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Øverst: Historisk billede fra Rjukan. 
Nederst: Rjukans placering og struktur opleves særligt efter mørkets frembrud

refleksion
Refleksion kommer af det latinske ord reflectere og kan 
oversættes til overvejelse og eftertænksomhed, der 
er nøgleordene i projektet. Videre kan refleksion både 
være fysisk, hvor refleksionen opstår i samspillet mel-
lem materialerne og mentalt, hvor refleksionen er rela-
teret til den enkelte person og individet. I begge tilfælde 
giver refleksionen stof til fordybelse og eftertanke og 
som er grundlæggende elementer i projektet.

Byens hisTorie
Rjukan er en seværdig by med sin helt egen historie.  
Byen er opstået som følge af et ressourcefyldt landskab 
og én mands vilje- og handlekraft og med Måna og van-
det som byens livskraft og nerve. Byen ligger mellem 
lodrette fjeldvægge i en langstrakt dalformation, der i 
sin kompakte form har givet byen sin langstrakte form 
og karakter langs med dalen. Husene ligger langs vejen 
og indpasser sig i et samlet mosaik, der skaber rammer-
ne omkring byens rum. Med Rjukans topografiske pla-
cering har indbyggerne gennem 100 år udvist en særlig 
evne til at leve midt i naturen, hvor de stejle fjeldsider i 
vinterhalvåret afskærmer byens og dens indbyggere for 
solens stråler. I oktober 2013 blev en 100 år gammel idé 
realiseret, da man opsatte solspejlet på toppen af fjel-
dene, der i vinterhalvåret kaster lys over byen og byens 
torv og skaber et nyt samlingspunkt for byen.

konCePTeT
Projektet er en viderebearbejdning af konkurrencefor-
slaget ´REFLEKSION`, der blev udråbt som vinder i for-
bindelse med en international konkurrence afholdt i 
2013 i forbindelse med beslutningen om opsætning af 
solspejlet. Konceptet bygger på et arkitektonisk brud og 
videreførelse af byens langstrakte struktur, på tværs af 
byen og torvet og ud i landskabet.

konCePT
tanker og refleksion
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Rjukans beliggenhed langs Måna
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Konceptet bygger videre på byens langstrakte og karak-
teristiske form og stuktur, der understreges af husenes 
placering langs Sam Eydes gate. På samme tid bryder 
konceptet med den eksisterende form og struktur i mø-
det mellem byen og landskabet. Fra Sam Eydes gate vi-
dereføres byens fysiske rum og bevægelsen frem mod 
dalen og Måna, hvor landskabet fra Måna trækkes ind 
og viderefører den fysiske oplevelse og bevægelsen 
langs Sam Eydes gate frem til kanten af torvet, hvorfra 
man oplever udsigten mod Såheim og Måna. På samme 
tid videreføres dalens karakteristiske landskab, der som 
et grønt strøg trækkes ind over torvet og op gennem 
byens rum og gader. Et arkitektonisk og artikuleret sam-
menstød mellem byen og det urbane og naturen og det 
landskabelige.

konCePT
et arkitektonisk sammenstød 
mellem byen og landskabet
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Implementeringen af naturen og landskabet er en arki-
tektonisk refleksion og fortolkning af det eksisterende 
landskab i Vestfjorddalen. Udvalgte plantetyper, der 
karakteriserer landskabet og naturen omkring Rjukan 
udvælges og videreføres i et grønt landskabeligt træk, 
der strækker sig fra Måna, på tværs af torvet og videre 
op til Storgata.
Et grønt og sammenhængende arkitektonisk træk, der 
understreger og styrker den rumlige oplevelse og fysiske 
forbindelse mellem byen og det omkringliggende land-
skab.

konCePT
implementering af 

landskabet i byens rum
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I fortolkningen af landskabet skelner vi mellem naturens 
landskab og byens landskab.

Naturens landskab er det vilde og kompakte landskab, 
hvor referencerne til naturen ligger i den arkitektoniske 
oplevelse af træernes farver og strukturer og i kontra-
sten mellem byens grå flader og træernes grønne blade. 
Kontrasten skifter hen over året i takt med årstidernes 
skiften og ´eksploderer´ i et væld af oplevelser og farver, 
når træerne om efteråret står i høstfarver og fremkalder 
oplevelsen af træerne på fjeldsiderne.

Byens landskab er en arkitektonisk videreførelse og 
fortolkning af den eksisterende natur i byen i dag, hvor 
landskabet indskrives i en urban kontekst. Her ligger vi 
særlig vægt på den arkitektoniske brug og bearbejdning 
af træernes fysiske placering, der styrker oplevelsen 
og sammenhængen mellem byens rum og vejforløb 
og forstærker den mentale oplevelse af rum. Træerne 
strækker sig i et sammenhængende forløb fra Måna og 
Månaveien til Sam Eydes gate og Storgata, hvor træerne 
skaber rum og sammenhæng på langs af byen.

lAnDskAB
naturens landskab vs. 
byens landskab
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Øverst: Høstfarverne, som de opleves på fjeldene omkring Rjukan. 
Nederst: Eksempel på en urban og  arkitektonisk bearbejdning af landskabet - KPMG Headquarter, Danmark .

lAnDskAB
arkitektoniske referencer
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Vejkrydset og ankom-
sten til byens han-
delscentrum er uklar og 
strammes op!

Årsdøgntrafikken på Sam 
Eydes gate er 5.000 biler 
i døgnet!

Storgata styrkes som 
handelsgade og indret-
tes på fodgængernes 
præmisser!

Bøens gate spærres for 
trafik mod Sam Eydes 
gate!

Forbindelsen mellem 
Birkelandsgata mod vest 
og sportsplassen mod 
øst styrkes! 

Månaveien breder sig ud 
mod syd, hvor den både 
optræder som vej og 
parkeringsflade!

Torvet

storgata

Månaveien

Månaveien

Birkelandsgata

sam eydes gate

sportsplassen
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Byens CenTrUM
trafik- og flowdiagram



Der etableres nye parke-
ringspladser i forbindel-
se med et nyt byggeri på 
sportsplassen!

Parkeringspladsen op-
timeres og styrkes som 
parkeringsrum for hand-
lende i Storgata!

Det eksisterende parke-
ringshus bevares, reno-
veres og bruges primært 
af de handlende i Storga-
ta!
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Den eksisterende par-
keringsplads ved skolen 
udvides og renoveres!

I Sam Eydes gate indtro-
duceres kantparkering, 
der medfører  13 ekstra 
parkeringspladser!

Ved renoveringen af 
Månaveien optimeres 
parkeringsmuligheder - 
40 parkeringspladser!

Parker ingspladserne 
flyttes væk fra torvet. 

Byens CenTrUM
parkeringsmuligheder



Storgata

Sam Eydes gate
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Storgata udgør i dag den primære handelsgade i Rjukan 
mellem Storstulgata mod vest og frem til Bøens gate 
mod øst. På samme tid er Sam Eydes gate fra torvet mod 
øst en del af fremtidsplanerne for ét samlet handelscen-
tum i Rjukan. Torvet og Bøens gate bliver derfor et vig-
tigt og centralt bindeled i forhold til at sammentænke 
Storgata og Sam Eydes gate som ét sammenhængende 
handelscentrum og arkitektonisk forbindelse gennem 
byen.

CenTrUM
handelsgaden i dag
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Sam Eydes gate
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Få, men strategisk vigtige indgreb optimerer mulighe-
derne for at skabe ét samlet handelscentrum for Rju-
kan. Indgrebene begrænses til afspærring af trafikken 
på Bøens gate, mellem Storgata og Sam Eydes gate, og 
ved en  indsnævring af Sam Eydes gate på strækningen 
mellem Månaveien vest for torvet og Delegata og det 
store kryds mod øst. Indsnævringen skaber muligheder 
for kantparkering langs butiksfacaderne og nedsænker 
hastigheden på trafikken, der dagligt passerer gennem 
Sam Eydes gate og området. 

CenTrUM
handelsgaden i fremtiden
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I forhold til at kunne styrke den arkitektoniske sammen-
hæng i byens handelscentrum, introduceres begreberne 
byens gulv og byens tæpper. Byens gulv udgør en samlet 
flade for hele byens handelscentrum og er fleksibel i sin 
form og stærk i sin arkitektoniske karakter. Fleksibilitet 
og karakter er nøgleordene i forhold til den fremtidige 
udvikling af byens gulv, der løbende skal kunne tilpasse 
sig markedskræfterne og interesserne i området. I pro-
jektet introduceres gulvet på torvet og de tilstødende 
arealer mod Sam Eydes gate. Ved en efterfølgende by-
fornyelse og renovering af Storgata og Sam Eydes gate 
kan gulvet videreføres og tilpasse sig de nye rammer. I 
krydspunktet mellem torvet og Sam Eydes gate udfor-
mes gulvet som et ´shared space´.

CenTrUM
byens gulv
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Byens tæpper er små løbere, der lægges oven på byens 
gulv ud for indgangene til butikkerne for dermed at byde 
de handlende velkommen. Byens tæpper er fleksible og 
kan tages op og flyttes i takt med renovering og ændring 
på facaderne. Byens tæpper er genkendelige og bliver et 
stærkt arkitektonisk designelement, der skaber genken-
delighed og sammenhæng i oplevelsen af den centrale 
by som ét samlet handelscentrum. Det største af tæp-
perne lægges på byens torv og udgør det centrale rum 
og aktive flade på torvet.

CenTrUM
byens tæpper
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CenTrUM
shared space
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New Road Brighton, England,
Skvallertorget i Norrköping, Sverige 

Domkirkepladsen i Ribe, Danmark

Som shared space siger, så indebærer det, at brugerne 
deler det offentlige rum med hinanden, uden at en be-
stemt gruppe dominerer.

Overordnet betragter shared space konceptet det of-
fentlige byrum først og fremmest som rum for men-
nesker, en prioritering af det sociale liv, interaktionen 
mellem mennesker og fremme af ophold og byliv. Det 
betyder i praksis en nedtoning af de offentlige byrums 
trafikale funktion. Shared space konceptet stræber ef-
ter at skabe velfungerende og multifunktionelle byrum, 
hvor alle trafikantgrupper og byrumsfunktioner er side-
stillede, i balance og ligeværdige.

Alle trafikantgrupper integreres og færdes på samme 
areal. Trafikanterne tilpasser deres adfærd til den so-
ciale adfærd, som de mennesker, der opholder sig her, 
udviser. Den fysiske udformning af shared space er uden 
den traditionelle opdeling i gang- og kørearealer og har 
et minimum af skiltning og afmærkning. I det videre ar-
bejde og i dialogen med Vegvesenet vil det blive afklaret 
i hvilken grad, der er behov for skiltning og markeringer 
i belægningen.

Den videre planlægning og projektering vil inddrage 
rapporten Shared Space, udarbejdet af Rambøll Norge 
AS, der bygger på erfaringer fra projekter i Sverige og 
Danmark, hvor ´shared space´ har været introduceret 
gennem en årrække.

CenTrUM
shared space - arkitektoniske referencer
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Øverst: Byens gulv i Nykøbing Mors, Danmark 
Nederst: Kousgaards plads i Herning, Danmark

CenTrUM
byens gulv - arkitektoniske referencer
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Øverst: Byens tæpper på gågaden i Skive, Danmark 
Nederst: Byens tæppe på Nørreport Torv i Skive, Danmark

CenTrUM
byens tæpper - arkitektoniske referencer
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Forbindelsen mellem byen og Måna forstærkes på sigt 
ved etableringen af en fysisk forbindelse mellem torvet, 
Månaveien og ned til den eksisterende sti langs Måna. 
Forbindelsen tænkes udført som et fysisk trappeforløb 
mellem torvet og Månaveien. Fra Månaveien indlægges 
et trappeelement i den eksisterende skråning. Trapper-
ne udføres med lave trin, der tilgodeser en bred mål-
gruppe af brugere. Forbindelsen styrker den fysiske og 
mentale relation mellem byen, det omkringliggende 
landskab og Måna.

CenTrUM
forbindelsen til Måna
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Øverst: Trollstigplatået, Norge 
Nederst: Lakewood Cemetary, USA

CenTrUM
forbindelsen til måna - arkitektoniske referencer 
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Det fremtidige handelscentrum i Rjukan opleves som et 
sammenhængende gulv, med torvet som det centrale 
punkt i koblingen mellem Storgata og Sam Eydes gate. 
Byens tæpper byder de handlende indenfor i butik-
kerne, mens byens tæppe på torvet skaber rammerne 
omkring hverdagens aktiviteter. Sam Eydes park er den 
fysiske kobling mellem byen og landskabet. Rækker og 
grupper af træer skaber rum og giver handelsgaderne, 
torvet og parken en grøn karakter.

CenTrUM
helhedsplan 1:1.000
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Om sommeren danner torvet rammerne omkring hver-
dagens aktiviteter. Vandets tilstedeværelse på torvet 
skaber et flydende rum, der indtages af børn og barn-
lige sjæle og reflekterer solens stråler på overfladen. 
Flytbare stole indtager dagligt nye placeringer på torvet 
og afspejler hverdagens ophold og aktiviteter på torvet. 
Fra salgsvognene sælges dagligt fisk, frugt og grønt til de 
handlende på torvet.

TorveT
plan 1:500 - sommer
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Om vinteren danner torvet rammen for byens nye skøj-
tebane, der opstilles i perioden november til marts. 
Skøjtebanen placeres på torvet mod syd på kanten mel-
lem torvet og Sam Eydes park og er en let og mobil kon-
struktion opdelt i moduler. Nord for skøjtebanen træffer 
solens reflekterende stråler overfladen på tæppet og 
indbyder til daglige ophold i solen. Salgsvognene holder 
om vinteren helt fremme ved Sam Eydes gate uden at 
skygge for refleksionen fra solens stråler.

TorveT
plan 1:500 - vinter
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Sam Eydes gate omlægges og bliver en del af handelsga-
de på strækningen fra krydset mod Delegata og frem til 
torvet og Bøens gate. Vejens bredde begrænses til 5.5 
meter med muligheden for kantparkering langs butik-
kerne. Kantparkeringen udgør 2 meter. Indsnævringen 
af vejforløbet betyder en nedsættelse af hastigheden på 
strækningen frem mod torvet og shared space. 

Omlægningen og indsnævringen af Sam Eydes gate til-
godeser både de handlende i forhold til en udvidelse af 
det eksisterende fortov til en bredde på 3 meter. Fortor-
vet er i dag meget smalt og skaber en konflikt mellem 
butikkerne og de handlende i forhold til udstilling og 
passage. 

Byens gulv videreføres på fortorvet langs Sam Eydes 
gate, mens byens tæpper byder de handlende inden-
for i butikkerne. Kantstenen udvides i bredden og bliver 
ledelinjen frem mod torvet. Vejfladen belægges med 
en ny asfaltbelægning, hvor kantparkeringen markeres 
med vejsøm. 

Vejbelysningen langs Sam Eydes gate opretholdes og er-
stattes med nye lysmaster, der opfylder kravene til vej-
belysning. Den eksisterende trærække mod syd supple-
res med nye træer, der styrker Sam Eydes gates grønne 
karakter og flankerer rummet.

Opsatte bænke langs butiksfacaderne indbyder til 
ophold og pauser og kan bruges af butikkerne og de 
handlende. På hjørnet mod Delegata nedgraves affalds-
containere, der erstatter områdets eksisterende affalds-
containere.  

sAM eyDes gATe
plan 1:200
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Øverst: Byens gulv på domkirkepladsen i Ribe, Danmark 
Nederst: Udligning af terrænet på domkirkepladsen i Ribe, Danmark

Terrænet på torvet i dag falder fra Sam Eydes gate, frem 
mod Sam Eyde og Månaveien. Terrænfaldet på langs af 
torvet begrænser funktionsmulighederne i forhold til 
at kunne implementere vand og skøjtebane på torvet. 
Det har derfor været centralt for projektet at indarbej-
de terrænmæssige principper, der tilgodeser vandet og 
skøjtebanen og ikke mindst tilgængeligheden for alle på 
torvet.

I fremtiden udlignes terrænet ud fra et klart og enkelt 
princip. Tæppet udføres med en svag hældning fra Sam 
Eydes gate og frem til hovedlinjen mellem bygningerne 
på torvet. Fra hovedlinjen og frem mod Sam Eydes park 
udføres tæppet som et vandret plateau. Byens gulv op-
tager og udligner terrænforskellen melem bygningsfaca-
den og tæppet uden brug af trin og kanter.

Belægningsprincipperne viderefører hovedgrebets brud 
med byens eksisterende struktur. Horisontale- og verti-
kale linjeforløb på langs og tværs af torvet følger op på 
byens eksisterende strukturer og markerer på samme 
tid et arkitektonisk brud. De horisontale- og vertikale 
linjeforløb udgør på samme tid modullinjerne  for tor-
vets fremtidige belægning. Belægningen tager ligeledes 
afsæt i det store skalaspring, som man oplever i Rjukans 
bebyggelsestypologier - fra monumentale Såheim til de 
små hjem.

DiAgrAMMer
terræn og belægningsprincipper
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Byens eksisterende struktur på langs af Sam Eydes gate og bruddet på tværs af torvet

Det store skalaspring i  Rjukans bebyggelsestypologier

Belægningens horisontale- og vertikale moduler i varierende størrelser
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Indretningen og disponeringerne på torvet og Sam 
Eydes park er foretaget ud fra en grundig analyse og 
registrering af de eksisterende forhold på stedet. Ana-
lyserne har særlig fokus på at styrke udsigten og kontak-
ten fra torvet og parken mod Såheim, landskabet langs 
Måna og de historiske bebyggelser mod både vest og 
øst.

GANG- OG SIGTELINjER

TRæER

hovedganglinje
særligt kig

eksisterende træ
nyt træ
hovedganglinje
særligt kig

DiAgrAMMer
torvet og parkens elementer og terræn
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affaldscontainer
cykelstativ
mastebelysning
pullertbelysning
effektbelysning

busskilt
stander med turistinformation
unesco tavle

OPHOLD

VANDELEMENTET

INVENTAR OG BELySNING

STATUER

INFORMATION

TERRæNET På TORVET

flytbar stol
bænk under træ
betonbænk

statue af Gunnar Sønsteby
statue af Sam Eydevandspejl promillefald i pilens retning

4 ‰4 ‰

25 ‰

17 ‰

31 ‰

17 ‰ 17 ‰

4 ‰ 4 ‰
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Torvet og parken skal være et fleksibelt rum, der både 
skal kunne rumme hverdagens aktiviteter og større ar-
rangementer ved helt særlige lejligheder. 

Sideløbende med planlægningen og disponeringen af 
aktiviteterne på torvet, har vi udarbejdet en strategi for 
midlertidige aktiviteter, der understøtter funktionerne 
på torvet. Strategien forløber parallelt med udviklin-
gen af projektet og bruger torvet som en arkitektonisk 
´mock up´, hvor midlertidige funktioner og aktiviteter 
afprøves og indarbejdes i projektet. 

Diagrammerne viser et udsnit af hverdagssituationer og 
særlige arrangementer på torvet.  

HVERDAGSSITUATION OM SOMMEREN:
VANDSPEjL OG TORVEHANDEL

HVERDAGSSITUATION OM VINTEREN:
SKØjTEBANE OG TORVEHANDEL

DiAgrAMMer
aktiviteter på torvet gennem året
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jULEMARKED / LOPPEMARKED

SCENEN PLACERET MOD NORD SPORTSBEGIVENHED

SCENEN PLACERET MOD SyD

MÅLOMRÅDE FOR HELTERITTET

jULETRæET
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Torvet udføres som et sammenhængende gulv på tværs 
af Sam Eydes gate. Gulvet er en fleksibel flade, der op-
tager og tilpasser sig de terrænmæssige udfordringer og 
kan videreføres i Storgata og Sam Eydes gate. Ovenpå 
gulvet udlægges byens tæpper foran indgangene til bu-
tikkerne. 

Byens tæppe er torvets centrale rum og flade. Tæppet 
udformes som en mosaik af felter, hvor opdelingen og 
fugerne styrker oplevelsen og bruddet med byens eksi-
sterende struktur og retninger. Inspirationen til tæppet 
er fundet i såvel byens ortogonale struktur som byens 
store skalaspring.

Harmoni og refleksion er nøgleordene i den videre arki-
tektoniske bearbejdning af tæppet og rummer en stor 
fleksibilitet i forhold til implementeringen af byens hi-
storie i tæppets moduler. Byens optagelse på Unescos 
verdensarvsliste lægges som et af de fremtrædende ele-
menter i tæppet. 

Tæppets centrale elementer er solen, solspejlets reflek-
sion og vandet, der hver især reflekterer byens historie. 
Mod Sam Eydes gate er her i det nordvestlige hjørne 
plads til at indarbejde et kunstnerisk element, der mar-
kerer ankomsten til torvet.

Syd for hovedlinjen optræder vandet som flade, hvor 
lavt og stillestående vand spejler det omkringliggende 
rum og landskab og reflekterer solens stråler på fladen. 
Vandet skaber i sin flydende form et organisk rum i kon-
trast til den modullære opdeling af fladen.

Enkelte, spredte træer på torvet viderefører oplevelsen 
af det omkringliggende landskab og styrker oplevelsen 
af torvets rum og de omkringliggende bygninger. Runde 
og skulpturelle bænke skaber sammen med stolene op-
holdsmulighederne på torvet.

TorveT
plan 1:200
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Sam Eydes park bliver byens nye hverdagspark i over-
gangen mellem torvet og Månaveien. Parken styrker 
oplevelsen af byens grønne rum og bliver sammen med 
torvet et attraktivt mål for byens borgere.

Parken udvides ved omlægningen af Månaveien mod 
syd og bliver en grøn og græsklædt bakke, der udligner 
terrænspringet mod syd. Lave terrænmure i beton ind-
arbejdes i terrænet og skaber ryg og nicher for ophold. 
Græsfladen skifter hen over året karakter og indtages 
om foråret og efteråret med tusindvis af spredte forårs-
løg, der giver parken en skiftende oplevelse og karakter.

En gangvenlig trappe forbinder parkeringspladsen mod 
syd med torvet og kan videreføres ved en fremtidig for-
bindelse fra Månaveien til Måna. 

Sam Eyde, der giver navn til parken, bliver parkens cen-
trale person. Statuen, der flyttes fra torvet, hvor den 
står i dag, og ned i parken, placeres centralt i overgan-
gen mellem torvet og parken og orienteres i retningen 
mod Såheim og Måna. Sam Eyde vil derved både kunne 
opleves fra torvet, parken og Månaveien.

Spredte træer i parken understreger udsynet mod byen 
og det omkringliggende landskab, hvor man om som-
meren kan sidde under træerne og reflektere over livet. 

Parkeringen langs Månaveien udgør kanten af parken, 
hvor bilerne parkerer på en grøn flade. Den terrænmæs-
sige udvidelse og forskydningen mod syd gør, at bilerne 
delvis skjules i terrænet ved ophold på torvet og i par-
ken.

sAM eyDes PArk
plan 1:200
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Trappeforløb i beton på Leinefelde Graveyard, Tyskland

sAM eyDes PArk
arkitektoniske referencer
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Øverst: Grøn og letkuperet flade med spredte træer - IGS Hamburg, Tyskland 
Nederst: Blomsterløg i græsset - BRFkredit HQ, Danmark
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TorveT
udsnitsplaner 1:100

Overgangen mellem Sam Eydes gate og tæppet
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Overgangen mellem gulvet og tæppet Overgangen mellem tæppet og parken
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TorveT
snit 1:200





flytbare stole tæppetSam Eyde i parkengulvet lysmast poppeltræinformation gulvet Torget 1Torget 2
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TorveT
snit 1:200



flytbare stole tæppetSam Eyde i parkengulvet lysmast poppeltræinformation gulvet Torget 1Torget 2
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På en regnvejrsdag får torvets belægningerne et helt 
andet udtryk sammenlignet med dage med solskin og 
tørt vejr. Regnen fremkalder nuancerne i tæppets mosa-
ik, der træder i karakter, hvor materialernes overflader 
spejler og reflekterer lyset på forskellig vis.

TorveT
på en regnvejrsdag
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Overgangen mellem torvet og Sam Eydes gate er efter 
omlægningen til ´shared space´ blevet et tilgængeligt 
rum for alle og har skabt et sammenhængende forløb 
mellem Storgata, Sam Eydes gate og torvet.

Omlægningen af vejforløbet langs Sam Eydes gate har 
betydet en sænkning af hastigheden på bilerne, hvor 
trafikanterne kommer helt ned i fart, før de passerer 
torvet. 

Fodgængerne og trafikanterne har vænnet sig til hinan-
den og deles nu om rummet under stor hensyntagen til 
hinanden.

TorveT
shared space på 
Sam Eydes Gate
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Komposition af Pirt Mondrian

Piet Mondrian var én af foregangsmændene i udviklin-
gen af abstraktionen i maleriet og var et betydningsfuldt 
medlem af kunstbevægelsen De Stijl. Han kaldte stilen 
”neoplasticisme”, der var baseret på harmoni mellem 
de rette linjer og de rene former, der ligger under den 
synlige verden. Værkerne bestod af en komposition af 
rektangulære former af rødt, gult, blåt, hvidt eller sort, 
adskilt af hverandre af tynde, sorte linjer. 

Fleksibiliteten i kompositionen og harmonien mellem 
de rene former og rette linjer afspejler oplevelsen og 
beskrivelsen af Rjukan i sammenspilet mellem bygning-
ernes klare former og byens langstrakte struktur.

TorveT
byens tæppe



Øverst: Belægningsforbandtet som en komposition af mosaikker - Akropolis, Grækenland 
Nederst: Eksempel på formidling af historien - Glimmen, Holland
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Inspirationskilde til samspillet mellem tæppets kunstneriske form og vandets rumskabende karakter

Vandet på torvet bidrager i sin arkitektoniske form og ka-
rakter til refleksion og spejling af solen og det omkring-
liggende landskab. Vandet kan netop med sin flydende 
og frie form skabe et dynamisk og organisk formsprog 
på torvets overflade, der indbyder til oplevelser, reflek-
sion og leg og står i kontrast til tæppets modullære op-
deling og retningsorienterede karakter.

På samme tid kan vandet også bruges som et rumska-
bende element, hvor belægningens modullære former  
kan opleves som rum og tilfører derved tæppet en tredi-
mensionel karakter.

TorveT
vand
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Øverst: Vandets evne til at reflektere omgivelserne - her med Gaustatoppen som motiv 
Nederst: Vandet i sin frie form på fladen - Frederiksberg, Danmark
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Øverst: Cirkulære bænke omkring træer - Promenade of light, London
Nederst: Opholdselementer i parken - IGS Hamburg, Tyskland

Inventaret på torvet og i Sam Eydes park er begrænset 
til skilte, bænke, flytbare stole og et begrænset antal af 
cykelstativer. Affaldshåndteringen er indbygges i terræ-
net.

På torvet udformes permanente bænke som cirkler, der 
placeres omkring udvalgte træer. Cirklerne udføres med 
en grundkonstruktion i stål og træ på fladen, der i sin 
form og overflade indbyder til ophold af længerevaren-
de karakter. 

På torvet finder man også flytbare stole, der i deres 
form og udtryk giver en særlig relation til torvet i Rju-
kan. Stolenes mobilitet styrker den fleksible brug og op-
holdsmulighederne på torvet og kan flyttes rundt efter 
ønske og behov. Stolene kan tages ind om vinteren.

Nede i parken er det terrænmurene, der indbyder til 
ophold. De lave terrænmure udføres som insitustøbte 
betonmure med trælameller på toppen, hvor man kan 
sidde og nyde udsigten mod Såheim. Parken kan om 
sommeren suppleres med andre typer af opholdsele-
menter, der sammen med terrænmurene skaber rum 
og nicher i parken og bidrager til parkens enkle, men 
særlige udtryk og karakter. 

Affaldshåndteringen på torvet og Sam Eydes gate be-
grænses til 3 affaldsstationer indbygget i terrænet. Af-
faldsstationerne erstatter de fritstående containere, der 
præger bybilledet i dag og kan i størrelse og form tilpas-
ses det reelle behov.

TorveT og sAM 
eyDes PArk
inventar
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Øverst: Flytbare og mobile stole - Nørre Snede, Danmark
Nederst: Nedgravet affaldshåndtering - Aarhus, Danmark
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Øverst: Statuen af Gunnar Søsterby i Rjukan
Nederst: Statuen af Sam Eyde på torvet i Rjukan

Gunnar Søsterby og Sam Eyde har en central rolle og 
placering i byens historie. Sam Eyde har op gennem ti-
derne stået på forskellige steder på torvet og står i dag 
på kanten af torvet mod syd med ryggen mod Måna og 
ansigtet vendt mod byen. Gunnar Søsterby står nord-
vest for torvet under de store træer for enden af rådhu-
set mod Sam Eydes gate.

Ved revitaliseringen og omlægningen af torvet og de til-
stødende områder er det vigtigt at revurdere placerin-
gen af statuerne og på samme tid skabe rammerne for 
muligheden til at kunne placere nye skulpturelle værker 
i byrummet.

Vi foreslår på denne baggrund, at byens gulv omkring 
tæppet skaber rammen og fladen for den fremtidige 
placering af kunst og at der i det videre projektforløb 
udpeges særlige områder, hvor kunsten kan placeres. 

Dette kan være ved ankomsten til torvet fra øst og vest, 
hvor Gunnar Søsterby allerede i dag har en central pla-
cering. Men også parken er et centralt og vigtigt byrum, 
der bliver synlig fra Månaveien og torvet mod syd. Her 
foreslår vi, at Sam Eyde i fremtiden placeres med ret-
ning mod Såheim og Måna.

Derudover foreslår vi, at der i det fremadrettede arbej-
de med kunsten opsættes en række ´spilleregler´, som 
kunstneren skal følge og som skaber en sammenhæng 
mellem værkerne og deres placering i området. Dette 
kan som eksempel være, at kunsten skal indgå og kunne 
bruges som et rumligt møbel i byrummet etc.

TorveT og sAM 
eyDes PArk
kunst



Bænken som et skulpturelt og rumligt møbel i byrummet  - Værk af jeppe Hein
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Prydtræerne som rumskabende og farverige arkitektoniske elementer - Lakewood Cemetery, USA

Træerne og beplantningen på torvet og i Sam Eydes park 
tager afsæt i den eksisterende beplantning i området. I 
projektet skelner vi mellem byens træer og landskabets 
træer. 

Byens træer finder vi blandt andet langs Sam Eydes gate 
og i de tilstødende haver omkring torvet. Landskabets 
træer er et studie af de særlige træarter, som vi finder 
langs kanten af Måna og på toppen af de omkringlig-
gende fjelde.

Fælles for udvælgelsen af byens og landskabets træer 
og den lave beplantning er deres arkitektoniske form, 
det farverige udtryk og deres rumskabende karakter.

Valg og præcisering af træer og beplantning vil ske i næ-
ste fase.

TorveT og sAM 
eyDes PArk
træer og lav beplantning
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Poppel med sin smalle form, sit arkitektoniske udtryk og farverige karakter
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sAM eyDes PArk
snit 1:200
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Øverst: Projektion af træernes strukturer på fladen - Frederiksberg, Danmark 
Nederst: Effektbelysning som refleksioner på fladen - Frederiksberg, Danmark

I valg af principper for den fremtidige belysning af tor-
vet og Sam Eydes park skelner vi mellem funktions- og 
effektbelysning.

Funktionsbelysningen er særlig relateret til belysning af 
Månaveien og langs Sam Eydes gate, hvor valg og pla-
cering af lyskilde skal opfylde kravene til vejbelysning. 
Effektbelysningen er særlig relateret til belysningen af 
udvalgte elementer på torvet og i parken, hvor lyssæt-
ningen tilfører området en særlig effekt og fremhæver 
torvet og parkens karakter.

Principperne i valget af funktionsbelysningen har sær-
ligt fokus på lysmasternes form og karakter set i forhold 
til Rjukans historie og lyskildens arkitektoniske udtryk 
og karakter.

Principperne i valget af effektbelysning har særlig fokus 
på udvælgelsen af arkitektoniske elementer, der om 
aftenen vil fremhæve stedet og give området en helt 
særlig karakter. Dette kan være oplysning af bygninger-
nes facader, projektion af træernes struktur og karakter 
eller en helt særlig effektbelysning, der fremhæver re-
fleksionen på fladen.

Belysningen præsiceres og udvælges i næste fase.

TorveT og sAM 
eyDes PArk
funktions- og effektbelysning
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Øverst: Særlig belysning i parken - BRFkredit HQ, Danmark

Nederst: Belysning af den eksisterende facade på Såheim
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TorveT
aftentid m. ambient belysning
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TorveT
aftentid m. funktionsbelysning
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Teknisk PlAn
torvet og sam eydes park 1:500
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Revitaliseringen af torvet i Rjukan og de tilstødende om-
råder opdeles i flere faser. 

Fase 1 omfatter bytorvet, som det fremstår i dag, frem 
til Sam Eydes gade og inkluderer udførelsen af Sam 
Eydes park samt omlægningen af Månaveien mod syd.

Fase 2 omfatter Sam Eydes gate og Bøens gate mod nord 
frem til Storgata. I fase 2 vil det være oplagt at inddrage 
Statens Vegvesen og fortsætte den igangværende dialog 
omkring Sam Eydes gate som et eksempelprojekt i Nor-
ge for en succesfuld implementering og gennemførelse 
af ´shared space´ princippet. Fase 1 og fase 2 kan med 
fordel forløbe parallelt med hinanden.

Fase 3 omhandler igangsættelsen af helhedsplanen for 
Sam Eydes gate og inkluderer omlægningen af krydset 
mellem Sam Eydes gate og Delegata.

Fase 4 omfatter omlægningen af Storgata som det sidste 
led i helhedsplanen for byens handelscentrum.

eTAPer
faseopdeling
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UDførelse
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ID FASE/OPPGAVE START SLUTT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

1 SKISSEFASEN

-‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

2 PROSJEKTGRANSKNING

-‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

2 FORPROSJEKT

-‐ -‐ -‐

2 GODKJENNING

-‐ -‐ -‐

3 DETALJPROSJEKT

-‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

4 ANBUD	  OG	  KONTRAHERING

-‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐

2 GODKJENNING

-‐ -‐ -‐

5 BYGGEFASEN

-‐ -‐ -‐

-‐ -‐ -‐
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