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At de fysiske omgivelsene har betydning for 
menneskers selvbilde og livskvalitet er vel 
kjent, men i kampen mot bostedsløshet har 
ikke denne kunnskapen alltid vært tillagt 
like stor vekt. Dette heftet presenterer noen  
eksempler på hvordan utforming av boliger kan 
bidra til å bygge et bedre liv for bostedsløse og 
andre vanskeligstilte.

Husbankens hovedmål «Alle skal kunne bo godt 
og trygt!» setter standarden for arbeidet med 
bosetting av vanskeligstilte i Norge. Gjennom ut-
vikling av fagområdet boligsosialt arbeid ønsker 
Husbanken å bidra til at vanskeligstilte på bolig-
markedet skal kunne skaffe seg en god og varig 
bolig. 

Noen av de aller vanskeligst stilte har ikke hatt 
egen bolig på flere år. De har bodd midlertidig 
hos familie, venner, på hospits, natthjem eller 
utendørs. Noen har oppholdt seg i institusjon eller  
i fengsel. Felles for disse er at de har manglet 
et fast holdepunkt i livet sitt, de har levd under 
den påkjenningen det er å ikke vite hvor de skal 
oppholde seg kommende natt. Gjennom økt  
satsning på boliger for vanskeligstilte utvises  
forståelse og respekt for en god og varig bolig 
som en grunnleggende verdi for alle mennesker.

Husbanken arbeider i et utfordrende felt der 
kunnskap om det fysiske miljøet møter de sosiale 
disipliner. Dette er en spennende posisjon som 
gir muligheter til å se sammenhenger og stille 
spørsmål man ikke nødvendigvis ville være like 
opptatt av innenfor det enkelte fagfelt: 

- Hvordan kan boligen virke positivt på en  
 beboers selvbilde og livskvalitet? 
- Kan den fysiske utformingen av boliger og  
 bomiljøer brukes mer bevisst for å styrke 
 menneskers selvrespekt og mestringsevne? 

- Hvordan kan man i arbeidet med vanskelig-
stilte best sette mennesket i sentrum uten  
at det går på bekostning av det sosiale felles-
skap eller helheten i omgivelsene? 

Svarene kan være mange og komplekse, men det 
som er sikkert er at eksemplene i samlingen viser 
at ulike egenskaper ved en bolig og et bomiljø 
kan være med på å sette i gang positive prosesser 
som kan føre til mestring og økt livskvalitet.  

Anbefalingene i heftet baserer seg på erfaringer 
og kunnskap som planleggere og ansatte har 
med bruken av ulike typer av botiltak. Heftet ret-
ter seg først og fremst mot kommuner, frivillige 
organisasjoner, private utbyggere, planleggere og 
arkitekter. Vi ønsker at kunnskapen skal kunne 
brukes i kommunal planlegging som et ledd i 
en helhetlig stedsutviklingsstrategi, der bolig- 
sosiale mål og omgivelseskvaliteter ses i en sam-
menheng. Målet i denne sammenheng vil være å 
tydeliggjøre problemstillinger og valg knyttet til 
både planleggingsprosess og utforming av fysiske 
løsninger. Hva bør man tenke gjennom ved plan-
legging og utforming av boliger for bostedsløse 
og andre vanskeligstilte? 

Lykke til med arbeidet!

Margot Telnes
Regiondirektør, Region sør 

Oktober 2007

For or d

Skulpturen «Gullegget» er laget av kunstneren 
Ingunn Dahlin og står i fellesarealene i «Veiskillet» 
i Trondheim. 
Foto: Sigrid Schrøder
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Når mennesker som har det vanskelig blir til-
delt en bolig, er dette med på å påvirke hvordan 
de ser på seg selv og sitt liv, og hvordan andre 
oppfatter dem. De som selv ikke er i stand til å 
velge hvor og hvordan de vil bo, er tvunget til 
enten å avvise eller akseptere tilbudene de får 
fra hjelpeapparatet. Dette gir planleggere og 
arkitekter som utformer disse boligene et stort 
og viktig ansvar.

Omgi velser bet yr noe!
I dette heftet vil vi fokusere på hva kvaliteten  
på fysiske omgivelser kan ha å si for vanskelig-
stilte beboere. Vi tar også opp tema som har 
med selve planleggingsprosessen å gjøre, samar-
beidspartnere, brukerinvolvering og medie- og 
informasjonsstrategier. 

I siste del presenteres ni eksempler på botiltak 
som illustrerer forskjellige aspekter ved temaene 
vi diskuterer. Dette er ikke ment som en kata-
log med gode eksempler som kan kopieres. Det 
finnes få fasitsvar, og mange mulige løsninger.  
Vellykkede botiltak er nettopp kjennetegnet 
ved at de har blitt til gjennom en prosess hvor  
problemstillinger er diskutert og løst med utgangs- 
punkt i en gitt situasjon og beboergruppe. 

Likevel: Vi drister oss til komme med noen anbe-
falinger som er basert på erfaringer ansatte, plan-
leggere og arkitekter har gjort seg i de prosjektene 
vi har besøkt. Noen steder har vi også snakket med 
beboerne selv. 

Boligene vi har besøkt, er i hovedsak planlagt for 
beboergrupper som har problemer med rusavhen-
gighet og kriminalitet, gjerne i kombinasjon med 
psykiske lidelser. Dette er beboere med til dels 
store problemer, som i tillegg til bolig også vil 
trenge annen type oppfølging. De kan ha vært 

bostedsløse, eller ikke i stand til selv å skaffe seg 
egen bolig. Disse beboergruppene er like forskjel-
lige som andre mennesker, det vil si at de trenger 
forskjellige typer boliger. Perspektivene som pre-
senteres i dette heftet er derfor relevante i forhold 
til mange ulike grupper av mennesker. 

InnledningInnhold

�

Bost edsløshet
Som bostedsløs regnes personer som 
ikke disponerer egen eller leid bolig, og 
er henvist til tilfeldige boalternativer, 
samt personer som ikke har ordnet opp-
holdssted for kommende natt, eller bor 
midlertidig hos familie eller venner. Som 
bostedsløs regnes også personer som  
oppholder seg i fengsel, institusjoner, 
hospits eller lignende, som ikke har egen 
bolig og skrives ut eller løslates innen to 
måneder (Dyb, 2005). I 2005 var det 5500 
bostedsløse i Norge, 2/3 er menn. 2/3 er  
mellom 20 og 39 år. 6% av disse er gift 
eller har samboer, og 3 av 10 har barn 
som er avhengige av dem. Mennesker 
fra Afrika, Asia og Oceania er over-
representert i denne gruppen. Seksti  
prosent er rusavhengige, 38% har psykiske 
lidelser, og 25% har dobbeltdiagnoser. 
Femten prosent har også fysisk sykdom 
(Dyb, 2007). 



� �

Hvis noen prøver å si til deg at du er verdt noe, 
men tilbyr deg en sliten leilighet i et dårlig 
nabolag, er det ikke så lett å tro på det. Å legge 
omsorg i utformingen av en bolig kan forsterke 
et budskap om inkludering, trygghet, toleranse 
og mestring. Positive ringvirkninger skapes også 
ved at de som arbeider med boligformidling og 
oppfølging opplever det som meningsfullt å tilby 
boliger de er stolte av. Dessuten kan en attraktiv 
bolig i større grad få en beboers pårørende til å 
håpe og formidle håp. Positive assosiasjoner til 
den fysiske utformingen av en bolig forsterker et 
budskap om at noen bryr seg.  

Likevel er det ikke sikkert at det å bo i en god 
bolig til forskjell fra en dårlig bolig eller i et 
godt nabolag til forskjell fra et belastet nabolag, 
trenger å være løsningen på en vanskelig livssitua- 
sjon. I noen situasjoner vil det fysiske miljøet 
bety minimalt, i andre situasjoner betyr det mer.  
Sosiale faktorer og fysiske omgivelser må spille 
på lag. 

Omgivelseskvaliteter er ikke bare bestemt av  
utformingen av boligene eller av lokaliseringen 
og de nærmeste omgivelsene. Opplevelsen av 
kvalitet skjer i samspillet mellom flere faktorer, 
og er også resultat av en god prosess. Situasjon 
og sosiale prosesser påvirker assosiasjonene de 
fysiske omgivelsene gir oss. Derfor er det viktig å 
ikke se de fysiske eller organisatoriske aspektene 
hver for seg, men å se hvordan helheten bidrar til 
et botiltaks «vellykkethet».

Hjem kontra institusjon 
Det er et mål at boligtiltak skal oppleves mest 
mulig som vanlige hjem og ikke som institusjoner. 
Et hjem forbindes gjerne med frihet og kontroll 
over egen situasjon. Ansattes «plass» i botiltakene 
vil kunne påvirke denne hjemfølelsen. På den ene 
siden vil nærværet av ansatte redusere den en-
kelte beboers frihet og selvstendighet. Samtidig 
vil tjenester som er knyttet til boligen, bidra til å 
skape den nødvendige tryggheten og styrke den 
enkeltes mulighet til å mestre egen bosituasjon. 

Andre organisatoriske aspekter har også betyd-
ning. Det har for eksempel vist seg at permanente  
boligløsninger er gunstigere enn kortvarige og 
uvisse husleiekontrakter for mennesker i en van-
skelig livssituasjon. Forholdene ligger dårlig til 
rette for å knytte seg til boligen når man risikerer  
å måtte flytte innen kort tid. 

Sammensetning av beboere har også betyd-
ning for opplevelsen av hjemlighet og trygghet. 
Kjønnssammensetning i et botiltak er en aktuell 
problemstilling. Erfaringene tilsier at det kan være 
vanskelig å være alene kvinne i et hus med mange 
menn, derfor ønskes det alltid minst to kvinner i 
et botiltak. Flere av kommunene vi har vært i kon-
takt med, har god erfaring med kvinnekollektiv, 
og de mener at kvinnene kan støtte hverandre 
i et ellers mannsdominert rusmiljø. Trondheim 
kommune har også erfaring med at noen kvinner 
fungerer bedre i miljø sammen med bare menn 
fordi de lett kommer i konflikt med andre kvinner. 
Dette må med andre ord vurderes på individnivå.  
I intervjuene kommer det også fram erfaring-
er om hvor viktig det er å finne beboere som  
passer sammen ut fra personlighet, atferd og type 
rusmisbruk hvis de skal bo tett.

En svensk miljøpsykolog har satt opp en 
modell som viser de fysiske omgivelsenes 
betydning. Sentrum i modellen er kalt «basic 
emotional process» – eller med enklere ord: 
«hvordan man har det». 

Küller (1986, 1991) setter opp fire grupper 
av hovedfaktorer som påvirker hvordan man 
har det:
1) Det fysiske miljøet 
2) det sosiale miljøet (hvilke mennesker  
 man har rundt seg) 
3) personlighet (hvordan man er som  
 menneske og hvilke ressurser man har) 
4)  hva slags aktivitet man holder på med 
 
De utadgående pilene viser hvordan vi kom-
penserer og adapterer når situasjonen ikke 
er optimal. Det vil være forskjellig hvor mye 
hver av disse hovedfaktorene betyr avhengig 
av situasjon. 

Denne overskriften stod å lese på forsiden av Adresseavisa i mai 2006 etter at en 22-åring i en av 
Trondheims nabokommuner hadde tent på brakka han bodde i, i påvente av at kommunen skulle skaffe 
ham en permanent leilighet. Hendelsen illustrerer at det ikke er nok å ha «tak over hodet» men at den 
fysiske utformingen, beliggenheten og ikke minst assosiasjoner knyttet til boligen betyr noe: «Denne 
kåken har (…) gjort meg deprimert og gitt meg en nedverdigende følelse. Dette var ikke et sted å bo skal 
en komme seg videre i livet.» (Okkenhaug, 2006)
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Hv a er et hjem?
Forskning om hjemmets betydning kan 
oppsummeres gjennom følgende «liste»: 
Et hjem forbindes med trygghet og kon-
troll, og er et tilfluktssted fra verden 
utenfor. Et hjem reflekterer et menneskes 
ideer, verdier og status. Et hjem er et sted 
man har mulighet til å endre og prege.  
Et hjem er noe permanent og assosieres 
med kontinuitet. Et hjem forbindes med 
forholdet vi har til familie og venner, og 
er et sentrum for mange av aktivitetene vi 
foretar oss. Vi assosierer også «hjem» med 
bestemte steder og fysiske strukturer som 
vi ønsker et personlig eierskap til. 
(Despres, 1991)

 Del I : 

P lanlegging og pr osess
Boligene som blir presentert i dette heftet er blitt 
til gjennom svært ulike planleggings- og bygge- 
prosesser. To av dem er bygget etter arkitektkon-
kurranse arrangert av de respektive kommunene i  
samarbeid med Husbanken. Seks tiltak er resultat 
av en bestilling direkte til en arkitekt, hvor byg-
gherre har vært enten en privat aktør, en frivil-
lig organisasjon eller kommunen. Bare ett tiltak, 
en ombygging, er gjennomført uten arkitekt, ved 
kommunens eiendomsavdeling. 

Valg som gjøres i den tidlige fasen av planleg-
gingsprosessen har stor betydning for hvordan  
resultatet blir: Bruk av arkitekt, sammensetning 
av prosjektets styringsgruppe, klarhet i bestil- 
lingen og grad av brukerinvolvering. Entreprise-
formen, dvs om boligene bygges i totalentreprise  
eller som delt entreprise kan også påvirke  
resultatet, spesielt i forhold til materialvalg og 
type utførelse. 

Hvem sett er st andar den? 
Hvem sti l ler  kr avene?
Flere av de involverte vi har snakket med, har gitt 
uttrykk for at planleggingen har vært preget av 
tidkrevende arbeid og lang saksbehandlingstid 
knyttet til bruk av tilskuddsmidler og kommun-
ens godkjenning av prosjektene. Innholdet i be- 
stillingene har variert i vesentlig grad. Der arkitek-
ten har vært engasjert direkte, ser det ut som om 
utformingen i stor grad har vært påvirket av hans 
eller hennes forestillinger, fordi det ikke alltid har 
vært klare føringer fra byggherrens side. Dette 
har ført til diskusjoner underveis, som til tider ble  
opplevd som tunge, men som har bidratt positivt 
til å utvikle prosjektene. 

Oppgaven bør defineres tydelig i forkant av pro-
sjekteringen. Gjennom en programmeringsprosess  

kan byggherren få et bevisst forhold til sine behov 
og synliggjøre interesser som er, eller kan komme, 
i konflikt med hverandre. I motsetning til prosjek-
teringen, har denne prosessen ikke som mål å be-
stemme konkrete løsninger. Det må vurderes hva 
man skal legge spesiell vekt på ved utformingen 
av boligene. Forhold som kan få konsekvenser for 
utformingen av bygning, interiør og uteområder, 
samt forhold i omgivelsene det er spesielt viktig 
å ta hensyn til, bør kartlegges. I denne fasen er 
brukernes kunnskap vesentlig, enten de er be-
boere eller ansatte. 

Br uker invol ver ing
Fokus på beboergruppens behov er sentralt for  
å få til gode boliger for bostedsløse. Brukerne  
består i hovedsak av beboere, men også av perso-
nale enten som fast bemanning eller ambuler-
ende oppfølgingstjenester. 

Beboerne har i liten grad deltatt aktivt i planleg-
gingen av de boligene vi har besøkt. Men vi kan 
i noen tilfeller snakke om «indirekte medvirk- 
ning», ved at planleggere av nye prosjekter tar med 
seg de erfaringene de har etter å ha jobbet lenge  
i feltet eller ved at de går aktivt ut og henter  
informasjon om aktuelle beboere og deres behov 
og ønsker. 

Småhusprosjektet i Trondheim er et godt eksem-
pel på at boliger  bygges til navngitte personer, ut 
i fra hver enkelt beboers konkrete behov, tolket 
av dem som jobber med dem. I dette tilfellet 
ble bostedsløse i Trondheim kartlagt i forbind-
else med Prosjekt bostedsløse, se s. 42, og man 
forsøkte å finne en plass til hver enkelt i eksi- 
sterende boliger og institusjoner. De som gjenstod, 
var de som ikke fungerte særlig godt når de bodde 
for tett på andre mennesker. Ideen om småhusene 
oppstod med tanke på disse. 

T jenest er 
Etter sosialtjenesteloven skal kommunen 
tilby praktisk bistand og opplæring til dem 
som har et særlig hjelpebehov på grunn 
av sykdom, funksjonshemming, alder eller 
av andre årsaker. Det vil si personer som 
av ulike grunner ikke har evne eller for-
utsetninger til selv å kunne ivareta viktige 
daglige gjøremål og overholde forplik-
telser knyttet til det å bo. 

Tjenesten tildeles mottakeren etter en-
keltvedtak fattet av kommunen. Et vedtak 
gir mottakeren mulighet til å klage på 
avgjørelsen hvis han eller hun mener at 
tilbudet ikke ligger på et forsvarlig nivå 
i forhold til eget behov. For å sikre mot-
takeren eller brukeren innflytelse over 
tjenestetilbudet er brukermedvirkning helt  
sentralt. 

Alle med behov for langvarige og koordi-
nerte tjenester har rett på individuell plan. 
Individuell plan er et prosessverktøy som 
styrker brukeren og sikrer at den enkeltes 
forutsetning og mål ligger til grunn for sam- 
arbeidet.

Praktisk bistand og opplæring organiseres 
ulikt og i noen kommuner kalles det in-
dividuell booppfølging, ambulerende opp-
følgingstjeneste, ambulerende boteam 
eller også fast bemanning. I dette heftet 
benyttes den betegnelsen som kommunen 
selv bruker på tjenesteorganiseringen i de 
boligene vi besøkte.
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Et annet eksempel er Veiskillet i Trondheim som 
ble til som følge av gateprestens samtaler med 
innsatte i fengsel. De innsatte opplevde at de ikke 
hadde noen reell sjanse til å endre livet sitt fordi 
de ble plassert i hybelhus når de kom ut, der veien 
til gamle rusvenner og det kriminelle miljøet var 
kort. Gateprestens visjon var å gi en mulighet til 
dem som virkelig var motiverte for endring.

Men det finnes også eksempler på at brukerne  
er direkte involvert i planleggingsprosessen. En 
brukerrepresentant, valgt blant potensielle be-
boere, var med under hele planleggingen av botil-
taket på Nesodden. Direkte brukermedvirkning 
kan ha stor verdi, men av og til vanskelig å få til 
i praksis.

«Prosjekt bostedsløse» har bidratt til verdifullt 
samarbeid på tvers av etater og organisasjoner, 
mellom kommunale etater, frivillige organisa-
sjoner, arkitekter og ikke minst politiet. For  
eksempel ble lokaliseringen av småhusene i 
Trondheim diskutert med politiet. I Bergen er det 
under Prosjekt bostedsløse etablert godt samar-
beid mellom Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB), 
kommunal huseier som har ansvaret for HMS i 
botiltakene, boligetaten som tildeler boligene, 
forvalter av bostøttemidlene, og sosialtjenes-
tenen som sørger for booppfølgingen. Gode sam-
arbeidsrelasjoner bidrar til bredere forankring av 
prosjektene, og øker mulighetene for å lykkes.

Erfaringsmessig vil planlegging av boliger for 
spesifikke grupper skape naboprotester og kan-
skje også underskriftskampanjer. Naboene gir 
uttrykk for skepsis og frykt for leietakerne, og 
det er naturlig å være redd for det som er ukjent.  
På bakgrunn av dette er det ikke rart at naboene 
ønsker å vite hvem som skal flytte inn, og hvilke 
problemer de har. Informasjon gir en større opp-
levelse av kontroll. 

I Trondheim kommune er det utarbeidet en egen 
strategi for håndtering av naboprotester, der kom-
munen har valgt å gå inn for større åpenhet og of-
fentlighet enn det som er lovpålagt. Så tidlig som 
mulig etter at planleggingen har startet, sendes 
det informasjon til naboer i form av en brosjyre 
som informerer om prosjektet. Men dette er ikke 
nødvendigvis en riktig strategi i alle saker, og må 
vurderes ut fra den enkelte situasjon.

Det er viktig å ta eventuelle naboprotester på 
alvor, og passe på at alle får den samme infor-
masjonen, for eksempel ved å dirigere alle hen-
vendelser videre til samme person i kommunen. 
Ved innflytting bør naboene ha én kontaktperson 
blant de ansatte i botiltaket. I noen tilfeller kan 
det også være aktuelt å arrangere møter mellom 
naboene, ansvarlige for botiltaket og politiet, for å 
klargjøre ulike roller, og hvor man skal henvende 
seg hvis noe skjer. I forbindelse med småhusene 
i Trondheim, ble det bestemt at man jevnlig 
skulle ha nabomøter så lenge det var behov for 
det. Bergen kommune har også god erfaring med 
møter mellom naboer, velforeninger, huseiere og 
tjenesteyterne. 

Naboer kan føle seg tryggere hvis de får 
telefonnummeret til tjenesteyterne, eller en 
kontaktperson i kommunen. Oftest viser det seg 

Det er få naboer i Schandorffsgate, men 
til gjengjeld bor noen av dem tett på by-
gårdens uteareal. Naboforholdet er likevel 
problemfritt.

I det danske programmet «Skæve huse for 
skæve eksistenser» er det flere eksempler 
på brukermedvirkning.  (Kern, 2003). 

I prosjektet «Vinterly/På sporet» (bildet 
over) ble erfaringene fra en tidligere provi-
sorisk løsning benyttet i en videreføring av 
prosjektet. De nye boligene ble utformet i 
tett dialog med beboerne.

I prosjektet «Illu» for bostedsløse grønlen-
dere i København, var intensjonen å skape 
boliger hvor beboerne kunne være aktivt 
medvirkende i den avsluttende delen av 
byggingen, og på den måten påvirke boli-
gens utforming. Boligene ble levert svært 
enkle og «uferdige» med kun to basisrom: 
Kjøkken og bad. I tillegg var det satt av et 
areal til hver bolig for en mulig utvidelse 
etter hvert.

Til høyre:
Meland kommune stiller i en egen klasse 
når det gjelder brukerinvolvering med 
sitt «sjølbyggarprosjekt». Medvirkningen 
begrenser seg imidlertid her til selve ut-
førelsen. De fremtidige beboerne har ikke 
deltatt i planleggingen av boligene, selv 
om det opprinnelig var hensikten. Potens-
ielle beboere danner snekkerlag som byg-
ger husene sammen, og husene blir fordelt 
ved loddtrekning mellom deltakerne når 
de er ferdige. Det at beboerne får delta i 
byggingen gir både kompetanseheving og 
nettverk.
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Suksessen til Ørretholmen i Tromsø blir 
satt i sammenheng med at prosjektet 
har vært godt forankret i den politiske 
ledelsen i byen og hadde et enstemmig 
kommunestyrevedtak bak seg. 
Ørretholmen har også hatt en bredt  
sammensatt styringsgruppe som jobbet 
med forebygging av bostedsløshet, der 
ulike kommunale instanser har samar-
beidet med en brukerrepresentant og en 
representant fra Husbanken.
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at frykten for kriminalitet og synlig rusmisbruk er 
større enn den hadde trengt å være. I Thaulowsvei 
i Oslo har de for eksempel ikke opplevd å bli 
oppringt av naboene etter oppstart av botiltaket, 
selv om mange var skeptiske på forhånd. Større 
trygghet blant naboene kan også oppnåes ved 
at politiet, både i sivil og uniformert, tar runder  
i nabolaget oftere enn før, noe som gjøres på  
Moholt i Trondheim der Veiskillet ligger. På den 
annen side kan synlig politi også gjøre naboer 
redde for at det skjer mer kriminalitet enn før.

Å sørge for god kvalitet på utformingen av 
bygninger og uteområder, samt godt vedlikehold, 
kan også redusere antall naboklager. Bergen 
kommune har erfaring med at man ved å 
utstyre leilighetene med returboks for brukte 
engangssprøyter kan unngå mange naboklager i 
ettertid. 

Media
Hva naboer tenker om et planlagt botiltak 
påvirkes lett av media. Ofte er det tilfeldig hvilken 
vinkling media velger, men det kan ha mye å si for 
lokalsamfunnet. Ørretholmen er et eksempel på 
et botiltak som har fått mye positiv medieomtale, 
noe som kan henge sammen med politikernes 
samstemmige holdninger til prosjektet. Her valgte 
planleggerne å være åpne for spørsmål fra media, 
og opplevde å bli forstått. Naboene ble etter hvert 
interessert i å bidra til å hjelpe de nye beboerne. 

Småhusprosjektet i Trondheim fikk derimot mye 
negativ medieomtale i begynnelsen. Omtalen var 
først og fremst knyttet til bruken av brakker som 
permanente boliger. Men etter hvert som man 
så at boligene fungerte såpass bra for beboerne, 
ble innstillingen mer positiv. Media ble invitert 
på visning da boligene sto klare for innflytting. 
Trondheim kommunes informasjonsstrategi ved 

opprettelse av kommunale boliger inneholder 
også retningslinjer om at både den politiske og 
administrative ledelsen må være aktive i forhold 
til media, og alltid besvare eventuelle avisinnlegg 
hvor verdispørsmål taes opp. På samme måte som 
når det gjelder håndteringen av naboklager, må 
også strategien overfor media utformes ut fra en 
vurdering av hva som er riktig for hvert enkelt 
prosjekt.

 

dagbladet søndag i 11. juni 11

ligstue. Og huset har forlengst fått et
navn. Det heter «Veiskillet». 

ARKITEKT BÅRD HELLAND legger åt-
te store fargebilder ut over et betong-
bord i kantina på Arkitekt- og Design-
høgskolen i Oslo. Her arbeider Hel-
land med sin doktorgrad i arkitektur,
og her satt han og tegnet etter at Kir-
kens Bymisjon i Trondheim spurte
ham om å utforme et helt annerledes
hybelhus.

– Dette skulle bli et sted hvor men-
nesker kan lære å finne roen i sitt eget
hjem, forteller arkitekten. 

– Det er psykologisk grunnleggende
for å skape seg et godt liv. Bymisjonen
ville bort fra institusjonstanken og de
intetsigende lokalene som mange til-
byr. De ville ha et hus som skaper
identitet, som utstråler ro, fasthet,
trygghet og styrke. På samme måte
som du opplever en helt bestemt at-
mosfære når du kommer inn i ei kirke
eller en god kafé, skulle dette huset og-
så skape en egen stemning, sier Hel-
land. 

Han er fortsatt opprømt, selv om
det er langt over et halvt år siden han
forlot det ferdige prosjektet. Det består

av en første etasje med to leiligheter og
et fellesrom med kjøkken og spisebord
i midten. I etasjen over står fire leilig-
heter som fire svarte kuber på rad. Ar-
kitekten ville skape følelsen av at hver
leilighet har en synlig form, han ville
unngå følelsen av at den enkelte boli-
gen skulle forsvinne bak én stor fasade.

– Jeg tenkte underveis at det ville
være fint om bygget tydelig signaliser-
te den enkeltes bolig, nesten som et lite
rekkehus. Dermed oppsto formen der
de fire leilighetene står tydelig fram
som hver sin seksjon, svevende over
de inntrukne glassfasadene i førsteeta-

sjen. De store glassflatene i hver ende
av leilighetene i andre etasje gir et
gjennomlys som du sjelden finner i
små leiligheter. Etter lang tid på ei cel-
le, ville jeg gi beboerne mest mulig av
både luft og lys. Samtidig gir bambus-
veven utenfor sovedelen den skjer-
mingen de trenger. I tillegg kan flere
lag med mer eller mindre transparente
gardiner gi mulighet for modellering
av lys og innsikt, alt etter humør og be-
hov.

THOMAS LEVER midt oppe i arkitek-
tens idéer. En novemberdag i fjor høst

ken. Målet på sikt er å samle beboerne til en ukentlig fellesmiddag, ut over dét lever de

Fristedet: Tomta ble gravd noe ned i terrenget, slik at bakhagen blir et lunt og
skjermet sted etter hvert som beplantningen på vollen utenfor vokser til.

Fire på topp: Arkitekten ville tydeliggjøre selvstendigheten hos hver enkelt
leilighet i huset, og valgte å dele opp den øvre fasaden i fire kuber.

«Et sted hvor mennesker
kan lære å finne roen i
sitt eget hjem.»

Bård Helland, arkitekten

Veiskillet i Trondheim har fått mange 
positive medieoppslag på grunn av den 
utfordrende arkitekturen.

Faksimile fra Dagbladet, Magasinet  
(6.november 2006): «Flytte inn i frihet».

t
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Med omgivelseskvaliteter mener vi kvaliteter 
ved det fysiske miljøet, både selve boligen og de 
omgivelsene den har. Dette omfatter aspekter  
som brukbarhet (funksjonalitet), estetiske og 
symbolske kvaliteter. Brukbarhet handler om 
tilgjengelighet, praktisk tilrettelegging av om-
givelser for hverdagsaktiviteter, vedlikehold 
med mer. Det handler også om tilrettelegging 
for sosiale aktiviteter og møtesteder, noe som 
kan ha stor betydning for livskvaliteten til den 
enkelte. Estetiske kvaliteter, det vi oppfatter som 
vakkert, er knyttet til aspekter som romopp- 
levelse, lys og åpenhet, proporsjoner og farger. 
Det er umulig å skille det vi ser og sanser fra 
det vi vet. Den kunnskapen og erfaringen vi har, 
påvirker hvordan vi tolker sanseinntrykk. Det vi 
synes er vakkert, er ofte det som gir oss positive  
assosiasjoner ut i fra den erfaring vi har. Estetiske 
og symbolske kvaliteter handler om de assosia-
sjonene omgivelsene gir oss, og hvordan vi leser 
omgivelsene som informasjon om mennesker og 
situasjoner.

Br ukbar het
I Stortingsmelding nr. 23, 2003-2004 om bolig- 
politikken (KRD, 2003), heter det: «En god 
bolig skal som minimum dekke beboerens 
grunnleggende behov for trygghet, for liv og helse, 
for personlig hygiene og for hvile». Som grunnlag 
for finansiering i Husbanken må boligprosjekter 
generelt ha god, helhetlig kvalitet, og ivareta 
kriterier for universell utforming og miljø. Dette 
gjelder i utgangspunktet uavhengig av hvem som 
skal bo der. Likevel åpnes det i veiledningen til 
Husbankens grunnlån for at kvalitetskriteriene 
kan fravikes i forbindelse med bygging av boliger 
for vanskeligstilte. I tillegg stilles det få krav til  
boliger i teknisk forskrift til plan- og bygnings-
loven, og de kravene som stilles følges ikke all-
tid opp. Kvaliteten på slike boliger er med andre 

ord betinget av oppdragsgivernes og planleg-
gernes interesse og gode vilje. 

Et «normalt» hjem?
Vi har vært inne på flere sosiale og organisatoriske 
aspekt som påvirker beboernes muligheter for 
å skape seg egne hjem. De fysiske omgivelsene 
har også betydning for om et botiltak oppleves 
som et hjem. Følgende momenter kan bidra til å 
redusere institusjonspreget:

- ikke for mange enheter samlet på ett sted
-  alminnelige boligformer, dvs selvstendige  
 boenheter
- bygningstyper som passer inn i omkring- 
 liggende bebyggelse
- materialer og konstruksjoner som ikke  
 skiller seg ut på grunn av lav kvalitet

Jo flere beboere som plasseres sammen, desto 
lettere vil det være å assosiere tiltaket med en 
institusjon. Små botiltak blir ofte anbefalt for å 
unngå oppsamling av rusavhengige, og eskaler-
ing av rusmisbruk, men dette vil være avhengig 
av beboergruppen. I en evaluering av botiltak i 
Danmark anbefales det å ikke ha mer enn 6-10 
boenheter i hvert prosjekt (Bascon A/S, 2006).  

«Hjemlighet» behøver likevel ikke bety det 
samme som «normalitet». Vi får et stadig større 
mangfold av boformer i Norge, og vi flytter mer 
enn før mellom ulike former for boliger avhengig 
av livssituasjon. Erfaringer fra flere botiltak viser 
at det må være rom for det som er annerledes.  
Beboergruppen er uensartet og har svært ulike  
behov og ønsker. Det er ikke alltid riktig å tilstrebe 
boliger som er så vanlige som mulig. To av tiltakene vi har besøkt har fått hedrende 

omtale i forbindelse med Statens Byggeskikkpris 
2007: Bekkeblomveien på Nesodden og Veiskil-
let i Trondheim. Begge botiltakene berømmes for 
sin innlevelse og respekt for beboerne, noe juryen  

mener har stor overføringsverdi til det allmenne 
boligbyggeri. Dette er med på å viske ut forskjel-
len mellom det «normale» og det «spesielle».

L i v skv alit et
Det at boligen er utformet med omtanke 
slik at for eksempel morgensola treffer 
frokostbordet, at man får et glimt av havet 
og fjellene mellom nabohusene, at man 
har et sted ute å nyte den første vårsola, 
kan bidra til å høyne livskvaliteten. 

Ørretholmen er et eksempel på et botil-
tak med mange enheter (25-28), der sam-
mensetningen av boenheter av ulik type 
og design, samt plassering i klynger på 
en vakker naturtomt, motvirker institus-
jonspreget. Planleggerne på Ørretholmen 
har også god erfaring med å bygge i flere 
trinn, slik at miljøet blant beboerne fikk 
«sette seg» mellom hver fase. 

 Del I I : 

Omgi velseskv alit et er

Veiskillet i Trondheim er eksempel på et 
botiltak som skiller seg ut fra øvrig bebyg-
gelse gjennom sin arkitektoniske utform-
ing. I planleggingsprosessen ble det dis-
kutert hvordan arkitekturen kunne brukes 
som en positiv måte å få oppmerksomhet 
på. 

Det å trenge hjelp til å skaffe seg bolig kan 
i seg selv oppleves stigmatiserende. De 
ansatte på botiltaket i Bekkeblomveien på 
Nesodden forteller om hvordan noen be-
boere vegret seg for å takke ja til en bolig 
fordi de da opplevde å «klassifiseres» som 
«unormale». Når botiltaket først skiller 
seg ut, er det viktig at det skiller seg ut på 
en positiv måte. 

t
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universell utforming 
Regjeringen ønsker å legge universell utforming 
til grunn som et viktig kvalitetsprinsipp ved ut-
forming av bygninger, boliger og uteområder. Det 
er et politisk mål at alle, uansett funksjonsevne, 
skal kunne fungere på lik linje i samfunnet. Uni-
verselt utformede boliger vil redusere behovet 
for spesiell tilpasning. I NOU 2005:8: «Likeverd 
og tilgjengelighet» (Justis- og politidept, 2005) 
foreslås det at offentlig virksomhet skal ha plikt 
til generell tilrettelegging.

Gjennom universell utforming kan gapet mellom 
individets fysiske, psykiske eller sosiale forutset-
ninger, og miljøets krav til disse forutsetningene 
reduseres. I norsk boligpolitikk har universell 

utforming nærmest vært ensbetydende med 
tilgjengelighet for funksjonshemmede, og målet 
har først og fremst vært å redusere gapet mellom 
individets fysiske forutsetninger og miljøets krav. 
Gapet mellom individets psykiske eller sosiale 
forutsetninger og omgivelsenes krav har ikke 
vært vektlagt like mye. Det er nettopp disse to as-
pektene som er viktige når vi planlegger boliger 
for bostedsløse og andre vanskeligstilte (Denizou, 
2006). Rusavhengighet påvirker dessuten ofte 
sanser og førlighet. Denne beboergruppen er 
i risikosonen for å trenge rullestol eller andre 
hjelpemidler tidligere enn andre. Ved å planlegge 
universelt utformede boliger vil det, ved endrede 
behov og svekket førlighet hos tungt rusavhen-
gige, ikke være behov for tilpasninger.

Påvirkningsmuligheter på utforming av  
interiøret?
Vanligvis har man større påvirkningsmulighet 
på boliger man eier selv enn de man leier. Som 
leietaker er det normalt å ikke kunne gjøre store 
endringer uten å spørre huseier, og de fleste 
botiltak har i tråd med dette strenge regler for 
endring av boligen. Det å male vegger, fjerne 
delevegger, eller ommøblere, vil i noen tilfeller 
være i strid med eiers interesser, og man kan 
argumentere for at også beboere på botiltak bør 
forholde seg til disse relativt vanlige reglene. På 
den andre siden kan man spørre seg om det i en 
del tilfeller vil være riktig å gi beboerne større 
frihet til å prege egen bolig, hvis den uansett må 
males om før en ny beboer overtar den? Enkelte 

beboere kan ha stor glede av å dekorere egen 
bolig på utradisjonelle måter. Mange av dem som 
jobber med bostedsløse og andre vanskeligstilte 
har erfaring med at man må gi plass for større 
frodighet, og ikke la seg begrense av «det 
normale» og den «riktige smaken».

I Moss er det eksempler på at beboerne har prøvd 
å påvirke utformingen: En beboer har bygget 
køyesenger i boden for å innlosjere egne barn. En 
annen har innlemmet boden i selve boenheten. 
To naboer har slått sammen sine boder for å lage 
felles verksted. Alle endringene er blitt tilbakeført 
til opprinnelig løsning når de er blitt oppdaget. Er 
det riktig? 

Universell utforming må betraktes som  
et sett med verdier eller en prosess, og 
representerer en holdning til design og 
planlegging hvor brukerens behov er i 
fokus. Inkludering er både et aspekt og en 
målsetting som må være med gjennom 
hele designprosessen, fra de innledende 
stadiene og fram til det ferdige produktet.

1�

I Bekkeblomveien på Nesodden har inten-
sjonen vært å oppnå universell utforming, 
og det er tatt hensyn til allergikere i forbin-
delse med plantevalg ute og material- 
valg inne. 

I «Melandhuset» er det tatt hensyn til 
rullestolbrukere, og husene er planlagt 
med livsløpsstandard. 

Måten inngangspartiene er løst i rekke- 
husene i Moss tar hensyn til beboerenes 
psykiske og sosiale forutsetninger. Dette 
er utdypet på side 24.
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Kvinneprosjektet, BergenSjølvbyggarprosjeketet, Meland

Schandorffsgate,  Oslo

Veiskillet, Trondheim Thaulowsvei, Oslo

Bekkeblomveien, Nesodden

Rekkehus, Moss

Småhusene på Leangen, Trondheim

Ørretholmen, Tromsø

Generelt forbinder mennesker fine omgivelser 
med betydningsfulle mennesker. De gir oss et 
positivt førsteinntrykk, og dermed er det lettere 
å tillegge andre positive egenskaper til disse  
personene. De assosiasjonene omgivelser gir, 
kommer av erfaring og kunnskap. Vi har erfart 
sammenhenger mellom en viss type mennesker 
og en viss type omgivelser. Dette resulterer i for-
dommer vi søker etter å få bekreftet. Et eksempel 
kan være hvordan vi vil oppfatte et menneske 
som bor i en rotete leilighet som lite organisert 
også på andre områder i livet. Det inntrykket vi 
får av et menneske kan være bestemmende for 
hvordan vi oppfører oss mot det. 

Mennesker kan også ha ulik oppfatning om hva 
som er stygt eller pent. De som faller utenfor i 
samfunnet har spesielle livserfaringer og kan få 
negative assosiasjoner av omgivelser andre ville 
oppfattet som trivelige og pene. Et eksempel 
er hvordan åpne, lyse omgivelser kan oppleves 
truende for mennesker med psykiske problemer 
eller rusavhengighet. Et konkret eksempel på 
uventede reaksjoner i denne beboergruppen er 
hvordan gangen på Veiskillet i Trondheim gir en 
av beboerne assosiasjoner til fengsel på grunn av 
den strenge, minimalistiske arkitekturen. Dette er 
et viktig innspill til arkitekter om at denne beboer- 
gruppen kan ha andre assosiasjoner enn «folk 
flest» til visse typer estetikk. 

For øvrig viser beboerintervjuer at tre av de fire 
beboerne på Veiskillet er positive til arkitekturen 
og den særegne estetikken. En av dem snakker 
om hvordan en «fin kåk» til forskjell fra en stygg 
og nedslitt bolig gir ekstra motivasjon til å endre 
livet, og skaper stolthet hos familien hans.

Selv om det finnes mange oppfatninger av hva som er 
vakre omgivelser, er det gjort studier som viser at det er 
flere likheter enn forskjeller. Nasar (1998) mener at det 
er et universelt preferanse-grunnlag, dvs visse ting men-
nesker generelt synes er pene og vil oppleve som gode 
omgivelser. 

Han beskriver seks hovedfaktorer: 
• Omgivelser med innslag av natur 
• Omgivelser som er godt vedlikeholdte 
• Åpne omgivelser med utsikt 
• Historisk betydning 
• Ryddige omgivelser
• Omgivelser med moderat kompleksitet 

Est etiske kv alit et er 
Ørretholmen har brukt den storslagne  
naturen for å skape en vakker ramme rundt 
botiltaket. Planleggerne var også bevisst 
fargebruk for å unngå assosiasjoner til 
«kommunegrå» sosialboliger. Botiltaket i 
den gamle sveitservillaen i Thaulowsvei 
gir også positive assosiasjoner hos bebo-
erne, i følge de ansatte. Her er restaurerin-
gen utført med omtanke, og gamle tregulv 
og takstukkaturer er bevart. Beboerne er 
stolte over hjemmet sitt. 

Omgivelser som oppleves gode å være i, 
øker trivsel og forbedrer helse. Lawson & 
Phiri (2003) har gjort en kjent studie der de 
sammenligner hvordan ansatte og pasient-
er har det på en psykiatrisk avdeling før og 
etter oppussing. Denne studien viser at et 
vakkert sykehus reduserer angst, depres-
jon, senker blodtrykk, reduserer smerter 
og gjør sykehusoppholdet kortere. Før 
sykehuset ble pusset opp, brukte pasien-
tene mer medikamenter og opplevde mer 
stress og søvnløshet. Et nyoppusset, fint 
sykehus får også pasientene til å oppfatte 
de ansatte som dyktigere enn før, selv om 
det i dette tilfellet var akkurat de samme 
legene og sykepleierne.

Est etikk

«….førr det e j o l iv skvaliteten, 
ikkje sant, du kan s jøl tenke 
dæ bare her: Hvis det her hadde 
vært en neds l itt kåk… så bare 
hadde liv skvaliteten sunke be-
trakte lig med en gang. Rett  
og s lett. Så det her e j o med på  
å liksom å få det l i l l e ekstra  
givet.»
Beboersitat fra Veiskillet i Trondheim. 

Fo
to

: H
en

ni
ng

 K
al

an
d

Fo
to

: P
ål

 P
in

cu
s

Fo
to

: R
oa

r 
H

an
se

n

Fo
to

: O
ve

 G
ru

ng

Fo
to

: B
år

d 
H

el
la

nd



20 2120

Hensynet til beboerne
Noen ganger er det like mye beboerne som 
trenger beskyttelse fra naboene som motsatt. 
Småhusprosjektet i Trondheim er bygget for be-
boere som synes det er vanskelig å forholde seg 
til naboer, og helst vil være i fred. Husene er der-
for plassert i utkanten av næringsområder. 

Økonomi og hensyn til tjenesteeffektivitet gjør at 
kommunene helst bruker kommunale tomter. De 
ligger gjerne nær eksisterende institusjoner og 
ikke i vanlige boligområder. I noen tilfeller kan 
dette fungere greit, når beboerne selv ønsker å 
skjerme seg litt fra «folk flest». Men lokaliseringen  
innenfor byen eller tettstedet har mye å si for 
utenforstående sin oppfatning av beboerne, og 
for beboernes syn på seg selv. Er de plassert  
«utenfor» blir de kanskje heller ikke sett på som 
likeverdige innbyggere? 

Flere av prosjektene vi har besøkt er med hensikt 
plassert midt i vanlige boligområder for å oppnå 
en følelse av tilhørighet hos beboerne, og kanskje 
også en form for «normalitet» som skal bidra til  
å gjøre veien videre litt enklere. Samtidig ligger 
boligene bevisst et stykke unna sentrum. Ørret- 
holmen og Veiskillet passer for beboere som ønsker  

å komme unna rusmiljøet i sentrum. Andre botil-
tak, som Schandorffsgate i Oslo, ligger midt i sen-
trum og nær rusmiljøet som finnes der. Beboerne 
har oppholdt seg i sentrumsområdene i mange år 
før de fikk bolig der, og ville sannsynligvis selv ha 
valgt å bo i sentrum.

«Æ syns at det e he lt glimrende! 
        Æ e råfornøyd med p las sen»en 
Beboersitat fra Veiskillet i Trondheim.

Nabogården i Schandorffsgate.

Veiskillet i Trondheim ligger i utkanten av 
et etablert eneboligområde, og er omgitt 
av veier på tre sider. Det fungerer på sett 
og vis som en avslutning av boligområdet. 
For øvrig bærer beliggenheten preg av at 
dette var en «resttomt» i en uavklart sone 
mellom butikker, service, studentboliger, 
et eldre gårdsbruk (Voll forsøksgård) og 
en barneskole. Det kreves større grep enn 
dette enkeltprosjektet for oppnå en hel-
hetlig stedsutvikling. 

Småhusene på Leangen i Trondheim er 
plassert i et slags «ingenmannsland», i 
utkanten av et industri- og kjøpesenter 
område, og et godt stykke fra naboene.

Ørretholmen utenfor Tromsø blir beskre-
vet som et like idyllisk område etter at 
botiltaket ble plassert der, og boligprisene 
i nabolaget er ikke påvirket. Dette kan ha 
mye å gjøre med at media har vært positivt 
innstilt, og dermed vært med på å bidra til 
mindre skepsis blant evt. boligkjøpere.

Hvor man skal plassere botiltak er alltid en  
vanskelig problemstilling. Offentlige myndigheter 
og planleggere må ta hensyn både til hva som 
kan være til det beste for utviklingen av et lokal-
samfunn og nabolag, og til hva som best gagner 
beboerne som skal flytte inn i boligene. 

Noen beboergrupper har en oppførsel som skiller 
seg så sterkt fra det mennesker flest er vant til, at 
den skaper utrygghet blant naboene. Naboene kan 
også være redde for at plassering av botiltak for 
vanskeligstilte i deres nabolag skal få konsekven-
ser for verdien av egen bolig. I begge tilfeller tas 
det for gitt at prosjektet vil ha en negativ påvirk-
ning. Det er om å gjøre å snu denne holdningen 
gjennom gode naboprosesser, eller gjennom å 
bevisst prøve å påvirke omdømmet til et prosjekt 
i en positiv retning. Dette kan blant annet gjøres 
gjennom fysiske virkemidler, som for eksempel 
bearbeiding av utearealer og estetisk utforming 
av bebyggelsen.     

Hensynet til nabolag og lokalsamfunn 
Hvilken lokalisering som er riktig må vurderes i 
hvert enkelt prosjekt. I noen tilfeller er det riktig 
å skjerme «vanlige» folk mot beboere i botiltak-
ene. Ansatte i Schandorffsgate i Oslo snakker om 

at den beboergruppen de har, ville gjort naboer 
i et vanlig boligområde utrygge. Dette botiltaket 
ligger derfor i Oslo sentrum, hovedsakelig omgitt 
av næringsvirksomhet. Andre prosjekter, som for 
eksempel Veiskillet i Trondheim og Bekkeblom- 
veien på Nesodden, er plassert midt i eksister-
ende bomiljøer. Veiskillet er også bygd på en tomt 
som i utgangspunktet var lite attraktiv fordi den 
nærmest lå midt i et veikryss. I følge de ansatte er 
tomtens kvalitet blitt betraktelig hevet etter at det 
nye bygget kom. I Bekkeblomveien på Nesodden  
ble også selve arkitekturen trukket fram som noe 
som gjorde naboene vennlig innstilt da bygget 
sto ferdig. På denne måten kan boliger for van-
skeligstilte, dersom de utformes med omtanke 
og inngår i en helhetlig forståelse av nærmiljøet  
de skal være en del av, bidra til en positiv steds-
utvikling.
 
Det å utfordre etablerte nabolag til å inkludere 
også grupper som representerer noe ukjent og 
kanskje truende, kan på sikt bidra til å skape mer 
mangfoldige bydeler.  En forutsetning er imidler-
tid at botiltakene har tilstrekkelig oppfølging. 
Hvor vidt et botiltak kan plasseres i et bolig- 
område avhenger derfor ikke bare av beboerne, 
men også av bemanning og oppfølging. 

Hvor skal boligene lokaliser es?
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Bygningstyper 
Bygningstyper og måten bygningene står i forhold 
til hverandre, i forhold til omkringliggende bebyg-
gelse, og i forhold til landskapet, har avgjørende 
betydning for hvordan botiltakene vil oppleves i 
bruk. Eksemplene i dette heftet illustrerer ulike 
løsninger, fra småhus til bygård i sentrum og 
større bygninger i boligområder eller i åpent land-
skap. 

Valg av bygningstype, antall etasjer og arkitek-
tonisk formspråk vil for det første innvirke på 
hvordan botiltaket inngår i omgivelsene, enten 
de er urbane eller mer landlige. 

Dernest vil måten bygningene er gruppert på ha 
betydning for forholdet mellom beboerne, og 

forholdet mellom beboerne og omgivelsene. Be-
byggelsen kan skape skjermede og oversiktlige 
felles uterom som kan gi grunnlag for utvikling av 
naboskap. Ikke alle beboere er interessert i å ha 
kontakt med naboene sine. Småhusene i Trond-
heim ble plassert slik at ingen av inngangene 
vendte mot hverandre, nettopp for at beboerne 
skulle slippe å treffe naboene, eller bli observert 
av dem på vei til eller fra boligen sin. 
På Ørretholmen skaper bygningene et veldefinert 
rom mellom husene. Et langt bygg i to etasjer be-
skytter uteområdet mot havet og vinden. Arkitek-
ten har sett for seg et skjermet rom for felleskap 
i midten av anlegget. For å unngå konflikter på 
grunn av støy, har kommunen likevel valgt å leg-
ge fellesfunksjoner som grillplass utenfor dette 
området.     

uteareal 
Forsømte uteareal og hager kan gi signaler om 
at det bor mennesker der som ikke mestrer å ta 
vare på omgivelsene sine, eller mennesker som 
samfunnet ikke prioriterer å bruke midler på. En 
årsak til at naboer ikke ønsker slike botiltak i sine 
nærområder, kan nettopp være at de er redde for 
at utearealene skal «skjemme ut» nabolaget.

Når boligene er bygget, er det som regel lite  
midler igjen til å opparbeide uteområdene. Det er 
derfor nødvendig å sette av penger til dette i for-
kant slik det ble gjort for Veiskillet. Velholdte og 
attraktive grøntarealer kan skape trivsel for både 
beboere og naboer, og dermed bidra til å oppnå 
større aksept for både botiltaket og beboerne i et 
nabolag. På den måten kan man se utviklingen 
av et botiltak som en mulighet til å gjøre noe for 
et helt område. I tillegg til å legge til rette for 
beplantning og møblering utendørs, er det viktig  
å sørge for skikkelig belysning i boligenes nær- 
områder.  

På den andre siden kan man hevde at beboerne 
må få muligheten til å forme utearealene så mye 
eller så lite som de selv vil, og på sin egen måte. 
Krav om «borgerlig normalitet» bør kunne senkes, 
og større frodighet tillates. Uansett gir utearealer 

og hager en mulighet for beboerne til å sette sitt 
preg på området, og til å være i fysisk aktivitet 
dersom de ønsker det. 

Utearealene i de boligtiltakene vi har besøkt er 
svært ulike og brukes i varierende grad. Selv om 
de ikke brukes, kan de likevel ha stor betydning 
for beboerne. Også beboere som ikke makter å ta 
vare på en hageflekk, kan ha glede av den.
Beboernes medvirkning og initiativ til å ta i bruk 
utearealene vil avhenge av beboergruppen, og i 
hvor stor grad den enkelte er interessert i sam-
vær med andre beboere. Til en viss grad vil mulig- 
hetene for å ta i bruk utearealene også være bun-
det av bygningenes plassering på tomta. Boligene 
i Moss illustrerer dette godt: Der boligene ligger 
i en sammenhengende rekke er det vanskelig å 
etablere arealer for felles samvær. Der boligene er 
samlet i flere små bygninger dannes det derimot 
naturlige møteplasser mellom husene. 
 
I Kvinneprosjektet i Sandviken i Bergen, ble det 
på beboernes oppfordring arrangert husmøte og 
dugnad for å anlegge hage. Arbeidene besto i opp-
arbeidelse av et bed mot gaten og oppgradering 
av uteareal bak huset. Tre av fire beboere møtte 
opp. Videre vedlikehold som luking ble boopp-
følgingens ansvar. 

Bebyggelsesplan

Schandorffsgate, Oslo    Thaulowsvei, Oslo Rekkehus i Moss    Bekkeblomveien, Nesodden   Kvinneprosjektet i  Bergen   Schandorffsgate, Oslo   Thaulowsvei, Oslo   Kvinneprosjektet i Bergen    Rekkehus, MossBekkeblomveien, Nesodden
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To av boliggruppene i Moss består av en 
lang bygning i to etasjer, med tre boliger 
i hver etasje. De to andre består av tre  
2 - etasjes hus med en bolig i hver etasje.
Løsningen med et bygg er mer synlig i 
den øvrige bebyggelsen. Volummessig er 
de små enhetene bedre tilpasset omkring-
liggende bebyggelse og framstår som 
moderne eneboliger.
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Overgangene mellom hjemmet og omgivelsene
Alle har behov for å beskytte privatlivet sitt for å 
oppnå trygghet, selvstendighet og kontroll over 
egen situasjon. Vi vil gjerne markere et privat 
territorium. Hjemmet er et slikt territorium der vi 
som enkeltmennesker eller familie kan trekke oss 
tilbake fra verden og være oss selv. Det handler 
om å skjerme seg rent fysisk, men også om sosiale  
normer og spilleregler for hvordan de fysiske om-
givelsene blir brukt. 

Samtidig som vi har behov for å beskytte privat-
sfæren vår, ønsker vi å kommunisere med omver-
denen. Hjemmet er ikke bare et tilfluktssted men 
også et utgangspunkt for et møte med verden. 
Det innebærer at selve overgangen, «mellom-
rommet», mellom det private og det offentlige 
blir særdeles viktig. Vi tror ikke rusavhengige og 
andre vanskeligstilte skiller seg svært mye fra 
andre mennesker på dette området. Likevel kan 
det være enkelte aspekter man bør være spesielt 
oppmerksom på. Noen av beboerne vil ha større 
behov enn andre for å skjerme seg både fysisk, 
sosialt og mentalt (se s. 16). I perioder vil de kan-
skje være lite interesserte i kontakt med naboer 
og omgivelsene for øvrig, mens de andre ganger 
ønsker å leve et mer aktivt sosialt liv. De fysiske 
omgivelsene bør gir rom for begge deler.

En felles forhage, uteplass eller trappeoppgang 
kan fungere som et uformelt og uforpliktende 
møtested for beboerne, men er ikke tilgjengelig 
for hvem som helst utenfra. Dermed har disse 
områdene en «halvprivat» karakter. Balkonger, 
terrasser og arealer rett utenfor inngangsdøren til 
en leilighet er private, og kan ikke uten videre 
brukes av andre enn den eller de som bor der. Jo 
tydeligere dette er markert, desto lettere er det å 
unngå konflikter. 

Private utearealer
Terrasser og private utearealer kan fungere som 
en etterlengtet utvidelse av små boenheter. De 
benyttes både som oppholdssted når været er fint 
og som lagringsplass. De fleste ønsker å ha private 
utearealer skjermet for innsyn. Samtidig kan ve-
randaen være et sted der beboeren kan få oversikt 
over omgivelsene og kontakt med andre. Hvis de er 
hevet litt over bakken, og har beplantning eller en 
brystning som hindrer direkte innkikk, kan de både 
gi visuell beskyttelse og mulighet til å kommu-
nisere med omverdenen. Verandaen kan også gi 
beboeren en anledning til å sette et personlig preg 
på boligen. Mange rusavhengige er «samlere», og 
trenger et privat, kontrollert og overdekket ute- 
areal å «stille ut» samlerobjektene sine på.

Inngangspartiet
Å ha kontroll over atkomsten til eget hjem er 
avgjørende for opplevelsen av selvstendighet. 
Samtidig vil en del av beboerne være i en situa-
sjon som gjør at de ikke alltid har den nødven-
dige kontrollen.  På samme måte som beboere 
med angst og/eller rusavhengighet kan ha ek-
stra behov for skjermede utearealer, kan de også 
ha ekstra behov for beskyttede inngangspartier. 
Tidligere rusavhengige kan ha vanskelig for å 
avvise personer de kjenner fra rusmiljøet, og vil 

trenge mer kontroll over inngangssituasjonen 
enn det folk flest har. I Bergen har de erfaring 
med at spesielt kvinner kan oppleve trygghet i 
det å ikke ha navn på inngangsdøra. Det å unngå 
bebyggelse på bakkeplan, ha solid inngangsdør 
med kikkehull, dørtelefon, og inngangsparti uten 
innsyn har vist seg å være trygghetsskapende. 

Flere botiltak bruker elektroniske nøkkelsystem. 
Ved botiltaket i Schandorffsgate har beboerne 
nøkkelbrikker i plast, noe som gjør situasjonen 
enklere og tryggere hvis nøkler skulle komme 
på avveie: De er svært billige å erstatte, og lette 
å aktivere eller deaktivere med et tastetrykk på 
pc’en når situasjonen krever det.

I enda større grad enn når det gjelder de private 
uteplassene, er inngangspartiet et viktig sted for 
å signalisere personlig identitet. Det å henge opp 
navneskilt og dekorasjoner, sette ut blomster-
krukker osv er måter å markere territorium på. 

Botiltaket i Thaulowsvei i Oslo ligger  
et stykke opp fra veien, noe som gir be-
boerne oversikt og kontroll over hva som 
skjer på veien nedenfor boligen deres. 

I småhusene i Trondheim har hver bolig 
fått en romslig terrasse i tilknytning til 
inngangsdøra. Enkelte bruker den som 
et oppsamlings- og kanskje også utstill-
ingssted for diverse gjenstander. Bildet er 
tatt et par dager før en omfattende opp-
rydding.

   Schandorffsgate, Oslo    Schandorffsgate, Oslo    Kvinneprosjektet i BergenBekkeblomveien, Nesodden    Dyrløkke, Drøbak
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   Småhusprosjektet, TrondheimØrretholmen, Tromsø   Thaulowsvei, Oslo



   Bekkeblomveien, Nesodden   Veiskillet, TrondheimKvinneprosjektet, Bergen    Veiskillet, Trondheim

vindusåpninger
Valg av vindustyper, størrelser og plasser-
ing i veggen har vært tema for diskusjon i flere  
av boligeksemplene vi har besøkt. Fra Bergen 
kommune har de erfart at beboere med store 
psykiske lidelser og rusavhengighet har behov 
for å skjerme seg mot innsyn og noen ganger 
også mot sterkt lys. Det kan også være aktuelt å 
benytte lufteluker slik at beboerne ikke trenger å 
sove med åpne vinduer dersom de ønsker å lufte. 

På Veiskillet i Trondheim har de valgt å gå motsatt 
vei: Dette er et botiltak for tidligere kriminelle og 
rusmisbrukere som er motivert for endring, og 
arkitekten ønsket å symbolisere frihet fra feng-
selet med store vindusflater og en mulighet til 
å «leve åpent». Noen beboere ser ut til å ha tatt 
denne symbolikken til seg, mens andre lever med 
gardinene trukket for. 

Store vinduer og glassvegger skaper en glidende 
overgang mellom inne og ute som kan gi en opp-
levelse av frihet og få selv små boliger til å føles 
luftige og romslige. 

Fellesrom 
Bare tre av botiltakene i vårt utvalg har fellesrom. 
Det kan se ut som om de bare blir brukt dersom 
det er personale til stede som organiserer bruken. 
På Veiskillet er allrommet med kjøkken i 1. etg en 
velfungerende møteplass for ansatte og beboere. 
Rommet kan bare brukes med ansatte tilstede. 
Kvinnekollektivet i Thaulowsvei i Oslo har et stort 
fellesrom med kjøkken og utgang til glassveranda. 
Det blir lite brukt, bortsett fra når de ansatte ar-
rangerer noe der.  I Bekkeblomveien på Nesodden  
har fellesrommet direkte forbindelse til personal-
rommene. Det kan deles i tre atskilte rom med 
skyvedører og har store åpninger mot hagen, men 
det kan også bare brukes dersom det er personale 
til stede. 

Schandorffsgate i Oslo er et botilbud for personer 
som trenger muligheten til å velge felleskap med 
andre beboere, og eventuelt støtte for å klare det. 
I Schandorffsgate er en liten gang mellom per-
sonalbasen og inngangspartiet brukt som anret-
ning med kjøleskap og benk. Der kan beboerne 
forsyne seg med brødmat. Tiltaket har ikke felles-
rom utover trappeoppgangen, som brukes som 
lokale for beboermøter. Det fungerer godt, ifølge 
de ansatte, men det hadde også vært behov for et 
sted hvor det er mulig å spise sammen.

Base for personalet?
Bør det være personalrom i forbindelse med bo-
ligene? Jo mer areal som er forbeholdt ansatte, 
desto mindre «vanlige» vil boligene være. I flere 
av botiltakene omtalt i dette hefte er det bo- 
oppfølging og ikke fast bemanning, og de ansatte 
har heller ikke egen base.  I Thaulowsvei har de 
unngått å innrede kontor for de som har ansvaret 
for booppfølgingen, nettopp for å normalisere  
situasjonen for beboerne. I ettertid har det vist seg 
at de likevel kunne trengt et eget rom for ansatte 
med toalett på botiltaket fordi de tilbringer mye 
tid der. 

I Moss var et opprinnelig premiss i konkurransen 
at fellesrom skulle begrenses til rom for vakt-
mesterfunksjoner og et lite kontor. Prosjektet 
som vant hadde ingen av delene, og inneholder 
bare boliger. Booppfølgingen i Moss begrenser 
seg ofte til praktisk bistand i leilighetene, det be-
står av et ambulerende team og har derfor ikke 
behov for en base på hvert sted. 

I kvinneprosjektet i Bergen og i Schandorffsgate i 
Oslo er det eget rom for personalet i 1. etasje, som 
beboerne i utgangspunktet ikke skal bruke, men 
som er et populært sted å komme til. I Schan-
dorffsgate skulle de gjerne hatt en dør i hver ende 

av kontoret, slik de har i Bergen. På Ørretholmen 
i Tromsø er det et kontor i et eldre hus der det 
også er noen få hybler og som ligger litt utenfor 
selve tiltaket.

Boligens størrelse 
Erfaringer tilsier at boenheter for tidligere bosteds- 
løse ikke bør være for store. Mange beboere 
trenger hjelp til å skape orden rundt seg, og finner 
mest trygghet i en liten, oversiktlig bolig. Men å 
ta hensyn til beboerens livssituasjon innebærer 
også å lage plass til besøk av barn og partner. 
Det er et forholdsvis stort spenn arealmessig 
i vårt utvalg, fra 24 m2 for selvstendige boliger 
på Ørretholmen, til 93 m2 i «Melandhuset». Det 
var en premiss i konkurranseprogrammet i Moss 
at ingen boliger skulle være under 30 m2. Lite 
areal krever helt spesiell omtanke blant annet  
for plassering, størrelse og utforming av dører 
og vinduer. I små boliger kan f.eks panelovner 
redusere møbleringsmulighetene i vesentlig grad, 
og gulvvarme ville være å foretrekke. 

«Selvfølgelig var det en del bekymring 
over bruk av store glassflater. Mitt poeng  
ble da at de store glassflatene ikke  
dikterer åpningen slik et mindre vindu 
gjør. Glassflaten angir heller muligheter 
for varierende åpninger, der posisjon 
kan endres og der lyset og sikt kan  
stadig modelleres av den enkelte, ved bruk 
av flere lag gardiner, skjermer og rulle- 
gardiner. Slik oppnås en variasjon av lys 
og romlige forbindelser som brukeren selv 
kan være med å styre. Etter mye tvang og 
trange rom, kan beboeren endelig få selv 
bestemme; en dag er ønsket å lukke seg 
inne, en annen dag er det godt å åpne seg 
ut, det blir en del av boprosessen.»
(Helland, 2007).

   Schandorffsgate, Oslo    Thaulowsvei, OsloVeiskillet, Trondheim    Bekkeblomveien, Nesodden
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Ansatte i Bergen forteller om hvordan be-
boere som blir plassert i for store leilig-
heter kan lage seg «reder» i et hjørne av 
boligen.
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valg av materialer og detaljering 
Valg av materialer og utførelse vil påvirke kostnad-
er for vedlikehold vesentlig. Kvalitetsmaterialer og 
omtanke i detaljering kan lønne seg på flere måter. 
Det vil som regel være et krav at materialene er 
robuste. Det betyr ikke at boligene må utføres 
som stålkontainere slik det av og til foreslås. Det 
viktigste er måten materialene brukes på, settes 
sammen på, og hvilken overflatebehandling de 
har. Vår erfaring er at entrepriseformen har betydn-
ing for utførelsen på detaljnivå. I totalentreprise, 
som er den mest brukte entrepriseformen i dag, 
vil det som regel være begrenset med muligheter 
for gjennomført detaljering. Økonomikravene i den 
type tiltak vi ser på vil forsterke dette. Det vil derfor 
være en fordel å fokusere på godt utførte detaljer, 
spesielt ved alle overganger og avslutninger. Ube-
handlet treverk eller tegl vil redusere vedlikeholds-
behovet utvendig. Utendørs treplattinger er f. eks 
mer bestandige om de har tilstrekkelig avstand 
mellom bordene og er umalt enn om de er malt.  
Innendørs kan vanlig gode materialer benyttes. 
Panel, finerplater o.l. er generelt mer brukbart enn 
vanlige gipsplater: Det er mulig å henge opp hyller 
og bilder i dem, de tåler mer og kan enkelt repa-
reres eller skiftes ut. Dersom gipsplater brukes, kan 
man vurdere en robust type. Brukt uten strie vil 
disse også være enkle å reparere. 

Av sikkerhetshensyn bør enkelte materialer ute-
lukkes. Fliser kan føre til fallskader når de blir våte 
og bør også også unngås av hygienemessige år-
saker. 

materialkvalitet
Materialer og overflater har mye å si for hvordan 
vi opplever et rom eller et interiør. Det at noe er 
solid og laget med omtanke oppleves som en 
kvalitet av de fleste. Ansatte ved Veiskillet, der 
boligene har eikeparkett og integrerte kjøkken-
løsninger, sier at de er overrasket over hvor godt 

Mat er ialbr uk

Der det er utvendig atkomst til annen 
etasje vil det være en fordel at trappen 
er overdekket for å redusere klimapåkjen-
ninger. 

Veiskillet, Trondheim

Boligens planløsning
Det er generelt en utfordring å lage funksjonelle 
og gode planer på lite areal. Dette gjelder også 
for beboergruppene som er i fokus i dette heftet. 
I tillegg bør boligene være tilpasningsdyktige: 
Boliger står lenger enn tiltaksperiodene for ulike 
utsatte grupper, og kommunen kan få bruk for bo-
ligene for andre typer beboere.    

Inngang, garderobe, bod 
Som i mange små leiligheter, er inngangspartiet 
ofte svært trangt, og vindfang og garderobe mang- 
ler. Enkelte steder har beboerne problemer med 
å få opp døren om vinteren fordi inngangspartiet 
heller ikke er overdekket. Dette er ikke godt nok 
i vårt klima. 

Flere av botiltakene i vårt utvalg har store boder, 
enten i tilknytning til privat uteareal eller til felles-
areal. Mange rusavhengige er «samlere», og vil 
trenge lagringsplass. Innvendige boder kan være 
å foretrekke fordi utvendige boder er mer utsatt 
for innbrudd. 

Eget soverom?
Dersom boligen skal kunne brukes av ulike typer 
beboere, bør soverommet gi plass til en dobbelt-
seng i tillegg til skap og tilstrekkelig passasje-
bredde, slik det er løst i boligene i Moss. Eget 
soverom er en fordel i forhold til energisparing der-
som man ønsker å lufte, og det skjermer mot støy 
og innkikk når det er gjester eller flere beboere.  
Er det begrenset med plass må det avveies hvilke 
hensyn som er viktigst. I Bekkeblomveien har 
man prioritert å lage et stort bad med rullestol-
tilgjengelighet, men soverommet er blitt for lite, 
selv om det er gulvplass nok til å snu en rullestol. 

Bad og kjøkken 
Alle ansatte vi har intervjuet er skeptiske til at 
beboere deler bad eller kjøkken. De anbefaler 
at alle har sin selvstendige enhet, slik at de kan 
velge grad av involvering med sine naboer. Felles 
arenaer for klesvask, kroppsvask eller matlaging 
blir ofte kilder til konflikter. Også hygienemessige 
forhold tilsier at det bør være selvstendige bo- 
enheter for hver beboer. 

Alle boliger bør ha eget kjøkken, men hvor godt 
utstyrt kjøkkenet trenger å være vil avhenge av 
beboergruppe. Noen steder har de erfaring med 
at beboerne faktisk viser seg å ha stor interesse 
for matlaging, og savner mer velutstyrte kjøkken. 
Småhusene i Trondheim var opprinnelig utstyrt 
med enkle hybelkjøkken, men nye hus som skal 
bygges er planlagt med fullt utstyrte kjøkken. 

Det er flere eksempler på kjøkken som en del av  
gangen (Tromsø og Veiskillet). Det gir minimums-
løsninger som kan føre til uhell dersom det er flere 
brukere av boligen. Løsninger hvor kjøkkenet er en 
integrert del av oppholdsrommet gir større bruks- 
kvalitet.

For skr if tskr av
Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 
har generelle krav til brukbarhet. Rom for 
varig opphold skal ha et volum på minst 
15 m3, dagslys og utsyn. Det skal være 
tilstrekkelig med plass for oppbevaring av 
mat, klær, utstyr m.m i boligen.

Bekkeblomveien, Nesodden

Moss: Åpen kjøkkenløsning
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beboerne tar vare på omgivelsene sine. Beboerne 
selv snakker om hvordan omgivelsene inspirerer 
til å taes vare på. 

I Thaulowsvei rapporterer de ansatte om bebo-
ernes store interesse for å ta vare på de vakre ma-
terialene som er bevart i maleren Thaulow’s gamle 
sommerhus. Beboerne er stolte over boligen sin. 
Da ytterdøra ble skrapt opp av en utenforstående, 
førte det til stor frustrasjon blant beboerne. Disse 
eksemplene viser at også denne brukergruppen 
setter pris på fine materialer og kan behandle 
dem med respekt.

vedlikehold 
Kommunale boliger assosieres av og til med dårlig 
vedlikehold. Av den grunn har de på Ørretholmen 
i Tromsø vært spesielt påpasselige med å reparere 
ting straks noe går i stykker. Et innleid vaskebyrå 
har ansvaret for å holde fellesarealene i orden. 
Generelt viser forskning at det blir gjort mindre 
hærverk på omgivelser som i utgangspunktet ser 
velholdte ut. Der det er gjort hærverk fra før, blir 
det gjort mer hærverk. Terskelen for å ødelegge 
noe som i utgangspunktet ser fint ut, er høy. 

Men slik er det ikke alltid, når rus og psykose tar 
overhånd. Bygården i Schandorffsgate i Oslo er et 
eksempel på et botiltak som tar i mot beboere 
som ikke alltid er i stand til å ta vare på omgiv-
elsene sine. I løpet av den første måneden huset 
var i drift, ble alle vinduene i 1.etg knust, og er-
stattet med pleksiglass. Media har kalt bygården 
for «panserhuset», men her er det mindre solide 
materialer enn man skulle tro. Ståldører til lei-
lighetene var et av de få tiltakene som var tenkt 
ut på forhånd, ellers har leilighetene parkettgulv 
som blir ødelagt og må skiftes ofte, og løse skap 
som blir ramponert. I dette tilfelle er altså ikke 
parketten solid nok og de ansatte kunne ønsket 
en mer konsekvent bruk av solide materialer, som 

for eksempel betonggulv med vannbåren gulv-
varme. Fordi klosettskåler har blitt knust, hadde 
de foretrukket servanter og toaletter i stål. De 
ansatte kunne også tenkt seg innebygde hyller 
og skap, som ikke lar seg ødelegge så lett.

Brannsikkerhet
Mange beboergrupper som tidligere har vært 
bostedsløse er høyrisikogrupper i forhold til brann. 
Branntilløp er som regel forårsaket av røyking på 
senga eller tørrkoking. Både i Schandorffsgate 
og i Bergen har de erfaring med at elektriske 
ovner blir revet ned. Dette stiller store krav til 
gode brannvarslingssystem og automatisk av-
slåing av elektriske apparater. Bergen kommune 
har laget en erfaringsbasert sjekkliste for boliger 
for rusmisbrukere som anbefaler faste elektriske 
installasjoner, flyttbare ovner med lav overflate 
temperatur, komfyrvakter, samt varmesperre på 
varmekabler. Brannalarmen i kvinneprosjektet i 
Bergen er nå koblet direkte til brannstasjonen. 
På Ørretholmen i Tromsø foreslo arkitekten egen 
brannkum for å sikre vanntilførsel vinterstid, slik 
at brannvesenet skulle slippe å bruke tid på å 
hogge opp isen før brannslukning.   

Lydforhold 
Flere av botiltakene vi har besøkt har leiligheter 
i to eller flere etasjer. Det setter høye krav til 
lydisolering av etasjeskillerne. Noen grupper av 
beboere kan være mer støyende enn andre, og er-
faringer fra Bergen kommune viser at god isolas-
jon mellom etasjene og boenhetene kan redusere 
konflikter beboerne i mellom og i forhold til 
naboer. Bevissthet rundt plassering av vinduer 
og uteplasser er også viktig i denne sammenhen-
gen. 

Målet med dette heftet har vært å utvide for-
ståelsen av de fysiske omgivelsenes betydning 
og virkning i arbeidet med bostedsløse. Vi har 
prøvd å tydeliggjøre samspillet mellom boligtil-
taks beliggenhet og fysiske utforming og opp-
levelsen av livskvalitet, og vi har vist eksempler 
på hvordan omgivelseskvaliteter kan brukes for 
å bygge opp under en visjon om et bedre liv for 
vanskeligstilte. 

Samtidig har det kommet klart fram at type be-
manning, organisering og beboergruppe har in-
nvirkning på hvordan boligene bør utformes. 
Hvilken beboergruppe tiltaket planlegges for, og 
hvordan tjenestene skal organiseres i forhold til 
akkurat disse, er derfor spørsmål som må avklares 
aller først. 

Når det gjelder planleggingsprosessen og valg av 
fysiske løsninger er det tre hovedspørsmål som er 
grunnleggende:  
  

Omtanke i detaljering av overgangen mel-
lom asfalt og vegg kunne hindret skaden. 
Behandling av uteområder bør prioriteres 
i byggeprosessen. (Stedet er i dag pusset 
opp.)

«Det her bygget, det 
inspirerer deg ti l å 
ta vare på det. Det er 
ikke noe sånn tagging 
på veggene her . Det 
er så fint her at det 
vi l l e ha ødelagt det.» 
Beboer på Veiskillet

Sjekklist e 
1. Hvor dan kan boti l t aket/boligene 
 bidr a t i l  en best mulig u vikl ing av 
  lokalsamfunn og nabolag?  

Viktige momenter: 
• Lokalisering
• Bygningstyper og bebyggelsesplan
• Størrelse på anlegget
• Utforming av uteområder og overgangssoner 
• Utforming av bygningen

2. Hvor dan kan boti l t aket/boligene  
 bidr a t i l  å st yr ke beboer ens  
 l i v skv alit et ,  sel vfølelse og mestr ing? 
Viktige momenter:
• Lokalisering
• Bygningstyper og bebyggelsesplan
• Størrelse på anlegget
• Utforming av uteområder og overgangssoner 
• Utforming av bygningen
• Planløsningens brukbarhet og tilpasnings- 
 dyktighet 
• Materialvalg og detaljering
• Sikkerhet
• Lydisolering 

�. Hv a slags pr osess/gjennomfør ings- 
 modell  kan best mulig sikr e at vi  når  
 målene vi  har satt  oss?

Viktige momenter:
• Politisk og administrativ forankring
• Finansiering
• Samarbeidsformer 
• Medvirkningsform
• Entrepriseform
• Håndtering av naboer og medier
• Drift og vedlikehold
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Man kan spørre seg om det er uverdig 
å bygge botiltak eller utforme leiligheter 
ut i fra prinsipper om å velge de mest 
solide materialene? Vi tror at dette kan 
gjøres med kvalitet og omtanke. Betong-
gulv og stålvasker kan være stilrent og 
flott, og utfordringen til arkitekter ligger 
i å skape hjemlige omgivelser også med 
bruk av røffe materialer.



ByggEåR: 2004-2006, 4 byggetrinn.
ARkItEkt: CODE arkitektur AS. 
EIER: Moss kommune Eiendom (MKE). 
ORgAnIsERIng: Ambulerende team med 2,5 stillinger. Det foreligger planer om å engasjere  
vaktselskap som svar til nabolagets ønske om bemanning på hver av de fire tomtene.  
Beboerne har ordinære husleiekontrakter.
PROsEss: Totalentreprisekonkurranse innenfor en gitt pris, i samarbeid mellom Moss kommune  
og Husbanken. Krav om bruk av arkitekt.
LOkALIsERIng: 4 ulike tomter for å oppnå integrasjon i nærmiljøet; tre tiltak i boligområder  
utenfor sentrum, ett tiltak ved institusjon utenfor sentrum.
måLgRuPPE: Mennesker med dobbeldiagnose rus/psykiatri. Det ene tiltaket har en vanskeligere 
gruppe som fortsatt ruser seg.

Boligprosjektet består av 6 boenheter på hvert sted. Hver leilighet er på 43 m2 med stue, åpent 
kjøkken i stua, bad og soverom m/plass til dobbeltseng. Det er ingen base for ansatte og ingen 
fellesrom.

Leilighetene har gode brukskvaliteter og store skjermede private uteplasser, samt store boder.

Rekkehus, 
Moss

 Del I I I : 

Boligeksempler
I dette heftet presenteres ni utvalgte eksempler 
på botiltak eller boliger for vanskeligstilte. Disse 
boligeksemplene er valgt for å illustrere ulike 
omgivelseskvaliteter. Det vil ikke si at de er «per-
fekte», men de har alle noe ved seg som man kan 
lære av. Vi har gått igjennom mange forslag, og 
funnet frem til et utvalg vi mener representerer 
bredde i type botiltak og geografisk beliggen-
het. Noen eksempler er nybygg med et spesielt 
fokus på arkitektur, andre eksempler er ombyg-
gingsprosjekter. Noen er bevisst plassert utenfor 
etablerte boligområder, andre er plassert midt i, 

eller i randsonen av boligområder. Eksemplene er 
for det meste varige botilbud med egne bad og 
kjøkken, med vanlige husleiekontrakter (evt med 
klausuler), siden dette skaper trygghet og forut-
sigbarhet hos beboeren.   

Det finnes selvfølgelig mange flere eksempler 
med andre og like gode kvaliteter som de som er 
presentert her, se bl.a. Husbankens boligdatabase 
på nettet: 
http://biblioteket.husbanken.no/cgi-bin/ 
websok-boligprosjekter
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Thaulowsvei, 
Oslo

REHABILItERIngsåR: 2004
ARkItEkt: Arkitektkontoret GASA A/S v/Per Monsen
EIER: Oliver & Todnem Eiendomsselskap. 
ORgAnIsERIng: Ulike bydeler finansierer booppfølgingstjenestene (to ansatte). Inntak av beboere 
skjer gjennom H7, som er underlagt Kirkens Bymisjon. Standard husleiekontrakter. Avtale om kjøp  
av oppfølgingstjenester fornyes hvert halvår.
PROsEss: Utviklet under Prosjekt bostedsløse. Husbankfinansiert. Eier engasjerte arkitekt.  
Få premisser fra Kirkens Bymisjon utover at det skulle være fellesarealer, selvstendige leiligheter  
og vanlige gode materialer. Ulike krav fra Byantikvaren. 
LOkALIsERIng: Huset ligger i boligområde ved Majorstua i Oslo, på en liten høyde et stykke  
unna veien.
måLgRuPPE: Personer med rus- og rusrelatert problematikk som trenger bolig og individuelt tilrette-
lagt hjelp for å mestre sin bosituasjon, helse og sosiale relasjoner. Det stilles ingen krav om rusfrihet.

Huset har 6 boliger i ulik størrelse: Et bofellesskap for kvinner i 1. etg med 3 selvstendige boenheter 
på 19, 21 og 28 m2 og et fellesareal med kjøkken og glassveranda, to leiligheter i 2. etg. på 49 og  
51 m2 . En leilighet på 59 m2 i underetasjen, med egen inngang. Det er kontor i kjelleren for vakt-
mester fra eiendomsselskapet som har ansvar for vedlikehold av huset og hagen. Hagen er til felles 
benyttelse. 

Spesielle kvaliteter ved huset: Maleren Thaulows sommerhus, sveitservilla fra 1860. Opprinnelige 
elementer som glassveranda, kakkelovn, trapp, gipsrosetter og parkett er tatt vare på. 

Schandorff sgate, 
Oslo

REHABILItERIngsåR: 2006
ARkItEkt: Karl-Erik Larsson 
EIER: Oslo kommune v/ Boligbygg Oslo KF.
ORgAnIsERIng: St. Hanshaugen bydel forvalter boligene. Kirkens Bymisjons «Natthjemmet»  
driver tjenestene på oppdrag fra Oslo kommune med to ansatte på dagtid og sovende nattevakt.
PROsEss: Hovedpremisser fra byggherren var at leilighetene skulle fremstå som «normale»  
leiligheter og at vakt/betjeningsrom skulle plasseres sentralt ved inngang, samt at detaljer  
og materialbruk skulle være robuste. Godt samarbeid med de få naboene som er.
LOkALIsERIng: Midt i Oslo sentrum, i et strøk preget av næringsvirksomhet.
måLgRuPPE: Mennesker med dobbeltdiagnose rus/psykiatri. Boligene skal være et lavterskel- 
tilbud for de som har en uforutsigbar atferd som ikke tolereres i vanlige boligområder. Det stilles  
ingen krav om behandling eller endring, men tiltaket har som målsetting å bidra til at den  
enkelte får større kontroll over eget liv. En permanent bolig er et viktig tilbud i den retning.

Bygård med 11 ett-roms leiligheter, hvor den minste er på 12 m2, de øvrige varierer mellom  
ca 30 - 40 m2. Felles uteareal med sittegruppe og grill. Trapperommet fungerer som uformelt  
fellesareal innvendig. Inngangspartiet har kontor for de ansatte. Standarden er enkel, med noe  
fokus på solide materialer.

Bygården er kjent fra media som «panserhuset» på grunn av fokus på solide materialer, men de 
ansatte ønsker at planleggerne hadde gått lenger i bruk av solide materialer. Det er brukt ståldører  
i alle inngangsdører, rustfrie vasker på bad med spesielt utformede opphengsbrakketter, ekstra  
robuste plater på vegg (gips, type robust). Alle rør/føringer i vegger og himlinger er bygget inn.  
Egen tidsbryter på plater til komfyr. Robust porttelefon og plastbrikker i steden for nøkler.
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Sjølbyggarprosjektet, 
Meland

ByggEåR: Målet er 3 byggeprosjekt årlig 2003-2008.
ARkItEkt: Arkitekt Mette Kyed Thorson på «Melandshuset» år 2006-2008.
Arkitektkontoret Rambøll Norge AS år 2003-2005 på Holme og Myrtveit.
EIER: Meland kommune.
ORgAnIsERIng: Prosjektet er finansiert av Husbanken og Meland kommune, og blir ledet av  
en prosjektleder og prosjektgruppe sammensatt av kommunalsjefene for Helse og sosial og  
Tekniske tjenester, en sosialkonsulent og leder for sosiale tjenester. Styringsgruppen for  
prosjektet er formannskapet i Meland kommune. 
PROsEss: Kommunen stiller med tomter til reduserte priser. Modellen er basert på arbeidstrening 
hvor framtidige beboere bygger prefabrikkerte moduler og monterer husene selv. Kommunen  
samarbeider med lokale grunneiere og Meland utbyggingsselskap, samt en rekke andre aktører. 
Byggeprosessen kan føre til fagbrev eller kompetansebevis for enkelte. Tinglyst rett til å kjøpe til 
kostpris innenfor en periode på 7 år.
LOkALIsERIng: Boligene plasseres i tilknytning til etablerte boligområder. 
måLgRuPPE: Vanskeligstilt ungdom (18-35), og førstegangsetablerere som har problemer  
med å skaffe seg egen bolig. Ikke krav om å være rusfri for å være med. (Gjelder ikke de som har  
fått opplæring i tømrerfaget).

Prosjektet omfatter per 2007 20 husstander. Husene er tilpasset rullestolbrukere, og kan vokse  
med husstanden. Areal: maks 93 m2 inkludert tilbygg.

Sjølbyggarprosjektet fikk i 2006 «Det nytter prisen» og Statens pris for beste tiltak for bostedsløse.

Bekkeblomveien, 
Nesodden, Oslo

ByggEåR: 2007
ARkItEkt: Drøbak Arkitektkontor AS v/Gunn Schmitthenner og Mahtab Aslam. 
EIER: Nesodden kommune. 
ORgAnIsERIng: Botiltaket har tre ansatte, foreløpig bare på dagtid.
PROsEss: Fastpriskonkurranse i regi av Nesodden kommune og Husbanken. En brukerrepresentant 
medvirket under byggeprosessen. 
LOkALIsERIng: Botiltaket er plassert i et boligområde i gåavstand fra Nesodden sentrum, på en  
attraktiv naturtomt nær skogen.
måLgRuPPE: Unge mennesker med psykiske problemer som har vært isolerte i tidligere bosituasjon. 
Beboerne er valgt ut spesielt, og må ønske å benytte seg av tilbud om samtaler og felleskap.  

Bygget har 11 selvstendige leiligheter, 9 stk på ca 35 m2 for én person og to stk på ca 45 m2 for to 
personer. Store fellesarealer med kjøkken, stue, kontor, møterom og direkte utgang til terreng. 

Bygget er godt tilpasset tomta, og alle leilighetene har skjermede private utearealer tilknyttet felles 
utvendig atkomst. Det er lagt vekt på kvaliteter knyttet til universell utforming, både i planløsninger 
og i valg av materialer. Opprinnelig vegetasjon er tatt vare på i tillegg til ny beplantning.

Prosjektet fikk hedrende omtale ved utdelingen av Statens Byggeskikkpris, 2007.
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PROSJEKT:

TEGN.:

REV.TEGN.NR.

MÅL:        

SIGN:       

KONTR.:    

DATO:      

Drøbak Arkitektkontor AS
Tamburbakken 17 G, 1440 Drøbak
Tlf. : 64 93 36 70, Fax : 64 9348 01
E-mail : bbrings@online.no

1:200

SIGN. KONT. DATOREV.

SAK NR.: 2004 14 18.11.05

AS BUILDT
UTOMHUSPLAN

M-A
BEKKEBLOMVEIEN - 
PSYKIATRIBOLIGER

M-A - 06.12.05A OPPRETTELSE ARBEIDSTEGN.

M-A - 19.06.06B JUSTERING TERRENG, OMKOTERING ETC.

M-A - 28.10.06C AS BUILDT

KEY / TEGNFORKLARING

BYGGEGRENSE / 
BUILDING BOUNDARY

REGULERT STI/
PATH

TOMTEGRENSE/ 
SITE BOUNDARY

TRÅD-CYPRESS

LYKTESTOLPE (HØY)/
LIGHT POST

PULLERT BELYSNING/
LOW LIGHT POST

BROSTEIN/
PAVING STONE

BELEGNINGSSTEIN/
PAVING STONE

TREPLATTING/
WOODEN COVERING 

PLANENES 
BEGRENSNING/ 
REGULATION PLAN 
BOUNDARY

EKSISTERNEDE KOTER /
COUNTOUR LINES

NYE KOTER /
NEW COUNTOUR LINES

HANDICAP PARKERING/
HANADICAP PARKINGHC- P

PARKERING/
PARKINGP

KJØREADKOMST/
ACCESS ROAD

ASFALT/
ASPHALT

GRESS/
GRASS

BROSTEIN/
PAVING STONE

UTVENDIG BELYSNING/
OUSIDE LIGHTNING

HØY LYKTESTOLPER VED INNKJØRSEL 
OG PARKERING.
LAV PULLERT BELYSNING LANGS 
GANGBANER

LIGHT POST (HIGH) AT SITE ACESS AND 
PARKING AREA.
LOW LIGHT POST ALONG PATWAYS

UTVENDIG BELEGG/
PAVEMENT

ASFALT BELGG PÅ FLATER I H.H.T 
DENNE PLANEN. ASFALT KANT 
AVSLUTTES MED KANTSTEIN.
BROSTEIN BELAGT FELT VED 
INNKJØRSEL, SØPPEL/ POST AREAL OG 
SOM LEDELINJE I VEI. 
BELEGNINGSTEIN (BETONG) I 
SVALGANG 1 ET.

ASPHALT PAVING ON SURFACES 
ACCORDING TO THIS PLAN. CURB 
STONE MUST BE USED ON THE 
ASPHALT EDGE.
STONE PAVING IN THE ACCESS ROAD/ 
GABAGE SPACE AND ACCESS 
BALCONIES GROUND FLOOR.

BEPLANTNING/ PLANTS

LAVE PRYDBUSKER TYPE POTENTILLA I 3 
FORSKJELLIGE FARGER. NORDRE INNGANG 
BUSKER MED ROSA BLOMSTER, HOVED 
INNGANG BUSKER MED GULE BLOMSTER, U. 
ET + PARKERING BUSKER MED HVITE 
BLOMSTER.

2 STK PRYDTRÆR PÅ GRESSPLEN, TYPE 
SVENSKEASAL 

SITE INFORMATION

GNR/ BNR.
LAND REGISTRATION NO. 4 / 210

ROSEHAGTORN

SVARTSURBÆR

THUJA HOLMSTRUP

Plan 2. etg.

Plan 1. etg.
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Veiskillet, 
Trondheim

ByggEåR: 2005
ARkItEkt: Bård Helland.
EIER: Kirkens Bymisjon i Trondheim.
ORgAnIsERIng: Bygget er finansiert gjennom Husbanken med lån og boligtilskudd. I tillegg er 
bygget også finansiert også gjennom lån i Røde Kors. Det er inngått tilskuddsavtale mellom Kirkens 
Bymisjon og kommunen som sikrer kommunen tildelingsrett i botiltaket. Bymisjonen er ansvarlig for 
drift, og det er inngått driftsavtale med Trondheim kommune. Stavne gård i Trondheim har ansvaret 
for ruskontroll i enkeltsaker. Det er ansatt en leder og en miljøarbeider, 1,5 årsverk.
PROsEss: Botiltaket er utviklet under Prosjekt Bostedsløse i tett samarbeid mellom Trondheim  
kommune og Kirkens Bymisjon, hvor det i hovedsak var fokus på målgruppa og innholdet i tiltaket. 
Den fysiske planleggingen sto Kirkens Bymisjon for. Planleggerne benyttet seg av erfaring fra arbeid 
med innsatte i fengsel og tidligere kriminelle/rusmisbrukere. 
LOkALIsERIng: Boligområde på Moholt utenfor Trondheim sentrum. 
måLgRuPPE: Bofellesskapet er et høyterskeltilbud for menn og eller kvinner i alderen 25 til 40 år 
som er på vei ut fra soning og har sterk motivasjon for endring. Boligen er ment å være en overgangs-
bolig hvor beboerne får hjelp til å etablere et liv uten rus og kriminalitet. 

Bygget har 6 selvstendige boenheter som varierer fra rundt 30 m2 (2 stk) til ca 40 m2, et fellesareal 
med kjøkkenstue, og utgang til hage, samt et lite kontor for ansatte. Utearealene er skjermet med 
beplantning og jordvoller. 

Veiskillet har et moderne uttrykk med store glassflater og fokus på kvalitetsmaterialer.  
Det fikk hedrende omtale ved utdelingen av Statens Byggeskikkpris, 2007.

Kvinneprosjektet, 
Sandviken, Bergen

REHABILItERIngsåR: 2005 
ARkItEkt: Ingen arkitekt involvert. 
EIER: Bergen kommune v/Bergen bolig og byfornyelse.
ORgAnIsERIng: Ambulerende oppfølging, 4 stillinger for totalt 15-20 beboere, hvorav fire beboere 
i kvinneprosjektet. To av beboerne har vanlige kontrakter, to har kontrakter som fornyes hvert halvår. 
Booppfølgingen har ingen forvaltningsoppgaver, BBB har ansvaret for helse, miljø og sikkerhet. 
PROsEss: Utviklet under «Prosjekt bostedsløse». Godt samarbeid mellom BBB, boligetaten og sosial-
tjenesten. Løsningene i huset er skreddersydd til brukerne. Det er lagt spesiell vekt på lydisolering 
og brannsikkerhet, med brannalarm direkte koblet til brannstasjon, komfyrvakter, spesialbygde ovner. 
BBB legger inn midler som er øremerket til uteområder. Dugnader arrangeres for å imøtekomme 
naboer (som f.eks oppsettting av gjerder og beplantning). 
LOkALIsERIng: Bygård fra 1700-tallet i Bergen sentrum, ved Sandviken brannstasjon og med  
to meter til nærmeste nabo. 
måLgRuPPE: Kvinner med langvarig rusavhengighet som trenger hjelp til å bo.

Fire toroms leiligheter på ca 60 m2 hver. Tre med felles inngang fra gaten (smekklås og calling- 
anlegg). Den fjerde med egen inngang fra hagen. Eget rom for personalet i 1. etasje.   

Plan 1. etg. Plan 2. etg.
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Ørretholmen, 
Tromsø

ByggEåR: 1. byggetrinn 2004, 2. byggetrinn 2005. Et tredje byggetrinn er under planlegging. 
ARkItEkt: Borealis Arkitekter AS v/ Paul Pincus.
EIER: Stiftelsen kommunale boliger. 
ORgAnIsERIng: Rus/psykiatritjenesten har det administrative ansvar for driften av tiltaket.  
Miljøarbeidertjenesten har det daglige ansvaret for driften av Ørretholmen. I forbindelse med  
inntak vurderer en samarbeid med hjelpeinstanser, dersom beboere har behov for bistand utover  
ordinær booppfølging. Et etablert tverrfaglig inntaksteam foretar inntak. En person har ansvaret  
for den daglige driften, tre personer jobber med oppfølging av beboerne.
PROsEss: Utviklet under Prosjekt bostedsløse. Prosjektet er basert på tett samarbeid mellom ulike 
kommunale instanser, brukerrepresentant og Husbanken. Ørretholmen har fått mye positiv medie-
omtale.
LOkALIsERIng: I Tønsvika, ca 25 min. kjøring utenfor Tromsø sentrum, i utkanten av et boområde. 
Dette er en vakker naturtomt med tilgang til sjøen og ørretdammer.
måLgRuPPE: Bostedsløse med omfattende rusproblem som ønsker å bo et stykke unna sentrum.

Prosjektet består av 25 - 28 boliger av ulik type; rekkehus i tundannelse, frittliggende tomannsboliger. 
Hoveddelen er beregnet på enslige. Arealet varierer fra 24 til 42 m2. Seks små eneboliger er under 
planlegging. Et servicehus med hybler og kontor for ansatte finnes også på tomten. 

Boligprosjektet kjennetegnes av variasjon i utformingen og sterk fargebruk. 

Småhusprosjektet, 
Trondheim

ByggEåR: 2004
ARkItEkt: LINK Signatur, Team Trondheim (opprinnelig Svingen arkitekter)
EIER: Trondheim kommune 
ORgAnIsERIng: Det er opprettet differensierte bolig- og oppfølgingstiltak i Prosjekt Bostedsløse-
perioden, noen kommunale tiltak, og noen i samarbeid med private og frivillige organisasjoner. 
Trondheim kommune kjøper tjenester av Kong Carl Johans arbeidsstiftelse (2 årsverk). Tjeneste- 
modellen er basert på relasjonsbygging.  Det er et tett samarbeid mellom Kong Carl Johans arbeids-
stiftelse, kommunens tjenesteapparat og Boligenheten  i forhold til beboerne.  
PROsEss: Boligene er utviklet under Prosjekt Bostedsløse i et samarbeid mellom ulike kommunale 
enheter og Kong Carl Johans arbeidsstiftelse. Småhusene er bygget med tanke på navngitte personer. 
Politiet har gitt råd og innspill i forhold til småhusenes beliggenhet.
LOkALIsERIng: Småhusene er plassert i randsoner nær industri- og forretningsområder. Hittil er det 
bygd 7 boliger på fire forskjellige tomter i Trondheim (Sluppen, Leangen, Jacobsli og Svartlamon),  
1-3 hus på hver tomt.
måLgRuPPE: Den vanskeligste beboergruppa med lang ruskariere og psykiske problemer som ikke er 
motivert for endring. Disse har mistet tidligere kommunale botilbud pga adferdsproblem med vold og 
trusler. De trenger skjerming og oppfølging.

Småhusene er satt sammen av to brakker, og hvert hus er på 35 m2. De har en enkel standard og en 
større terrasse utenfor. Inngangspartiene er skjermet for utsikten til beboere i de andre småhusene.

Prosjektet kom på 2. plass i konkurransen «Statens pris til beste tiltak for bostedsløse», 2005.

5 nye hus er under planlegging, men disse skal bygges i boligområde og ha høyere standard. 
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Prosjekt Bostedsløse
«Prosjekt bostedsløse» ble satt i gang av regjer-
ingen i 2001 etter en økning av antall bosteds- 
løse i Norge, spesielt i byene. Dette prosjektet 
pågikk frem til 2004, og fokuserte på både sosiale 
og fysiske virkemidler for å motarbeide bosteds-
løshet. Prosjektet førte til en økende bevissthet 
rundt temaet, og åpnet opp for mer kreative 
løsninger for design og organisering av botiltak.  

Se Dyb (2005) for evaluering av prosjektet. På 
bakgrunn av prosjektet vedtok regjeringen i 2006 
en Nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe 
bostedsløshet: «På vei til egen bolig». 

Se: 
www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/
Boligogbygningspolitikk/bostedsloshet.
html?id=270379
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Ref er anser og kont aktinf or masjon L itt er atur
Aktuelle adr esser
Blå Kors: www.blakors.no
Bomiljønett: www.bomiljonett.no
Husbanken: www.husbanken.no
Kirkens Bymisjon: www.bymisjon.no
Kommunal- og regionaldepartementet: 
www.krd.no
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon: 
www.riorg.no
Socialministeriet, DK: www.social.dk
Sosial- og helsedirektoratet: www.shdir.no



 
 

Hvordan virker en bolig inn på beboernes selvbilde og livskvalitet? Kan den fysiske  
utformingen av boliger og bomiljø brukes bevisst for å påvirke menneskers selvrespekt? 

Søkelyset i dette heftet settes på de fysiske omgivelsenes betydning og virkning i arbeid 
med boliger for vanskeligstilte. Gjennom bevisst utforming av boliger og bomiljø er det 
mulig å sette i gang positive prosesser som kan føre til mestring og økt livskvalitet.


