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AUSTBYGDE

HOVIN

ATRÅ

MILAND

VÅER

FRØYSTUL

RJUKAN

MÆL

Yttergrense boliger tilknyttet
næringsutvikling i Rjukan

15min Rjukan

45min Rjukan

Koblinger
45min Kongsberg

25min Rjukan

Skisenter

Boligtyper01. Sentrum:
- Bebyggelsesstruktur
- Tetthet
- Utearealer
- Sol

Boligtyper02. Vestfjorddalen:
- Bebyggelsesstruktur
- Kobling til sentrum
- Sol
- Vegetasjon/ Landskap

Boligtyper
03. Lokalsentre/ Bygd :
- Bebyggelsesstruktur
- Tetthet/ Fortetting
- Vegetasjon/ Landskap
- Infrastruktur

Boligtyper04. Fjellområder :
- Sol
- Vegetasjon/ Landskap
- Lokalklima
- Infrastruktur
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Boligtyper01.  Sentrum:
- Bebyggelsesstruktur
- Tetthet
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- Bebyggelsesstruktur
- Kobling til sentrum
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1.1 Beskrivelse av temaområdet:

Temaområdet Rjukan omfatter bykjernen som opprinnelig ble bygget i forbindelse med Norsk Hydros etablering i Tinn kommune samt 
tilknyttet bystruktur ned til krysset mot Svadde og Gaustaområdene. Dette arealet utgjør det mest utbygde og urbaniserte området i 
Tinn kommune.

-

slås sammen eller bearbeides for å tilfredsstille dagens behov.

1.2 Anbefalinger vedrørende boligtyper:

1.2.1 Variert botilbud

Nye boliger i Rjukan sentrum bør tilrettelegges for mange ulike markedsseg-
menter. Dette er et vesentlig hensyn for å sikre en god beboervariasjon i 
bykjernen.  Hver boligtype har sine spesielle krav og muligheter, noe som 
åpner for utnyttelse av mange ulike typer restarealer i byen. Boligtypene 
kan blant annet omfatte kjedede familieboliger, selveier leiligheter, kompakte 
pendlerboliger, sosialboliger og selvbyggerhjem i tillegg til midlertidige boliger 

1.2.2 Kompakte boløsninger og urbanisering av bykjernen

Det bør vektlegges kompakte boløsninger og en fortetting av eksisterende 
bykjerne. Dette tilsier leilighetsløsninger og arealeffektive boliger. Uterom-
mene blir derfor en vesentlig del av prosjektene - med gode uterom kan 
areal- og kostnadseffektive prosjekter tilføres kvaliteter godt utover det 
investeringen skulle tilsi. Gode koblinger til offentlige uterom bør ihensyntas 
ved fastsettelse av utnyttelsesgrad. Utenfor bykjernen bør utnyttelsesgraden 
reduseres.

-
ligheter i bykjerner, fortrinnsvis 3-roms leiligheter med balkong. Segmentet for 
2-roms leiligheter er godt dekket innenfor dagens bygningsmasse.

Rjukan sentrum

Sing Sing

Følgende krav anbefales for fremtidig boligutvikling i Rjukan:

1.3.1 Fortetting innenfor eksisterende bystruktur

Ny boligutvikling i bykjernen må følge og fortette eksisterende bystruktur. 
Bystrukturen i Rjukan sentrum er godt bevart og en viktig del av byens his-
toriske identitet. I tillegg har kvartalene gode dimensjoner og er velegnet for 
dagens krav til transport og utnyttelse. Fortettingen vil opprettholde bystruktu-
rens integritet, intensivere bykjernen og styrke grunnlaget for lokalt tjenestetil-

1.3.2 Bevare bystruktur og arkitektonisk egenart

-
ing med stor arkitektonisk verdi. Den opprinnelige sentrumsbebyggelsen har 

utviklingen av bykjernen bør den urbane karakteren styrkes. Ny boligbebyggelse 

balkonger mot gatene bør unngås. I gårdsrom kan det tillates større frihet i 
utforming.

1.3.3 Bevare landskapets egenart

Vestfjorddalens dalsider utgjør en viktig del av landskapsrommet rundt Rjukan, 
og har tradisjonelt vært nærmest fri for bebyggelse. Om natten rammer de 
mørke veggene inn byområdene i dalbunnen. Ny bebyggelse bør begrenses 
til de nedre deler av dalsidene på samme måte som eksisterende bygg slik at 
dalens klare identitet opprettholdes.

1.3.4 Kobling til kollektivnettet

Utbyggingspunkter bør sikres en god kobling til kollektivnettet for å fremme 
miljøvennlige transportmønstre og styrke grunnlaget for en bedring av kolle-
ktivtilbudet. I temaområdet Rjukan omfatter dette at utbygging konsentreres 
langs kollektivlinjer, samtidig som det sikres gode koblinger til et overordnet 

boligtyper.

1.3.5 Kobling til uteoppholdsarealer

Kompakte boliger og en bymessig utvikling i sentrumsområdene betinger gode 
koblinger til nærliggende uteoppholdsarealer. Koblingen til elveparken bør vies 
spesiell oppmerksomhet i alle nye prosjekter. Nye sentrumsnære boliger vil 
bidra til å aktivisere byens offentlige rom. Byplanleggingen bør derfor vektlegge 
opparbeidelse av offentlige uterom av høy kvalitet parallelt med utviklingen av 
botilbudet.

1.   RJUKAN
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1.   RJUKAN

1.4 Prosjekteksempler:

1.4.1 Tietgen kollegiet, København

Tietgen kollegiet, tegnet av danske Lundgaard og Tranberg, er en samling 
studentboliger tilknyttet universitetet i København. Boligene kranser rundt 

også skaper en rekke uterom og balkonger oppover i bygget. Kombinasjonen 
mellom kompakte boliger og store fellesrom skaper et moderne og urbant 
bomiljø med mange unike kvaliteter.

Selv om prosjektet ikke inneholder permanente boliger, utgjør den et godt 
eksempel på forholdet mellom kompakte, private boenheter og sosiale 

rom for lokalsamfunnet. Samtidig blir det viktig å sikre gode fellesrom innenfor 
hvert enkelt prosjekt, selv ved fortetting av bykjernen.

felles uterom som åpner mot syd og sydvest. Alle leiligheter åpner mot uterom-
met med et kombinert uteplass og svalgang som sikrer mest mulig aktivitet og 
fellesskap inn mot det sentrale tunet. Uterommet er utformet som en halvpri-
vat grønn oase midt i bykjernen.

sosial boligbygging som har oppnådd en høy arkitektonisk standard. Boligene 
er tilrettelagt for selvbyggere, og har oppnådd gode energiresultater innenfor 

innenfor en relativt høy utnyttelsesgrad.
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OMRÅDEBESKRIVELSER

1. RJUKAN

1.5 Aktuelle prosjektområder:

SONE 1 - Adminiparken
ca 1750m2 + 3200m2

SONE 5 - .Paradiset
ca 3100m2 + 1750m2

SONE 2  - bakgårdslandskap
ca 7500m2

SONE 3  - Granli
ca 17800m2

SONE 4  - mellom jernbane og Måne
ca 17650m2



RJUKAN - SONE 1og 2
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RV 37 Sam Eydes Gate

Sølvvoldsveien

Storgata

Admini

Adminiparken

A

B C

Skrivgata

A
- Boligbebyggelse. Enkelt stående volumer i parklandskapet.

B
- Ny Byfasade.
- Blandet formål.
- Sentral plassdanelse med kobling til parken og gårdsrom.

C
- Gårdsrom, blandet formål.
- Leiligheter i øverste etasjer
- Tydeligjøring av intern gang forbindelse
- Snu negativ bakgårds følelse til positiv bydel

ny bebyggelse

adkomst

koblinger, gang- og sykkel

urban plassdanelse

park

KEY:
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RJUKAN - SONE 3

ny bebyggelse

private hage

fellesgrøntareal

plassdannelse / miljøgate

adkomst

jernebane

KEY:

- kjedede boliger, private uteplasser mot vest
- felles grønt areal mellom boliger
- ‘miljøgate’ stengt for gjennomkjøring - adkomst for beboere
- eks. boliger innpasset i strukturen

foreslått ny hovedvei (industri)

trafo / friområde

Såheim bru

ELVEPARK

miljøgate

ny kobling g- og s

eks kobling 



RJUKAN - SONE 4
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RJUKAN - SONE 5

ny bebyggelse

tak terrase / vertikal hage

plassdannelse

visuelle akser

jernbane

KEY:

- kjedede boliger, varierte uttykk innenfor samme hovedprinsipp
- viktige visuelle akser opprettholdes
- adkomst fra eks. gate
- åpenhet for eks. boliger

RV 37 Sam Eydes Gate

Tinngate

Vest Fjorddalsgate

D
algata

M
æ

lgata

A
ltrågata

Ingeniør waadensgata
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2.   VESTFJORDDALEN

2.1 Beskrivelse:

Vestfjorddalen strekker seg fra Tinnsjøen til Vemork, og innlemmer Rjukan sentrum. Denne studien omfatter Vestfjorddalen området fra 

-

Tyngdepunktene kobles sammen med Rjukan både av riksvei 37 og den nedlagte Rjukanbanen, som begge følger dalføret. Riksvei 37 

Våer ligger i åssidene over Rjukan, der Vestfjorddalen stiger opp mot fjellet ved Frøystul. Området har god kontakt til høyfjellet og ligger 
rett overfor Industriarbeidermuseet på Vemork.

2.2 Anbefalinger vedrørende boligtyper:

2.2.1 Hovedsakelig permanente boliger

Boligområdene i Vestfjorddalen er spesielt egnet for permanente boliger, for 
eksempell familieboliger og eldreboliger. I Vestfjorddalen kan det tillates større 

om romsligere boligtyper og mer landlig beliggenhet enn det sentrum kan 
tilby. Omfang av midlertidige og utleieboliger i Vestfjorddalen bør begrenses 

2.2.2 Begrenset utbygging av bymessige funksjoner

funksjoner må imidlertid til en hver tid begrenses til det som er nødvendig for 
å betjene lokalsamfunnet for å unngå konkurranse med og svekking av Rjukan 
by.

Eksisterende tyngdepunkter i Vestfjorddalen bør forsterkes fremfor å etablere 

utnyttelse. Strategien vil forsterke eksisterende sentre, styrke lokalsamfunnene 

tillegg til å begrense utbygging av landskapet forøvrig. Utbygging utenfor disse 
tyngdepunktene bør begrenses.

2.3.2 Bevare landskapets egenart

Vestfjordalens dalsider utgjør en viktig del av landskapsrommet, og har tradis-
jonelt vært fri for bebyggelse. Om natten rammer de mørke veggene inn 
byområdene i dalbunnen. Ny bebyggelse bør begrenses til de nedre deler av 
dalsidene på samme måte som eksisterende bygg slik at dalens klare identitet 

-
pover de slakere dalsidene mot nord.

2.3.3 Bevare jordbruksareal

Ny boligutvikling bør skje utenfor etablerte jordbruksarealer og begrenses in-
nenfor områder egnet for fremtidig jordbruk. Dette innebærer at utbyggingen i 
hovedsak konsentreres i randsonen mellom dalbunnen og de bratte dalsidene.

2.3.4 Kobling til kollektivnettet

Utbyggingspunkter bør sikres en god kobling til kollektivnettet for å fremme 
miljøvennlige transportmønstre og styrke grunnlaget for en bedring av kolle-
ktivtilbudet. I temaområdet Vestfjorddalen omfatter dette at utbygging konsen-

2.3.5 Begrense behov for rassikring gjennom konsentrert utbygging

Ved å planlegge og utforme utbyggingsområder i forhold til landskapets 
forutsetninger kan andel investeringskostnader til rassikring reduseres. Dette 
innebærer f.eks. at utbyggingsområder utformes for å redusere rasutsatt lengde, 
at det settes av tilstrekkelige utløp for ras mellom utbyggingsområder, samt at 

fra Våer nedover Vestfjorddalen
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2.   VESTFJORDDALEN

2.4 Referanseprosjekter

2.4.1 Deltakerlandsbyen, OL ‘94, Lillehammer

Deltakerlandsbyen til OL i Lillehammer 1994, tegnet av Lund Hagem Arkitek-
ter AS, er utformet som en serie tun plassert i en åsside på utsiden av 

en relativt konsentrert bebyggelse samtidig som mye av landskapet bevares. 
Bebyggelsen underordner seg landskapet tross sin moderne utforming.

Deltakerlandsbyen ble gjort om til permanente boliger etter at OL var avslut-
tet.
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3.   BYGDENE

3.1 Beskrivelse:

Temaområdet omfatter bygdesentrene Atrå, Austbygda og Hovin. Disse kan betraktes som frittstående sentre som er selvforsynt med 
de vesentligste støttefunksjoner - lokalbutikk, skole osv. - i motsetning til områdene i Vestfjorddalen.

ved hovedveien til Hovin brygge ved Tinnsjøen. 

-
brukere. Kollektivtilbudet er relativt godt. Hovin vurderes å ligge utenfor nær-området til Rjukan og er mindre sannsynlig som base for 

Boligområdene i bygdene er spesielt egnet for permanente boliger, for eksempell familieboliger og eldreboliger, i tillegg til midlertidige 
-

trene, og kompakte boliger i sentrene.

kunne styrke dette tjenestetilbudet kreves et større markedsgrunnlag, det vil si en større tetthet at forbrukere i tilknytning til hvert by-
gdesenter. Samtidig kreves en samlokalisering av nye og eksisterende tjenestetilbud for å øke attraktiviteten og tyngden til lokalsentrene 

3.2 Anbefalinger vedrørende boligtyper:

3.2.1 Variert botilbud

Boligområdene i bygdene er spesielt egnet for permanente boliger, for 
eksempell familieboliger og eldreboliger, i tillegg til midlertidige boliger knyt-

og landlige familieboliger i utkant av bygdesentrene, og kompakte boliger i 
sentrene.

3.2.2 Fortetting og utbygging av bymessige funksjoner

betjener et lokalområde med skole- og tjenestetilbud. For å kunne styrke 
dette tjenestetilbudet kreves et større markedsgrunnlag, det vil si en større 
tetthet at forbrukere i tilknytning til hvert bygdesenter. Samtidig kreves en 
samlokalisering av nye og eksisterende tjenestetilbud for å øke attraktiviteten 

utgangspunkt i dette bør bygdesentrene fortettes med nye boliger, samtidig 

funksjoner etterhvert som bygdesentrene vokser.

Atrå

Tinn Austbygde

Følgende krav anbefales for fremtidig boligutvikling i bygdene:

3.2.1 Utbygging av eksisterende kjerner

Utbygging bør konsentreres rundt eksisterende bygdekjerner. Strategien vil 
forsterke sentrene, styrke lokalsamfunnene og styrke grunnlaget for etablering 
av nye støttefunksjoner i tillegg til å begrense utbygging av landskapet forøvrig. 

boliger, kontor osv. Dette gjelder spesielt første etasje, som bør gis en større 
takhøyde og kunne endres fra boligareal til næringsareal uten store inngrep. 
Dette kan f.eks. gjøres ved å etablere et midlertidig bjelkelag for boliggulv 

utenfor. Ombygging til næringsformål krever kun riving av bjelkelag, ikke inngrep 
i hovedkonstruksjoner 

3.3.3 Bevare jordbruksareal

størst mulig grad. Ny boligutvikling bør skje utenfor etablerte jordbruksarealer 
og begrenses innenfor områder egnet for fremtidig jordbruk. Dette innebærer 
at utbyggingen i hovedsak konsentreres i randsonen mellom dalbunnen og de 
bratte dalsidene.

3.3.4 Kobling til kollektivnettet

Utbyggingspunkter bør sikres en god kobling til kollektivnettet for å fremme 
miljøvennlige transportmønstre og styrke grunnlaget for en bedring av kolle-
ktivtilbudet. I temaområdet Bygdene omfatter dette at utbygging konsentreres 
rundt etablerte bygdesentre og langs naturlige kollektivlinjer mellom disse.
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4.   FJELLOMRÅDENE

4.1 Beskrivelse:

Fjellområder utgjør en vesentlig del av Tinn kommune, og representerer en mulighet til å tilby spesielle boligtyper som ingen av de 
andre områdene vil kunne tilby. Denne studien omfatter boligbygging i alle fjellområdene i kommunen, med spesiell vekt på områdene 
rundt Frøystul og Gaustablikk.

Fjellområdene representerer svært sensitive landskapsområder, og ny permanent boligbygging bør derfor foregå i et begrenset omfang 
og fortrinnsvis innenfor etablerte tyngdepunkter, det vil si områdene rundt Frøystul og Gaustablikk.

4.2 Anbefalinger vedrørende boligtyper:

4.2.1 Spredte klynger

Fjellområdene har kun i begrenset omfang vært benyttet til permanente 
boliger. Boligene var organisert i mindre klynger og var ofte tilknyttet spesielle 
funksjoner, for eksempel drift av spesielle installasjoner.

En utbygging av nye boliger i fjellområdene bør følge tidligere mønstre, og 
betraktes som små ‘øyer’ i villmarken. Koblingen til friluftsliv blir helt spesiell, 
og boligene i disse områdene kan derfor tilfredsstille et markedssegment som 
ingen av de andre områdene kan ivareta.

Boliggruppe ved Frøystul

Følgende krav anbefales for fremtidig boligutvikling i fjellområdene:

4.3.1 Kun spredte boligklynger

Utbygging av permanente boliger på fjellet bør kun foregå i spredte boligklynger 
og i et omfang som underordner seg landskapet rundt. Det må ikke etableres 

Vestfjorddalen og Rjukan benyttes.

4.3.2 Kobling til kollektivnettet

Utbyggingspunkter bør sikres en god kobling til kollektivnettet for å fremme 
miljøvennlige transportmønstre og styrke grunnlaget for en bedring av kolle-
ktivtilbudet. Kollektivtilbudet kan samordnes med tilbud fra Rjukan til friluft-
saktivitetene på fjellet. Samtidig må boligklyngene sikres gode koblinger til det 

4.3.3 Terrengbehandling

Tradisjonelle former for plassering av fundamenter og grunnmur i skråninger 
må i stor grad følges fremfor å etablere ‘hyller’ i landskapet for nye bygg
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4.4 Referanseprosjekter

4.4.1 Nirvana, Kvitfjell

av 9 bygg med 4 leiligheter i hver. Bygningene er plassert i en gruppe og 
følger det naturlige terrengfallet. Landskap og vegetasjon er bevart rundt 
bebyggelsen. Husene har enkle hovedformer og naturnære materialer som 

4.4.2 Svanstul, Skien

Dette konseptprosjektet for hytter på Svanstul området i Skien kommune, 

omkringliggende landskapet. Hyttene kan produseres av massive trekonstruks-
joner og fundamenteres på punkter slik at landskapet forblir mest mulig urørt. 
Bygningsformen minner om telt eller gapahuk.

villmarken - og uttrykker det spesielle med å bo langt utenfor en ‘vanlig’ bysitu-
asjon.


