes gate, egen jernbanestasjon, park og skole som til 
sammen utgjør en helhet i områdets byplangrep.

Funksjonssammenehenger som Tveitoskolen og 
læreboligene i Tveitolia er også markante plangrep i 
området. 

Husene som er oppført er delvis betydelig endret, og 
boligtypene er ikke alltid lesbare ut fra typetegninger i 
bygningsarkivet og hvordan de framstår i dag. Dette skyldes 
både endringene som er gjort, men også at en del av husene 
nok er planlagt som en type, men likevel oppført som en 
annen.

INGOLFSLAND/ TVEITO

Den planlagte bystrukturen fremstår 
med stor grad av autentisitet. Områdets 
hovedstyrke ligger i denne klare 
strukturen med en stor variasjon og 
rikdom i boligtyper, materialer og 
bebyggelsesstruktur.

TVEITOSKOLEN (RJUKAN UNGD.SKOLE)

Tidligere lærerboliger er plassert i 
skråningen over skoleanlegget. Viktig 
funksjonssammenheng
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VALUERING
Som enkelteleemnter er svært mange av husene på 
Tveito og Ingolfsland modernisert og endret etter at 
Hydro trakk seg ut og de ble privateide på 1970-tallet. 
Tross betydelig endringer som delvis reduserer 
autentisitet og enekeltbyggenes lesbarhet er området 
samlet av en såpass unik karakter at området som 
helhet bør gis klare retningslinjer for videre utvikling.

Situasjonsbildet fra 1920 bør også her være 
retningsgivende og søkes opprettholdt som plangrep. 
Når det gjelder enkeltbygg bør framtidige endringer 
gjøres på en måte som opprettholder og styrker 
lesbarheten av bygningstypene som er representert 
og over tid søke et utrykk i tråd med opprinnelsen når 
det gjelder fasader, vinduer, tak og volum/fotavtrykk. 
Dette vil medføre at endringer som er gjort og ikke er i 
tråd med en slik utvikling ikke kan forventes videreført 
eller fornyet ved senere rehabilitering.

Mange av endringene som er gjort er imidlertid også 
av en slik karakter at de ikke forstyrrer hovedformen 
på huset og er tydelige lesbare tilpasninger utført med 
kvaliteter som bidrar til å belyse områdets historiske 
utvikling.  Vurderingen av hvilke tilpasninger som 
er akseptable vil nødvendigvis bli skjønnsspørsmål i 
dette området også i fortsettelsen i og med at såpass 
mange endringer er gjort og at det finnes for så vidt få 
helt originale utgaver av de ulike typene. 

De sterke vernehensynene i området gjelder først og 
fremst bystruktur og bygningseksteriør.  Innvendig 
modernisering, sammenslåing av boenheter etc 
vil være mulig uten at dette påvirker områdets 
helhetsinntrykk.

Tålegrenser/ endringskapasitet:
Ingolfsland og Tveito utgjør et utstillingsvindu for 
svært mange av boligtypene til Hydro, men er i 
varierende grad ombygget og endret. Bystrukturen 
er imidlertid i stor grad bevart og må opprettholdes 
som et viktig plangrep med hageby, allé, murbelter, 
plassdannelser og kombinasjon av strenghet og 
lekenhet i boligutforming og plassering med mer. 

Ingolfsland og Tveito 1920 (NIA)
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Hensynsone (C)

Formål:
Bevaring av kulturmiljø
Bevaring av bystruktur og boligmiljø

Retningslinjer:
Bystrukturen må opprettholdes, både gatestruktur, 
plassdannelser og plassering av bygningsmasse innenfor 
denne strukturen. Ny erstatningsbygningsmasse kan 
innarbeides dersom nødvendig, men skal følge den 
opprinnelige strukturen i volum og plassering, og bør søke 
å styrke og ivareta sammenhenger og grep som ble lagt i 
oppføringsperioden.

Boligene må opprettholdes som frittstående villaer med 
hageanlegg mot veien. Søppelanlegg, garasjer med mer 
må utformes med forsiktighet og underordne seg områdets 
visuelle egenart. Uthus og garasjer skal innpasses i 
strukturen der det er mulig. 1920-situasjonen skal benyttes 
som veiledende utgangspunkt for endringer/ utbedringer. 

I tillegg til hensynsonen anbefales det samtidig å etablere 
veiledere og retningslinjer for vedlikehold og eventuell 
tilbakeføring for hele området. Veilederne bør understreke 
områdets sentrale betydning for verdensarven. Offentlige 
initiativ for å øke status og bevissthet om området – for 
eksempel en ’bevaringspris’ – bør også vurderes. 

A

A
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N

Bebyggelsesplan 1920 (ikke fulgt opp)
Byen bygges fram mot 1920
Idrettsanlegg/Parker/Brannhydranter/
Kiosker/Gjerder/Lykter/Pissoirer/Bruer/
Dueslag/Trafoer
Hyttebygging

FRAMTID

1968 - IDAG

1934 - 1968

1905 - 1934

FØR 1905 

Nye arbeidsplasser
Utnytting av restarealer
Etablering av ny industri

Bakkhus 1975
«Rjukansituasjonen» 1963 – fram til da eide 
og drev Hydro byen
Stor utflytting i perioden 1963-75 (befolkning 
ned fra 10 000 til 8000)
Forslag om kommunearkitekt for å veilede 
endringer/vedlikehold 1971 

Utbygges hovedsakelig på 1950-tallet
Pensjonistboliger i Sam Eydes gt og Tinngata
Moflåt kraftverk 1954
Mår kraftstasjon 1948
Byen vokser østover
Hydro flytter til Herøya
1943 Krig/Sabotasje
Befolkningsnedgang på 30-tallet, men 
deretter relativt stabilt

Jordbruk
Jordbruksbygd
Infrastruktur for turisme

Bjørkhaug Dale
Rjukan by

A

B

C
A

Hydrobebyggelse av 4H-typen i Tinngata 132 og 227-typen i Tinngata 126 og Sam Eydes gate 310

A B C

Mår kraftverk og Moflåt kraftstasjon i Dalsgrenda Mår kraftverk

D

D
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BESKRIVELSE
Fram til 1920 vokste Rjukan formidabelt, og fra å 
være et enkelt jordbruksområde fram til 1907 hadde 
det vokst fram en by med rundt 10 000 innbyggere 
i 1920. Den bymessige strukturen hadde da strukket 
seg til Olavs gate i øst. Utsiktene til videre vekst 
var fortsatt til stede, og det ble derfor utarbeidet 
forslag til bebyggelsesplan og reguleringsplan og for 
Bjørkhaug og Øverland videre østover fra Olavs gate i 
regi av Rjukan Byanlegg med Ove Bang som utførende 
arkitekt.

Byggeplanen fra 1919 viderefører Hydros byplangrep 
med Bjørkhaug plass som torg med varelager/butikker 
og restaurant, egen idrettsplass og et hagebygrep 
med 241 leiligheter fordelt rundt små plasser og 
boligveier. I reguleringsplanen som kommer året etter 
er sportsplassen flyttet til Nybu og området regulert 
for 357 framtidige leiligheter, mens 26 leiligheter er 
prosjekterte mellom Olavs gate og Bjørkhaug Torg.  

Fra 1920 og utover følger derimot en periode med 
større usikkerhet for Hydro knyttet til det globale 
finansmarkedet som påvirker virksomheten og 
dermed den videre ekspansjonen på Rjukan. 
Overgangen til Haber-Bosch metoden i 1928-29 
skaper ny vekst i Hydro, men er en rasjonalisering av 
arbeidsprosessen som dermed ikke medfører behov 
for byvekst i samme omfang.

Områdene øst for Olavs gate bygges derfor 
hovedsakelig ut fra 1950-tallet og utover delvis som 
resultat av ny aktivitet, men like mye fordi folk flytter 
ut av små boenheter i sentrum til større rekkehus og 
eneboliger øst i byen.

Første byggetrinn er pensjonistboligene i Sam Eydes 
gate og Tinngata på området som var prosjektert for 
bebyggelse i 1920-planen og som ble noe annerledes 
enn opprinnelig tenkt. Området vokser deretter 
gradvis østover fram til Hydro legger ned virksomheten 
på Rjukan for godt i 1991.

Området rommer også eldre bebyggelse tilknyttet 
gårdene Bjørkhaug og Øverland, noen av Hydros 
boligtyper (type 227 i Tinngata 126-28 og Sam Eydes 
gate 310 og 316) pensjonistboliger (type 4H i Tinngata 
123-25 og 132-34), kraftproduksjonsanlegg på Mår 
(etablert 1948) og Moflåt (etablert 1954) som eies av 
Hydro samt industriområdet på Svadde.

Forslag til byggeplan for arbeiderhjem på Bjørkhaug og Øverland utarbeidet av Ove Bang 1919

Reguleringsforslag for Bjørkahaug-Øverland og Nybu, Ove Bang 1920 

Delområdet med bebyggelsen oppført før 1920 markert
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N

FORTOLKNING
Området er hovedsakelig bygget ut etter etablerings-
fasen og kjerneperioden for Hydros virksomhet på 
Rjukan, og selv om det finnes enkeltelementer som 
viser kontinuiteten og utviklingen i Hydros kraftpro-
duksjon, deler av transportåren og boligutviklingen 
initiert av Hydro i området framstår dette i større grad 
som et byutviklingsområde mindre preget av Hydro.

Det skal ha vært flere stasjoner på jernbanestrekningen 
mellom Såheim og Mæl tidligere, og gjenværende 
spor etter disse kan utgjøre vesentlige deler av 
transportåren som ikke er kartlagt og identifisert. 
Dette blir ventelig gjort i forbindelse med fredning av 
Rjukanbanen.

Kraftanleggene på Mår/Moflåt etablert i 1948/54 
bidrar til å synliggjøre kraftproduksjonen som en av 
pilarene i oppbyggingen av Rjukansamfunnet.

VALUERING
Delområdet tillegges mindre vekt i forståelsen av 
Rjukan som verdensarv enn resten av planområdet 
for kommunedelplanen og vurderes dermed som 
robust for eventuell videre utvikling.   

AKTIVERING:

Det oppfattes ikke å være behov for tiltak for å 
beskytte og aktivere verdensarvrelaterte verdier 
innenfor området. 
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