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Delprosjekt Notodden
Fargeplan for sentrumsområdet.
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Notodden

Notodden ligger i et spesielt vakkert og 
kupert kulturlandskap, med Heddalsvat-
net og Lifjell som sterke, landskapsmes-
sige holdepunkter. Den representerer en 
mindre norsk by, og er historisk lesbar 
med arkitektur fra de fleste tiår i det for-
rige århundre.  
     Notodden fikk bystatus i 1913 og
har en sentral beliggenhet i Telemark 
fylke, ved Heddalsvannet og Tinnelva. I 
selve bykjernen bor det i dag ca. 9.200 
innbyggere, og byen er nå først og fremst 
et handelssenter for Øst-Telemark, med 
noe industri og et skolesenter. 
         Utgangspunkt for stedet var Tin-
nelva med fløting og vannkraft på 1800-
tallet.  I 1899 kom Notodden Calcium 
Carbidfabrikk og i 1910 kraftstasjonen på 
Tinfos med Tinfos jernverk. Etter hvert 
kom også Notodden Salpeterfabrikker 
i 1904 og Svælgfos kraftstasjon. Den 
virkelige veksten kom imidlertid med  
Hydros “storfabrikk” i 1905 og etablerin-
gen av Rjukanbanen. Det fikk fart i den 
urbane utviklingen 

Et tilbakeblikk

Karakteristisk for byens arkitektur er de 
bygningsmessige uttrykk for den sosiale 
lagdelingen som stammer fra industriens 
glansperiode. Her finner vi funksjonær- 
og direktørboliger i byens gater, flotte 
villaer (Villamoen), og arbeiderboliger 
(Grønbyen og hyttebyen). 
       Opprinnelig var det meste av bebyg-
gelsen i tre, med enkelte virkelig store, 
iøyenfallende trebygninger. Den store 
administrasjonsboligen, direktør Sam 
Eides bolig, ble oppført i 1906, og står 
ennå  i dag  som en påminnelse om 
Hydros velmaktsdager. 
      Mye av trehusmiljøet på Notod-
den brant imidlertid og ble relativt raskt 
erstattet av bygninger i mur og tegl. 
Murbyggene fra tidlig på 1900-tallet ble 

Notoddens plassering ved utløpet av 
Tinnelva.
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bygget etter datidens mote, jugend, eller 
Art nouveau, med elementer av nybarokk 
og ny-klassisisme. Vi kan  se tydelige 
likhetstrekk med jugendbyen Ålesund, som 
ble bygget opp etter storbrannen omtrent 
samtidig (1904).  Mange av de dyktige 
arkitektene og håndverkerne som virket 
der, reiste videre til andre norske byer med 
sin kunnskap. De ble trukket mot Notod-
den som hadde god økonomi som følge av 
industrien. Mye prestisje ble lagt i den nye 
arkitekturen, som ble vakkert utført ned til 
detaljnivå, med tårn, smijernsbalkonger, 
detaljer og sirlige trekninger.
Etter hvert har modernismens arkitek-
tur satt sine spor i byen, i tråd med nye 
næringsinteresser og behovet for en mer 
rasjonell byggestil. Notodden, og i sær 
Storgata, preges idag av nokså brutale 
brudd mellom stilarter. Mange vakre byg-
ningsdetaljer og ornamentikk i den gamle 
arkitekturen er ødelagt av tidens tann eller 
rasjonalisert bort under oppussing. Deler av 
bygningsmassen i sentrum trenger derfor 
ikke bare et malingsstrøk, men også en 
grundig  rehabilitering.    

Opprinnelige farger

          Notodden var i følge kilder lenge rel-
ativt grå.Dette skyldes delvis at husene, og 
særlig murbebyggelsen, til å begynne med 
sto umalte, eller med en svak innfarging 
av pussen. Mye tyder på at dette har vært 
kalkfarger. Kildemateriale i svart/hvitt viser 
heller ikke store kontraster mellom hoved-
fasaden og listverk. Gråheten skyldes også 
at det la seg fabrikkstøv fra Tinfoss jernverk 
på fasadene. Det er forståelig at foruren-
sningen fra fabrikkene ikke inspirerte til 
oppussing, og først i 70-åra, med nedtrap-
pingen av Tinfos, begynte gårdeierne for 
alvor å male. I dag framstår Notodden mer 
livlig og fargerik enn noen gang, men også 
mindre helhetlig. 
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 Dagens Notodden

     Med avviklingen av Norsk Hydro omdis-
poneres det flotte fabrikkområdet nå til 
nærings- og industripark. Byens identitet 
gjennomgår en viktig transformasjon, med 
fokus på sentrumsutviklingen. Gårdeierene 
som hittil har vært noe forsiktige med ved-
likeholdet, vil forhåpentligvis følge opp den 
estetiske og miljømessige opprustningen. 
Målet for byen er å bli et attraktivt handels-
senter med nye satsingsområder, gode 
møteplasser langs torg og gater, og forhå-
pentligvis etterhvert en oppdatert helhetlig 
fargesetting.

Bygningsmiljø og  farger

Det å bevege seg gjennom byen virker inn 
på oppfatningen av stedet, arkitekturen 
og fargene. Hvis man kommer nordfra 
og kjører sakte nedover Storgata fanger 
man snart gatebildet og byen i ett blikk. 
Vestsiden av gaten nedover har en urban 
tetthet, brutt av enkelte sidegater og noen 
gløtt ut mot naturen og Tinnelva. Arkitek-
turen fortoner seg som en katalog over 
ulike stiluttrykk og materialvalg. Her finner 
vi alt fra mur- og steinhus med klassisk 
tyngde til verneverdige sveitserhus i tre, 
videre til modernistiske uttrykk i betong, 
platekledninger og mur. Østsiden har mer 
spredt bebyggelse, med landskapsmes-
sige innslag. 
Fargesettingen av bygningene varierer 
fra grått, brunt og tegl til varme nyanser 
av gult og rosa, med enkelte kjølige far-
geinnslag. Fargene representerer i stor 
grad det “tidstypiske” for de enkelte stile-
poker. Her finnes eksempler på 60-70-åras 
“beiseglede” side om side med 80-åras 
postmoderne pasteller. 
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Arkitekturen i Ålesund og Notodden viser mange fellestrekk, noe som tyder på at de samme 
arkitektene reiste rundt med sine kunnskaper

Høyder og fasadebredder varierer i 
tråd med de ulike bygningstypenes 
karakter.
 Nærmer man seg sentrum 
nedenfra, med utgangspunkt i rund-
kjøringen ved Hydro og Heddalsvatnet, 
fortoner bildet seg like variert, men 
byen åpner seg mer. Blikket fanger inn 
Grønnbyen til høyre og rosa og gule 
jugendhus til venstre langs Heddals-
veien. Et blikk oppover Storgata viser 
nye og gamle bygninger i tegl og puss 
samt flere funkisbygg, noen med slitte 
platekledninger .
Fargemessig finner vi de samme 
brudd og motsetningsfylte naboforhold 
som lenger oppe i byen, som når en 
lamellblokk i grå betong møter fornem 
klassisisme i duse steinfarger. Dette 
“viltvoksende” bysentrum er ikke ulik 
mange andre norske byer der indi-
viduelle behov har presset seg fram 
de siste femti årene. Det pluralistiske 
uttrykket har dog sin egen sjarm, og gir 
svært lesbare opplevelser av en bys 
utvikling og historie.  En fargeplan må 
forholde seg bevisst til dette.
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 Notoddens historisk 
bebyggelse, som er vernet eller 
planlagt vernet, finnes bl.a. i 
Telegata parallelt med Storgata 
og i mindre sidegater. Mange 
av bygningene er som nevnt 
forankret i jugendstil. Fasadene 
er pusset og varierer fra pastell 
til mer moderne kraftige farger. 
Butikkfasadene på gateplan er 
stort sett modernisert, og bryter 
ofte med fasadeuttrykket i 2.og 
3. etasje. Her dominerer rekla-
mens farger og ulike skilttyper 
veksler fra bygg til bygg. 
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Pilotprosjekt

Midterste del av Storgata vender mot torget. 
Dette området med de tilhørende sidegater er 
definert som pilotområde for fargeplanen. 
 Torget har, som Storgata, en svært sam-
mensatt arkitektur. Bygningene varierer både i 
volum, høyde, materialitet, stil og farge. Mang-
foldet toppes av det nye sentrumsbygget i tegl 
som danner bakre fondmotivet på den store 
plassen. I fortsettelsen av dette mot høyre har 
det vært planlagt nytt rådhus. Foreløpig er disse 
planene lagt på is. Den nye gatebruksplanen 
er imidlertid langt på vei realisert på torget og i 
tilstøtende gater. Dette styrker sentrum i konkur-
ransen med nye kjøpesentra utenfor byen.

                        Torget, med nytt betongbygg til venstre
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Bjørnstjerne Bjørnsons gate.
Her finnes få forretninger, 
så sokkeletasjene er relativt intakte.

De to sidegatene  Bjørnstjerne 
Bjørnsons gate og Oscar Nis-
sens gate i pilotområdet byr på 
mer homogen arkitektur, bl.a flere 
arkitektoniske perler i nybarokk 
og jugendstil, og et flott gammelt 
teglhus. Flere av de verneverdige 
byggene i sidegatene trenger 
oppgradering. En del av orna-
mentikken er ødelagt, karnap-
per, trekninger og takutspring er 
“rasjonalisert bort” ved tidligere 
rehabilitering.
 I Bjørnstjerne Bjørnsons 
gate er imidlertid flere hus nylig 
oppusset, og forhåpentligvis vil 
dette inspirerere andre gårdeiere 
til å ta fatt i samme ånd.
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Fargeregistreringer

Den nåværende fargesetting og material-
itet er registrert for hvert hus i pilotområ-
det omkring torget, torgets sidegater og i 
midtre del av Storgata. Målsettingen med å 
registrere disse fargene er å få en konkret 
katalogisering av den fargetemperaturen vi 
oppfatter på stedet i dag. Rent pedagogisk 
er det også fint å kunne vise huseierne 
en visualisering av “før og etter” når man 
leverer fra seg et fargeforslag.
 I tillegg til å registrere eksisterende 
farger, er det gjort enkelte fargearkeolo-
giske undersøkelser på jugendhusene i 
sidegatene. Det har vært utført både far-
getrapper i fasaden og nedtaking av prøver 
for laboratorieundersøkelser. Dette har gitt 
oss en pekepinn på hvordan den opprin-
nelige fargesettingen så ut, en skisse av 
det historiske Notodden. Det ville vært 
ønskelig om alle de klassiske perlene i 
byen ble fargeundersøkt. En slik grundig 
registrering ville kunne danne et bedre 
utgangspunkt for Notoddens fargeplan. En 
spesielt grundig analyse er imidlertid gjort 
av den gamle Apotekergården, i dag LO-
bygget, som har dannet grunnlag for kurs 
i oppussing og rehabilitering av murverks-
fasader. 

Innsamlede materialprøver 
fra ulike hus gir en pekepinn 
på dagens  fargetemperatur 
på stedet
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Konsept for fargesetting.

 Spørsmålet som ble stilt var om en en 
fargeplan for Notodden skulle understreke 
det pluralistiske uttrykket med en tilsvarende 
mangefassettert fargesetting? I motsatt fall 
kunne fargen gis en mer samlende funksjon 
og planen fungere som brobygger mellom 
motsetninger. Det ble også lagt vekt på å 
integrere det opprinnelige industristedets 
identitet i en fargeplan som forholder seg til 
det nyere tidsbildet. Spørsmålet om autens-
itet er generelt et dilemma når eldre, og 
særlig verneverdige, bygningsmiljøer skal 
rehabiliteres. Svært ofte oppstår det kon-
flikter mellom ulike faggruppers syn, der 
antikvariske myndigheter framholder en kon-
sekvent tilbakeføring til originalfarger. Det 
finnes imidlertid gode muligheter for at nåtid 
og historie kan leve side om side, der visse 
felles elementer danner grunnstamme i en 
identitetsfremmende palett for stedet som 
helhet.

Apotekergården, eksisterende 
farger.
Her ser vi både egenfargen i 
fargebitene på nært hold, og den 
opplevd fargen på avstand.
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a) Gjennomgående varmt. En begrenset palett 
Gatebildet holdes sammen ved at fargene har 
kulørnærhet. En “kammertone” i oker komplet-
teres med nabofarger i rødlige toner, som spiller 
mot gråtoner i betong og sten. Gråtoner vil 
forskyves mot blått i dette samspillet. (Simul-
tankontrast). En spill med lyse og mørke toner 
vil kunne skape øket variasjon i paletten. 

b) Varmt med kalde kontraster. En mer vari-
ert fargesetting, der den varme grunntonen 
beholdes, med kjølige innslag. Karakteren 
framkommer ved at man utelukker visse 
farger fra fargesirkelen, som f.eks gult og 
lilla/fiolett. Det sammenbindende i denne 
paletten er også en valørlikhet i fargene, et 
felles lyshetsnivå.

c) Polykromt bilde. En slik fargesetting gir 
muligheter for å uttrykke enkelte bygg spesielt, 
samt å neddempe andre. Det gir et livligere 
uttrykk gjennom kontraster i fargebruken. 
Farger fra hele fargesirkelen tas i bruk, og 
valørskalaen kan følge fargenes naturlige 
lys/mørkhetsgrad.

Prosess.

De første forslag til konsept for fargesetting 
var basert på det spontane inntrykket av 
Notodden. Med utgangspunkt i Storgatas 
mangfold  ble det skissert ulike tilnærm-
ingsmåter der fargeteoretiske grep, bl.a. fra 
Johannes Ittens harmonilære, lå til grunn. 
En samlende faktor for alle tre alternativer 
var at fargen skulle ha en sammenbindende 
funksjon: 

a) En gjennomgående varm skala, med 
innslag av naturmaterialer og stenfarger. 
Målsetning: Å binde sammen gjennom 
likeartede farger, å trekke forbindelser i tid 
og rom. Nødvendig variasjon kan oppnåes 
gjennom kontraster i lys/ mørkhetsgrad.

b) En varm grunntone kontrastert med noen 
få kjølige innslag i blått og grønt, samt grå-
toner. Målsetning: Å binde sammen bebyg-
gelsen, men samtidig skape kontrast og 
variasjon gjennom enkelte brudd i 
fargetonene.

c) Det polykrome, eller mangefargede alter-
nativ. Målsetning:  Å forsterke det eksis-
terende mangfoldet, å spille videre på det 
pluralistiske bildet. Et konsekvent polykromt 
prosjekt vil også kunne virke sammenbin-
dende, så lenge lys-mørkhetsgraden ikke 
varierer for mye. 

Fargeprosjektet utarbeidet det 
konkrete forslaget til palett med utgangs-
punkt i 
alt.b)-en varm grunntone med kjøligere 
innslag.
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Jordfargeskala, egnet som utgangspunkt 
for fargeplanen.

Endelig konsept

Faggruppen utviklet konsensus om at 
den historiske jugendbebyggelsen måtte 
trekkes sterkere fram som identitetss-
kapende kvaliteter i byen, ja som en 
del av byens røtter. Ved å fokusere på 
Notoddens jugendbebyggelse gjennom 
bevisst fargesetting, ville forhåpentlig-
vis folk i byen ta bedre vare på disse 
noe forsømte historiske perlene. Den 
endelige fargeplanen tar derfor utgang-
spunkt i den bebyggelse som har størst 
historisk verdi, eller er verneverdig. Et 
slikt utgangspunkt finnes i liten grad i 
Storgata, men i større grad i sidegatene 
ved torget og langs Telegata som ligger 
parallellt med Storgata. I motsetning til 
Storgata som har utviklet seg over tid, er 
bygningene her bygget relativt samtidig 
og representerer en homogenitet. De 
representerer også unike verdier Notod-
den stolt kan vise fram, og bør framstå 
med en historisk riktig fasadebehandling. 
Utviklingen av den bevaringsverdige 
bygningsmassen med sin tidstypiske 
palett ligger derfor som en premiss for 
fargeplanen. Paletten for den mer mod-
erne bebyggelsen er utviklet og stemt 
i forhold til denne grunnstammen av 
historiske farger. Det er viktig at den 
klassiske paletten finner gjensvar i den 
modernistiske bebyggelse og omvendt, 
slik at uttrykket blir helt. Konsekvensen  
innebærer en forening av prinsipper for 
fargesetting av jugend- og klassisistisk 
bebyggelse med hensiktsmessige farger 
for nyere bebyggelse. Bygningene er i 
seg selv vitnesbyrd om ulike tidsepoker, 
og fargene behøver ikke forsterke mot-
setningene. Løsningen legger derfor en 
jordfargepalett til grunn, og ut fra dette 
varierer lys- og metningsforhold i forhold 
til stilart/bygningstype og materialitet. 
Jugendfargene vil her ligge på den lyse 
skalaen.

 Den nyere arkitekturen i Storgata 
har en del bygninger der materialenes 
egenfarge råder. Så lenge en begrenset 
jordfargepalett ligger til grunn for sen-
trumspaletten, vil dette harmonisere med 
både “beiseglede” og teglflater ellers i 
byen. 
 Vinduskarmer og staffasje i fasa-
den bør følge stilartenes begrensede 
palett, men dørblad og mindre fargeflater 
i fasadene tåler kraftigere, klarere farger. 
Dette gjelder enkelte platekledninger på 
husene, både eksisterende og nye. Det 
tenkes altså ca. tre nivåer i intensitet og 
mettethet i paletten, med de klareste 
farger som aksenter. Så lenge det gene-
relle nivået i paletten er forankret i jord-
fargeskalaen, vil det oppstå en naturlig 
harmonisering av fargene, til tross for til 
tider store kontraster i fargetoner.
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Konseptforankring i fargelæren

Et fargeutvalg som skal virke samlende 
må oppfylle tre krav: Ikke for mange, 
ikke for ulike, og ikke for sterke farger. 
Kun en del av fargesirkelen benyttes, 
- en skala av de såkalte nabofargene 
grønt, gult, orange, rødt, som bringes 
enda nærmere hverandre gjennom en 
demping til  jordfargeverdier, som grønn 
jord/oliven, grønngul, okergul, sienna, 
brunt og teglrødt. Blått brukes kun i små 
doser, ev. brukes gråtoner som erstat-
ning. Denne fargeskalaen er fleksibel 
både i forhold til de eldste bygningene 
og de mer moderne. Den tar opp i seg 
alle variasjoner av tegl (og betong) som 
preger det som er bygget etter 1960 på 
Notodden. Man kan dessuten forholde 
seg pietetsfullt til det klassiske uttrykket, 
og la de “vedlikeholdsfrie “ fasadene stå.
Et begrenset fargeutvalg garanterer 
visuell enhet. Samtidig må man forhin-
dre at helheten blir “overharmonisert” og 
føles monoton og spenningsløs. 

Konseptforankring i stilart

Mye av den historiske bebyggelsen på 
Notodden tilhører som nevnt jugend-
stilen, eller Art Nouveau.Stilbevegelsens 
karaktertrekk er behandlet i kapitel 2, 
historisk skisse. Det kan kort nevnes 
her at bevegelsen oppsto rundt starten 
av forrige århundre, som en reaksjon 
mot historismen, og fikk sitt nedslagsfelt 
både i kunst, arkitektur og design, særlig 
i Europa.  Art Nouveau/Jugend hentet 
inspirasjon fra naturen, både i farger og 
formspråk, og la vekt på bruk av både 
tradisjonelle og nye materialer, ofte i 
kombinasjoner. En helhjertet holdning 
til struktur, romdannelse og funksjon 
var viktig, gjerne med vekt på assyme-
tri. Bruk av lys og gjennomskinnelighet 
i materialsammenheng, og en plastisk 
behandling av enkeltelementer i kompo-

sisjon var andre karakteristiske kjen-
netegn. Overflatebehandling, farger 
og linjeføring skulle utgjøre en helhet, 
og tak og fasader inngikk i et skulp-
turelt hele. Vi kjenner gjerne igjen 
Jugendhusene på de utradisjonelle 
vindusformene, ofte med småruter 
øverst, eller vakre glassmalerier. 
Ornamentikken var også viktig, med 
abstrahert natur, dyr, kvinneskik-
kelser, eller  masker og inskripsjoner. 
I de ulike land oppsto nasjonale sær-
trekk, gjerne inspirert av den lokale 
folkekunsten, eller legender og myter. 
Bygningsmaterialer i Jugend var 
bl.a. mur, naturstein og skifer, men 
også tre. Ofte sto bygningene i ren 
puss. Etterhvert øket fargebruken, 
men stilen ble aldri riktig koloristisk. 
Fargene skulle snarere være lyse og 
luftige, med utgangspunkt i jordfar-
gene og naturen. 
Formuttrykket var det viktigste, men i 
den grad fargen ble brukt, hadde den 
ofte en egen verdi, særlig i ornamen-
tikken. 

Forslag til variasjon i innenfor det overordnede prinsipp med en samlet vekt av 
farger fra  den varme siden av fargesirkelen:

a) samme farge inngår i ulike elementer fra bygg til bygg.
b) samme farge inngår i ulike 
kombinasjoner med andre farger. Da vil den samme fargen opptre med 
forskjellig uttrykk.
c) fargevalget inneholder komplimentærkontraster og lys-mørkkontraster.
d) det lages en polykrom palett for detaljer, som harmoniserer med grunnfar-
gene, men er mer oppstemt og intensivert.
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  Jugendpalett fra Tyskland -fasadefarger, Keim

     9574   9210                9206   9203
     9253   9552   9355   9392
     9389   9037   9312   9572

     9108   9003   9006     117
     9005   9004   9071   9008

Jugend, grunnlag for fargepalett for Notodden
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  Jugendpalett fra Tyskland -fasadefarger, Keim

 Panel

            Gerikter

            Vinduer

            Dører

            Div.        
dekor

             Norsk Palett, i henhold til boka “Gamle Trehus”. 
             Drange, Aanonsen, Brænne.

          S3020G90Y              S2005Y50R           S4050Y30R/1:8          S7020G50Y/1:4
          S3020G90Y              S4010R10B           S7020Y70R                S0502Y
          S7020Y30R/1:2        S2005Y50R           S7020Y70R                S0502Y
          S7020Y30R/2:1        S3010Y70R           S7020Y70R  S7020Y30R/8:1
          S3020G90Y        S4010R10B  S7020Y70R  S0502Y

   ALT. 1                        ALT. 2                        ALT. 3                          ALT. 4
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Rehabilitering/grunnlagsarbeider.

Mange av de historiske bygningene 
på Notodden er dessverre i en noe 
dårlig teknisk forfatning. Ufrivillige feil 
er begått med hensyn til bruk av maling 
og pusskvaliteter, samt prosedyrer for 
oppussing og vedlikehold. Dette skyldes 
mye de produktene som ble lansert fra 
malings- og pussfabrikantene i 70--80-åra. 
Dette var såkalte plastmalinger som viste 
seg å være katastrofale for murbygninger 
såvel som for trehus. Det ble skapt tette 
filmer på fasadene som hindret fritt utslipp 
av fuktighet gjennom puss og malinglag. 
Når fuktighet blir liggende bak denne filmen, 
sprekker malingen opp. Fortvilte gårdeierne 
som tror de har gjort alt riktig, må gjenta 
oppussingen etter kort tid. 
Fargeprosjektet konstaterte at en farge-
plan ikke kunne iverksettes før bygningene 
var forskriftsmessig rehabilitert, og har på 
Notodden gjort dette til en merkesak.
Det er blitt holdt flere møter med 
gårdeierene, og det er blitt foretatt en 
befaring med disse til de fleste hus i pilot-
prosjektet. Til stede ved befaringen var 
to rådgivere, malermester Ole Andreas 
Klaveness fra Klaveness og Bratfoss og Eli 
Grøttheim fra Multiconsult, samt den lokale 
malermester Jan Evensen.
Gårdeierne stilte sporty sine hus til rådighet 
som demonstrasjonsobjekter for prosjektet, 
mot at de fikk gode råd om mur, maling og 
puss.

Gårdeiere og eksperter samles til dyst.
Eli Grøttheim fra Multikonsult foredrar for 
gårdeierne på stedet.

Den lokale malermester Jan 
Evensen er en viktig med spiller i 
teamet

Man kan ikke legge marsipan 
på en råtten kake!
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Byvandringen

Byvandringen startet i Oscar Nissens gate med 
to fine jugendbygg. Viktigheten av kunnskap om 
husets historie og vedlikehold ble understreket 
av ekspertene.
Gårdeier kunne her fortelle at husene var 
bygget i to eller flere etapper, og at han nå 
hadde store problemer med avskalling av puss 
og maling. Han var også bekymret for balkon-
genes tilstand. Deretter ble alle hus i Oscar 
Nissensgate kommentert. Turen gikk så videre 
til torget og Storgata. På oppfordring fra interes-
serte gårdeiere behandlet vi også enkelte hus 
utenfor pilotområdet.

Eli Grøttheim pirker i fugene og konstaterer at mørtelen er 
like løs som sand- en kalkmørtel. Pussen har et hardt skikt 
ytterst og løs kalkpuss innenfor. Ytterste lag maling er plast-
maling, tidligere lag alt sannsynlig kalkmalinger, mener hun.

Opprinnelige 
trekninger er blitt 
stemoderlig behandlet. 
Dette skjer ofte i når 
man pusser opp styk-
kevis og delt.
På toppen av gavlen 
er de imidlertid i god 
behold!

Ved å banke med baksiden av kniven kan man finne 
ut hvor pussen er løs– det gir en hul lyd.
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Råd om puss og maling

På grunnlag av befaringen med gårdeierene tok 
Norsk Form initiativ til et kurs i samarbeid med 
Mur-Sentret i Oslo, med tanke på opplæring av 
både lokale håndverkere og gårdeierne selv. Mur-
Sentret utarbeidet et kursopplegg, som i store 
trekk ble finansiert av Notodden Utvikling, altså 
lokale krefter. Kurset ble lagt opp i to deler, en 
teoretisk og en praktisk del. Den praktiske delen 
tok utgangspunkt i et konkret rehabiliteringsob-
jekt på Notodden, et vakkert klassisk bygg (LO-
bygget) som i dag står ferdig pusset og malt etter 
alle kunstens regler. Forhåpentligvis virker dette 
inspirerende på andre 
gårdeiere i byen.

På grunnlag av byvandringen ble det utarbeidet et 
oppsummerende notat fra Eli Grøttheim fra Mul-
ticonsult. Rådene ble lagt til grunn for kurset og 
for eiere av pussede murhus i Notodden sentrum 
fra perioden 1900 - 1920, som inngår i Notodden 
fargeplan, men er også generelt veiledende.

Valg av pussmørtel
Til pussreparasjoner bør det velges en mørtel 
med hydraulisk kalk som bindemiddel. Det 
benyttes en mørtel til grovpussen med maksimal 
kornstørrelse ca. 3 mm og en mørtel til den avs-
luttende finpussen med maksimal kornstørrelse 
ca. 0,5 - 1 mm. Mørtelleverandørene har ofte 
også en egen grunningsmørtel til å koste på den 
frilagte teglflaten. Hydraulisk kalkmørtel leveres 
av alle store mørtelleverandører i Norge. Mør-
telen kommer i sekker og skal bare tilsettes vann. 
Til store arbeider kan det leveres til mørtelsilo.

Utførelse av pussarbeider
Puss som ikke har heft til underlaget kalles “bom-
puss”. Fagkyndige lokaliserer bompuss ved å 
føre en metallstang eller lignende over pussflaten 
og vurdere lyden. Puss som både er “bom” og 
oppsprukket bør fjernes og erstattes med ny 
puss. Skadet puss fjernes helt inn til ren teglflate. 
Det skal være presise kanter mot den pussen 
som skal beholdes. Vinkelkutter er egnet. Den 
rene teglflaten grunnes og grovpussen påføres 
med 10 - 15 mm. i hvert påkast. Finpussen skal 
helst bare være porefylling av grovpussen for å få 
en glatt, jevn flate. Materialleverandørens anvis-
ning for utførelse og vanning skal følges.

 
Henvisninger
Norges Byggforskningsinstitutt selger byg-
gdetaljblader med svært pålitelig informasjon. 
Følgende blad anbefales:

742.241 Fasaderengjøring
742.302 Tilsyn og vedlikehold av       
                 utvendige mur-og betongflater
742.633 Utvendig maling av eldre   
                 bygninger i puss, tegl og betong
742.864 Skader på puss. Årsaker og    
                 utbedringsmåter
770.111 Mørtler for rehabilitering av eldre  
                murbygninger
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 Malingsfjerning
Organisk maling er benyttet på de 
fleste pussede husene på Notod-
den. Hvis de skal males med silikat-
maling, må den gamle organiske 
malingen fjernes. Det gjøres best 
med kjemikalier som løser opp 
malingen og deretter vaskes av 
med høytrykksvasker og varmt 
vann. Det er lett å skade pussen 
under malingen og høytrykksvask-
ing må foregå med forsiktighet.

Valg av maling
Det bør velges en maling med uor-
ganisk bindemiddel, det vil si silikat 
eller kalkmaling. Bruk av maling 
med organisk bindemiddel, det vil si 
alle typer 
plastmalinger, frarådes. Organiske 
malinger danner en film på over-
flaten som blir tettere for hver gang 
huset males. Malingsfilmen fører 
til at fuktighet i pussen ikke kan 
fordampe, og både maling og puss 
kan på sikt ødelegges. De fleste 
malingsleverandører har silikatmal-
ing som gir godt resultat.
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Heglandgården,
før og etter rehabilitering.
Det har fått igjen sitt originale utseende,
og står nå som inspirasjonskilde midt i sentrum.
Håpet er at andre gårdeiere følger dette flotte 
eksemplet.

Stolte gårdeiere

Gjennomføring av fargeplan

Fargeplanen blir levert til Notodden kom-
mune, og det er opp til representanter for 
kommunen, gårdeiere og lokalt næring-
sliv å forvalte gjennomføringen av denne. 
Det kan også være nødvendig å knytte 
lokal fagkompetanse til prosessen.
Fargene som er gitt i planen er veile-
dende, og ved oppmalingen er det nød-
vendig at prøvestrøk blir nøye vurdert 
i lokale lys- og størrelsesforhold av en 
kvalifisert person. Fargene som er tatt 
ut i liten målestokk kan endre seg radi-
kalt på stedet. Her ligger alltid en siste 
justeringsfaktor. Det understrekes at det 
er svært viktig at gårdeiere deltar i pros-
essen fra starten av, og at flest mulig 
kommer i gang med oppussing samti-
dig for å skape en bølge av motivasjon. 
Andre gårdeiere vil kunne stimuleres til 
opprustning av sine bygninger gjennom 
en aktiv dugnadsånd. 
Fargeplanen for pilotområdet vil kunne 
danne utgangspunkt for den øvrige pal-
etten på Notodden.
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Apotekergården

Eksisterende farger

Nye farger
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S 2005 Y30R

S 3010 R
80B

S 2005 Y30R

S 1010 Y20R

S 2005 Y30R

S 7020 Y70R

Eksisterende Farger:

Nye farger:
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S 1505 Y20R

S 2020 Y20R

Hvit

Eksisterende Farger:

Nye Farger:

Mot torget
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Gipsavstøpning av trekninger, for å lage nye.

H
vit

Teglstein

S 2005 Y50R

S 2005 G
80Y

S 2005 Y50R
Nye Farger:

Oscar Nissens gate 
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S 2502 Y10R

S 2030 Y20R

S 2502 Y10RUendret:

Oscar Nissens gate

Oscar Nissensgate 2 a og b, Wormsen, er i dag fargesatt likt. De har samme eier. De representerer to av de fineste 
Jugendbyggene i sentrum, og anbefales oppgradert/rehabilitert med individuell fargesetting. Dette vil gi gata en fin 
rytme. Begge bygg er fargeundersøkt, og fargeplanen har foreslått å bruke de originalfarger som er funnet. 
Teglbygget på hjørnet har idag pusset fasade mot gata. Ifølge gårdeier ble dette gjort for å dekke over påbygg mot 
Wormsen. Det anbefales at pussen fjernes og original teglfasade med pølsespekkede fuger mot gata frilegges og 
fullføres mot nabobygg. Dersom dette er teknisk umulig, opprettholdes pussfasade med teglimitasjonsfarge.
Oscar Nissensgate 1– det gamle Posthuset, har stenkpuss som vanskelig kan overmales. Den er også vanskelig å 
reparere, da fargen er del av pussen. For eventuell ny fargesetting må all puss fjernes. Dette anbefales dersom det 
er gjennomførbart økonomisk. Det vil lønne seg på lang sikt. Ny forskriftsmessig puss og mineralsk maling anbefales. 
Her er to alternative fargeforslag lagt inn i planen. Det lyse forslaget er basert på Jugendpaletten, det gråblå  henter 
inspirasjon fra en mer klassisistisk palett. Originalfarge er ikke funnet.
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S 2005 Y30R

S 2005 G
70Y

Hvit

Eksisterende Farger:

Nye Farger:

Bjørnstjerne Bjørnsons gate
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Eksisterende farger

Nye farger

S 3005 Y10R

S 1010 Y20R

Hvit

S 2010 Y20R

Uendret:
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S 1505 Y20R

S 2020 Y20R

Hvit

S 2005 Y20R

S 3010 B10G

Hvit

 Bjørnstjerne Bjørnsons gate

I følge gamle foto har de fleste hus i denne gata stått umalte en lang stund, noe som var vanlig på Notodden. Fargeplanen for 
dette gatebildet tar utgangspunkt i noen enkle fargeundersøkelser av fasadene i gata, og støtter seg forøvrig til Jugendpaletten. 
Nytt betongbygg, nr.1,  på hjørnet mot torget, oppgraderes, men har ikke fått nye farger. Eksisterende teglbygg er kun markert 
symbolsk. Et par av husene, nr. 3 og 5, er nylig fint pusset opp, men fargene er å betrakte som noe 
“moderne” sammenlignet med de typiske Jugendfargene (“80-tallsfarger”). Justering av fargene anbefales ved neste fasadeop-
pussing. Nr. 2 er bygget med inspirasjon fra Jugend/Nybarokk. Huset kler den eksisterende blåfargen. Den beholdes i forslaget, 
men fasaden bør rehabiliteres. Nabobygget – nr. 4, har tidligere hatt en enklere fargesetting i følge gamle foto. Det anbefales at 
den nåværende kontrastfylte fargesetting dempes noe til fordel for dette originaluttrykket. Det vil gi både fasaden og gatebildet et 
mer harmonisk preg, og bygget vil dominere mindre. Sokler er foreslått i varme, stenimiterende gråtoner.
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S 3005 Y20R

S 2010 Y20R

S 7020 Y60R

S 3010 Y90R

Hvit
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S 3502 Y

S 1030 Y10R

S 2502 Y

Eksisterende Farger:

Nye Farger:
Uendret:

Storgata

2.1.1  Storgata

Storgata 30, Cowardgården, er fargesatt med blikk på det 
originale uttrykket funnet på gamle foto, med bl.a. en lysere 
sokkelfarge enn i dag. Bygget vil da virke mer helhetlig. 
På nr. 32 er forblendingstegl foreslått fjernet, slik at originaltegl kan frilegges, også for å fremme bygget som helhet.
Øvrige bygg er søkt avstemt med vekt på varme, relativt lyse jordfarger, som er avledet av Jugendpaletten, men tilpasset Stor-
gatas arkitektur. Fargene binder sammen gatepartiet ved å ligge nær hverandre på fargesirkelen. Gultoner er introdusert for å 
bryte en overvekt av de noe tunge rødfarger i dagens palett.
Det anbefales nødvendige innslag av kalde toner– som blåfargen i nr. 42.  Nr. 24 er beholdt som det er, og for nr. 26 , DnB-
bygget, foreslås rensing av fasade og opprusting av sokkeletasje med ny, lys gråfarge. Begrensning av logofarger og reklame 
vil være gunstig for helhetsinntrykket.

Stein
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S 2030 Y20R

S 1502 Y10R

S 2020 G
90Y

S 2005 Y20R

S 2020 Y30R

S 1010 Y10R
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Teglstein

S 2030 Y10R

S 5040 Y60R

Teglstensforblending fjernet i 
sokkeletasjen. Original teglsten frilagt.
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S 5010 G
50Y

Uendret:

S 2020 Y20R

S 3010 B10G
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S 2010 Y20R

Uendret:

S 2502 Y

S 2010 G
20Y

S 1005 Y
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S 1020 Y20R

S 1005 Y

S 2005 Y30R

S 0502 Y 
evt. S 3020 G 90Y 

 Torget

Storgata 26/28 – Hefregården, et fint og viktig bygg i Jugendstil, er tilbakeført til originalfargen. 
Konf. fargeundersøkelser.
Øvrige bygg er søkt avstemt i henhold til Jugendpaletten. Storgata  31 og Torget 1 har i dag samme farge, 
da de har felles eier. Det er her foreslått to ulike farger, slik at de ikke opptrer som en blokk. Dette glir bedre 
inn i den øvrige rytmen i fasaderekkene, der hvert hus får uttrykke seg i farge og dimensjon.
Apotekergården – Torget 4, er behandlet spesielt tidligere i rapporten. Den nye 
fargesettingen her ligger nær opptil den eksisterende, men er dempet noe og tilpasset 
malingskvalitetens begrensninger. 
(Silikatmaling). Torget 2 – Heglandgården, er rehabilitert, maling er fjernet og originalteglen avdekket i fasad-
ene. Nabobygget, tilhørende samme gårdeier, beholdes som det er. (Relativt nyoppusset)
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Palett for Notodden sentrum - fasadefarger
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Teglstein
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30R
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 9523,

sokkel

K
eim

 9536,
kvader m

.m
.

Keim 9383, 
vindu

Keim 9531, 
vegg

Fargenrummer I NCS 
fortløpende i kolonner fra 
venstre mot høyre.
Konf. Visuelle framstill-
inger.
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