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Sammendrag 
Målet med denne rapporten er å se på boliger som er oppført for rusavhengige og hvilke erfaringer 
beboerne har gjort. Det er også studert et lavenergiprosjekt og vurdert hvordan erfaringer herfra kan 
overføres til vår målgruppe. Rapporten er ment å gi innspill til de som skal prosjektere bygg for 
rusavhengige.  

 

Prosjektene det er valgt å se nærmere på med sentrale stikkord: 

• Ørretholmen i Tromsø – Tunge rusavhengige, 25 stykker samlet, 18 km til sentrum 

• Småhusene i Trondheim – Tunge rusavhengige, små eneboliger på skjermet tomt 

• Veiskillet i Trondheim – Mennesker på vei ut av soning, rusfritt, seks leiligheter samlet. 

• Kulsås Amfi – Lavenergiboliger for vanlige familier  

Erfaringene vi har gjort er at en må ta stilling til en rekke problemstillinger i forhold til utforming. 
Mye handler om å prioritere, samt ha klare mål med hva en bygger. Sentrale stikkord er segregering 
eller integrering? Hvor mange på et sted? Nærhet til nettverk og naboer? Hvilke ressurser finnes fra 
helse/velferd til støttefunksjoner. 

 

Hvilken oppfølging som gis har vist seg å være sentralt og vil være med på å avgjøre utforming av 
fellesarealer. Brukermedvirkning er viktig og kan bare gjennomføres dersom materialer, utforming 
og personlig oppfølging legger til rette for dette. Egne boenheter gjør at en kan styre hverdagen 
selv, noe som er absolutt å foretrekke. Blir det mer enn fem boenheter har det lett for å bli ubalanse 
mellom boveileder og beboere og beboerne styrer utvikling av området.  

 

Ved plassering av vinduer må en tenke på innsyn og innbrudd/gjeldsinnkrevere. Opplevd sikkerhet 
er viktigst, her kommer støtteapparat og plassering av vinduer og dører inn. Lavenergiløsninger vil 
kunne ha god effekt, spesielt der en har høye innetemperaturer, men må sørge for lav brukerterskel 
og mulighet for individuell kontroll.  

 

En innhenting og systematisering av brukererfaringer er i liten grad gjort tidligere og vi tror det vil 
være til stor hjelp for framtidige byggeprosjekter for rusavhengige. En videreføring av arbeidet som 
vi kan se for oss er at boveiledere og arkitekter går sammen om å utarbeide en mer helhetlig 
samling av erfaringer. Boveilederne kan da bruke sin gode kontakt med beboerne til å få samlet inn 
konkrete erfaringer, og etterpå i dialog med arkitektene se på hvilke betydning dette har for 
arkitekturen. Det er gjort en vurdering av metodene vi har brukt og denne kan være nyttig dersom 
en skal gjennomføre et slikt prosjekt.  
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Forord 
Denne rapporten er utformet som en del av faget Eksperter i Team (EiT). Faget er et tverrfaglig 
prosjektemne for alle masterstudenter ved NTNU. Målet med faget er å forberede studentene på 
tverrfaglig samarbeid i yrkeslivet, samt å gi nødvendig kompetanse i gruppeadferd og bruken av 
denne kunnskapen. EiT er delt inn i ulike landsbyer der alle har forskjellige temaer. 
 

Temaet for denne EiT-landsbyen er «Bærekraftig arkitektur for alle?», der en skal se på helse, 
omsorg og ressursvennlighet på Røros. Sentralt for problemstillingen er brukergrupper som er 
vanskeligstilte på boligmarkedet, enten på grunn av rusproblemer eller psykiske lidelser. Dette er 
brukere som trenger en lav brukerterskel på sine boliger. De eksterne problemeierne er Husbanken 
og Røros kommune. Slik oppgaven er gitt er det tre ulike case, der en skal velge ett. Vi har valgt å 
se på case 3, ”Nybygging av ressursvennlige kommunale boliger med lav brukerterskel – utvikling 
av nye bomodeller”. Gruppen har valgt å se på en generell problemstilling der de rusavhengiges 
egne erfaringer med nybygg er i sentrum. Vi følte ikke at vi hadde stor nok innsikt i rusavhengiges 
hverdag og forhold til det å bo til å tegne en bolig for denne beboergruppen.   
 

Til hjelp i dette arbeidet har det vært arrangert en fellestur til Røros samt en del forelesninger om 
temaet bolig og rus. Turen til Røros var en generell innledning til temaet og her kom det innspill fra 
ulike aktører. Vi har vært i kontakt med ulike aktører innenfor bolig og rus for å belyse 
problemstillingen vår.  
 

Resultatet er presentert på en plakat som ble utstilt på Røros på arkitektseminaret 18.april 2008, 
samt i denne rapporten. Det er også gjennomført en muntlig presentasjon av arbeidet. Prosjektstart 
var 9. januar 2008 og endelig innlevering 7. mai 2008. I denne perioden er det jobbet hver onsdag 
med prosjektet, samt mindre arbeider individuelt fra gang til gang. I tillegg til denne rapporten er 
det skrevet en prosessrapport der gruppeprosess og -adferd er sentralt. 
 

Gruppen har bestått av en arkitektstudent, en maskinstudent og to byggstudenter. Denne 
fagkombinasjonen har gjort at vi kan mye om utforming av bygg, materialer og mange 
byggtekniske aspekter. Dette har gjort at vi kan ha et annet fokus enn tidligere rapporter som stort 
sett har konsentrert seg om det sosiale rundt boliger og rus. 
 

Vi vil gjerne takke: 
• Landsbyleder; Annemie Wyckmans 
• Fasilitatorene; Tonje Holand og Torhild Hove 
• Tegningsmateriale; Eli Støa 
• Boveileder Trondheim; Evelyn Danielsen 
• Boligenheten Trondheim; Gunn Sølvi Nyeggen 
• Boveileder Tromsø; Arne Solheim 
• Line Eikenes i RiO 

 
Referanser for bildene på forsiden: 

• Veiskillet, Trondheim: [Studentrapport NTNU 2] 
• Ørretholmen, Tromsø: [Husbanken 4 (2008)] 
• Småhus i Trondheim: [Husbanken 1 (2008)] 
• Kulsås Amfi, Trondheim:[Lavenergiboliger.no 1 (2008)]
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1. Innledning 
For de som skal prosjektere boliger for rusavhengige og andre vanskeligstilte finnes en del 
informasjon om hva man bør ta hensyn til. Smarte løsninger tenkt ut av arkitekter og prosjekterende 
som har bygd slike boliger tidligere kan man finne mye informasjon om. Det finnes derimot lite 
informasjon om hvordan beboerne selv opplever boligene, altså hvordan boligene fungerer i 
praksis. Hovedmålgruppen for dette prosjektarbeidet er de som skal utforme boliger for 
rusavhengige og vanskeligstilte. 
 

Vi ønsket å finne ut hvilke hensyn en bør ta når en prosjekterer nye boliger for rusavhengige. For å 
få innsikt i dette ønsket vi å samle inn erfaringer fra eksisterende boliger. Informasjonen skulle 
samles inn gjennom samtale med rusavhengige som bor i kommunal bolig i dag, boveiledere, samt 
samtaler med RiO (Rusavhengiges Interesseorganisasjon) og med eierne av boligene. I tillegg ville 
vi se på eksisterende skriftlig informasjon.  
 

I vårt prosjektarbeid ønsket vi å se på referansemateriale fra boligprosjekter for rusavhengige og 
vanskeligstilte. Vi ønsket å gjøre en vurdering av de ulike prosjektene; hva er gjort, og hvordan det 
fungerer for beboerne og de som eier byggene. Vi har tatt utgangspunkt i tre aktuelle boligprosjekter 
for rusavhengige og studert disse. Vi har også sett på et lavenergiboligprosjekt og vurdert hvordan 
løsninger herfra vil fungere for vår målgruppe.  
 

Det ble valgt å benytte telefonintervju for ett prosjekt, besøksintervju for ett og å basere seg kun på 
tidligere rapporter for de to siste prosjektene. Dette ble gjort av praktiske hensyn, men også for å 
belyse ulike måter å samle informasjon på. Det er en kort presentasjon av de ulike kildene i starten 
av hver prosjektbeskrivelse for at leseren skal ha et forhold til innsamlingsmetoden for det aktuelle 
prosjektet.  
 

Fokus i rapporten ligger på løsninger som er tilpasset brukergruppene; aktive rusavhengige som 
ikke er innstilt på endring, aktive rusavhengige som har lyst til å slutte med rus, og rusavhengige 
som har fullført behandling og som skal integreres i samfunnet. Vi har sett på nybygg etter 
ferdigstillelse. Det vil si at vi ikke har sett på prosessen med å komme fram til bygget og 
oppføringen, men det endelige resultatet. 
 

Tema vi ønsket å se nærmere på var: 

− Arkitektur (planløsning, utforming og bokvalitet) og omgivelser 
− Bygningsteknisk (herunder: materialbruk, enøk, sikkerhet) 
 

Det viste seg å være svært vanskelig å få intervjuene til å gå i orden innenfor den tidsrammens som 
var satt av til prosjektet. Gruppen har brukt mye tid på å organisere intervjuer og legge til rette for 
disse. Ut fra dette har vi gjort en del vurderinger rundt våre valg av metoder som er presentert i 
slutten av rapporten.  
 

Rapporten er disponert slik at først kommer generelle betraktinger rundt boliger for bostedsløse, 
deretter er de valgte boligprosjektene presentert hver for seg. En analyse av den innsamlede 
informasjonen samt en drøfting av metodene følger mot slutten. Vedlagt ligger antagelser knyttet til 
prosjektet vi hadde før oppstart (vedlegg 1), samt spørsmålene vi har utformet (vedlegg 2). 
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2. Boliger for bostedsløse 
En kan spørre seg om hvorfor en skal fordype seg i boliger for bostedsløse, da spesielt med tanke på 
rusavhengige. Problemstillingen er ganske ny, første gang det ble tatt opp i et politisk dokument i 
Norge var i følge Husbanken i 1998 [Husbanken 2 (2005)]. Dette tilsier at en fortsatt har mye å lære 
om problemstillingen. 
  

Bolig er helt sentralt for å fungere som menneske, ingen er tjent med at noen faller utenfor 
samfunnet. Sosial og helsedirektoratet sier følgende om viktigheten av et sted å bo: 

 
”Bolig er en grunnpilar for et verdig liv og deltakelse i samfunnet. En god, trygg og varig 
bolig er viktig for å opprettholde et privatliv, sosiale relasjoner og for deltakelse på 
utdannings- og arbeidsarenaen. For å lykkes i arbeidet med å bekjempe bostedsløshet og gi 
brukerne et verdig liv er individuelle tjenester og bolig sentralt.” [Helsedirektoratet (2008)] 

 

Det er staten via kommunene som har ansvaret for å sørge for bolig til alle. Dette blir ofte gjort i 
samarbeid med Husbanken. I tillegg er det private stiftelser som tilbyr boliger til vanskeligstilte. 
Boligproblemet er løst på mange ulike måter, fra institusjoner til frittstående småhus, med en rekke 
forskjellige måter å bo på. Blant annet er det stor forskjell på hvilke regler som gjelder og hvor 
mange som bor på hvert sted. 
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3. Lignende produkter 
 
Det finnes lite informasjon om konkrete brukererfaringer fra boligprosjekter, spesielt med tanke på 
tekniske kvaliteter. Dette bekreftes også av Line Eikenes i RiO per telefon 20.02. 2008. Hun 
påpeker at beboernes erfaringer ikke er systematisert og dokumentert. Dette kapitlet beskriver kilder 
som har problemstillinger knyttet til bolig og rus. 
 

Det er mye tilgjengelig informasjon om hvordan prosessen med å utforme og bygge boliger for 
vanskeligstilte har blitt gjort, samt hvilke tanker som ligger bak. Et viktig produkt for oss er heftet 
”Endelig hjemme – utforming av boliger for vanskeligstilte” [Støa, Denizou, Hauge (2007)]. Dette 
var utgangspunkt for våre tanker rundt problemstillingen, og vi ønsket å bygge videre på dette 
arbeidet, selvfølgelig med en del begrensninger. Heftet beskriver en rekke boligprosjekter rundt i 
landet og hvilke erfaringer som er gjort med disse. Vi har plukket ut noen av disse prosjektene.   
 

Det er utarbeidet en rekke rapporter fra boligprosjekter utført for Husbanken. Felles for disse er at 
de ikke ser på hvilke erfaringene man har fra byggets brukstid. Disse rapportene er utarbeidet i 
forbindelse med ”Prosjekt bostedsløse 2001 – 2004”. Her finnes det god dokumentasjon på hvordan 
prosessen med å utvikle boliger for rusavhengige har fungert i praksis. Det er også nyttig 
informasjon om hvordan slike prosjekter kan organiseres med tanke på drift og daglig oppfølging. 
Rapportene finnes på Husbankens nettsider. [Husbanken 3 (2008)] 
 

RiO har også utarbeidet en del rapporter rundt temaet bolig og rus, men her er det heller ikke satt 
fokus på erfaringer fra boliger i bruk, men mer boformen og organiseringen. Da RiO består av 
tidligere rusavhengige er disse rapportene gode for å se på hvilke tanker og erfaringer rusavhengige 
har med boliger. Spesielt kan prosjektet Boligsosialt brukerfokus trekkes fram i denne 
sammenheng. [RiO (2008)] 
 

Felles for byggene denne rapporten ser på er at de er forsøkt tilpasset målgruppen på best mulig 
måte. Spørsmålet er hvordan dette fungerer i praksis. Nå følger en presentasjon av tre 
boligprosjekter for bostedsløse samt en lavenergibolig. I det følgende er det forsøkt å være mest 
mulig objektive med tanke på informasjonen som er funnet. Våre analyser av informasjonen 
kommer senere i rapporten. Grunnen til dette er at leseren skal kunne gjøre seg opp sine egne 
meninger og i minst mulig grad bli påvirket av våre synspunkt. 
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4. Ørretholmen, Tromsø  

 
Bilde: Ørretholmen [Husbanken 4 (2008)] 

Eier: Tromsø kommune 

Leietaker: Dette er et alternativ for de bostedsløse med omfattende rusproblem og lavest boevne. 
Små leiligheter 25-30 m2 som stort sett bebos av enslige.  

Leieforhold: Ses på som midlertidige boliger, men man kan bo så lenge man vil. Betales av 
beboerne selv. Klarer de ikke betalingen kan de miste boligen. De får den imidlertid tilbake etter en 
liten tid, da disse boligene er ment for de med lavest boevne. 

Gjennomstrømning: Veldig varierende. Et sted for de som ruser seg aktivt. Kommunen gjør det de 
kan for å finne et nytt bosted for de som får tilbud om avrusing. De anser det som krevende å holde 
seg rusfri på Ørretholmen. 

Krav til beboerne: Ved tildeling av bolig skrives det en gjensidig avtale med bl.a. 
oppfølgingssamtale minst en gang i uken. Det er ikke lov å selge narkotika, men handel for eget 
forbruk blir ikke slått ned på. Trusler og vold fører til utkastelse, det samme kan hærverk gjøre.  

Tiltak, service: Det skrives oppfølgingsavtale før overtakelse som skreddersys den enkelte beboer. 
Oppfølgingsavtalen innebærer plikter for beboer og kommune. Det er oppfølging etter New 
Hampshire-modellen. Det betyr at beboerne en har en fast kontakt over lang tid med fokus på å 
bygge relasjon og langsiktig planlegging. Fellesarealer vaskes av kommunen og helsefarlig rot 
fjernes fra leilighetene. Ved mistanke om helsefare kan kommunen låse seg inn i leilighetene. Dette 
oppleves som inntrengning av beboerne, men er nødvendig. 

Lokalisering og nabolag: Ørretholmen ligger 18 km fra Tromsø sentrum på en meget naturskjønn 
tomt. Det er 6 km til nærmeste butikk. Husene ligger på en liten holme med egen strand og 
ørretdammer. Det er ingen naboer i umiddelbar nærhet. Noen synes avstanden fra sentrum er en 
fordel fordi de kommer vekk fra gamle kjente, mens andre synes det en stor ulempe da mye av 
nettverket deres er i byen. Distriktsrute bussen stopper i nærheten, men går sjelden utenom 
rushtiden. 

Personlig tilpasning: De kan gjøre det de vil så lenge det ikke går utover sikkerheten. Etter endt 
boforhold påregnes omfattende oppussing fra kommunens side. Kommunen mener det er viktig at 
beboerne får muligheten til å gjøre boligen til sitt eget hjem. 
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Plan og situasjonstegning fra 
Ørretholmen [Borealis arkitekter]  
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4.1. Kildebruk 
For Ørretholmen er informasjonsinnhentingen basert på telefonintervju. Dette har gjort at en kan ha 
en god samtale hvor man får bekreftet at en forstår informasjonen riktig. Begrensningen er at en 
ikke har sett boligen en diskuterer. Det er gjort intervju med en person som innehar rollen som 
boveileder og leder for miljøtjenesten i kommunen.  

4.2. Arkitektur og omgivelser 
Målgruppen for Ørretholmen de med minst boevne og skjerming for naboer har vært viktig. Sett fra 
et driftsmessig og økonomisk perspektiv har det vært fordelaktig å samle mange beboere på et sted. 
Det har imidlertid også vist seg å være ulemper med så mange som 25 aktive rusavhengige boende 
på samme sted, selv om de får individuell oppfølging fra en fast kontaktperson. Noen av ulempene 
er enkel tilgang på narkotika og et aktivt rusmiljø. For tiden er det en på legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) som bor på Ørretholmen. Vedkommende opplever ikke Ørretholmen som et 
egnet sted å være dersom man ønsker å slutte med rus. Det er vanskelig å motivere for å slutte med 
rus når så mange aktive rusbruker som er samlet. Et mer passende antall vil være fem til ti 
boenheter på samme sted, gjerne nærmere fem i følge boveileder. 

 
Det forelå planer om at beboerne selv skulle drifte ørretdammene på området. Dette har ikke skjedd. 
Erfaring viser at å være aktiv rusbruker er så tidskrevende at faste plikter ofte blir nedprioritert. Skal 
man få til denne typen aktiviteter krever det oppfølging og organisering fra andre enn de 
rusavhengige. 

 
Prosjektet som består av to tomannsboliger på et plan, et rekkehus med seks leiligheter på et plan og 
et rekkehus med tolv leiligheter fordelt på to plan. Bygningene er organisert rundt et tun som er 
tiltenkt som en møteplass for beboerne. I tillegg til disse husene er det et servicehus med en tre 
hybelleiligheter. Bygningene ligger idyllisk til på en halvøy med fem ørretdammer rundt. 
Servicehuset ligger ved veien over til halvøyen. 

 

Alle leilighetene er små toroms (under 30 m2) og har egen inngang. Leilighetene er lyse og har store 
vindusflater. Stue/kjøkken har store vinduer mot sør og soverommene vender mot nord eller øst. 
Leiligheten virker å være tegnet med tanke på at de skal være lyse, men beboerne har stort sett 
trukket for gardinene for å ikke være så eksponert når de er i sin egen leilighet. De mest populære 
leilighetene er de i annen etasje i Ørretstua 4 hvor man er skjermet for innsyn. 

 

Beboerne får muligheten til å tilpasse leilighetene til sin egen smak ved å henge opp bilder og 
hyller, male og innrede med egne møbler. Dette, kombinert med at de kan bo så lenge de vil, fører 
til at de i følge boveileder relativt raskt føler at de bor i en leilighet de kan kalle et hjem. 
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4.3. Byggteknisk 
Det er generelt brukt gode materialer på Ørretholmen og dette gjenspeiles i lite fokus på dette fra 
boveileders side. 

 

Med tanke på oppvarming er det mange som ønsker å ha det varmt. Generelt kan man si at 
rusavhengige bruker det meste av tid og ressurser på rusrelaterte ting og de har sjelden overskudd til 
å tenke på energisparing og systemer som må stilles inn. Skal en få til energisparing må en ha 
systemer som fungerer uavhengig av brukerne og ikke kan overstyres. Stiller man inn et 
varmeanlegg på 22 grader og beboeren ønsker 30 grader, kjøper han kanskje en stråleovn. Det har 
vist seg at ting som kan demonteres noen ganger blir demontert og solgt. Skjult regulerbart 
varmeanlegg hadde vært ideelt. 

 

Et problem man fått på Ørretholmen er at beboerne kobler ut kjøkkenviftene for å slippe støyen fra 
dem. Dette gjør de ved å åpne en luke og trekke ut kontakten. Resultatet er at røyk og damp fra 
matlaging utløser brannalarmen og dermed en kraftig lyd i leiligheten. Det er i dag ikke mulig å 
koble ut lyden på alarmen inne i leiligheten når den har gått. Dette må gjøres utenfra. Boveileder 
mener at en bedre løsning ville vært å gjøre det mulig å koble ut lyden inne i leiligheten etter at 
alarmen har gått. En kunne da unngått at beboerne kler sensoren på brannalarmen med sølvpapir og 
andre ting for å unngå at den går hele tiden.  Man ville da sett på alarmtavlen at alarmen hadde blitt 
utløst, og kunne da gått bort til leiligheten og kontrollert. Kjøkkenviften burde etter boveileders 
mening ikke kunne kobles ut da dette fører til unødig slitasje på boligen. 

 

Det har vært brann i en av leilighetene. Brannskillene sørget for at det ikke ble spredning til 
naboleilighetene. Eneste skade utenfor leiligheten med brann var en vannskade i leiligheten under. 
Det er også problemer med gjeldsinnkrevere som knuser vinduer og glassdører for å komme inn i 
leilighetene for å kreve inn penger. Beboerne blir da ofte banket opp, men tør ikke melde fra i frykt 
for konsekvensene. 
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5. Veiskillet, Trondheim 

 
Bilde: Veiskillet [Studentrapport NTNU 2] 
 

Eier: Kirkens Bymisjon i Trondheim 

Leietaker: Primært menn og kvinner i alderen 25-40 år som er på vei ut fra soning 

Leieforhold: Beboerne kan leie leilighet her over flere år. Leieforholdet styres etter ordinære 
leiekontrakter.  

Gjennomstrømning: Huset stod ferdig og de første leieboerne flyttet inn høsten 2005 

Krav til beboerne: Rusfritt. Beboerne skal ut av rus og kriminalitet 

Tiltak, service: Bygget driftes av Kirkens Bymisjon etter en samarbeidsavtale med Trondheim 
kommune og beboerne mottar daglig oppfølging av Bymisjonens sosialarbeidere. Det er knyttet 1,5 
stilling til huset (en leder og en miljøarbeider). 

Lokalisering og nabolag: Huset ligger i randsonen av et eneboligstrøk to kilometer fra Trondheim 
sentrum, og har seks boliger. 

Personlig tilpasning: Mindre tilpasninger tillatt.  

 

 

Plantegning Veiskillet [Sivilarkitekt Bård Helland] 
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5.1. Kildebruk 
Med utgangspunkt i at det kun skal brukes skriftlige kilder til informasjonsinnhenting om Veiskillet 
er det plukket ut noen rapporter vi har sett nærmere på. Viktigst er ”Opplevelsen av å bo på 
Veiskillet” – kvalitative intervjuer med beboere på Veiskillet [Studentrapport NTNU 1 (2007)]. 
Dette er en studentrapport som baserer seg på intervjuer med fire av beboerne på Veiskillet. 
Hovedmålet med denne rapporten var å beskrive ”hvordan leietakerne på Veiskillet synes det er å 
bo akkurat der”. Her har vi hentet ut den informasjonen som er sentral med tanke på vår 
problemstilling, samtidig som det er forsøkt å få fram de ulike synene beboerne har. Generelt er 
informasjonen basert på synspunktene til en beboer og ikke en samlet vurdering tatt av alle 
beboerne. Vi skiller ikke mellom hvilken beboer som har sagt hva. 
 

I tillegg er det brukt supplerende informasjon fra studentrapporten ”Veiskillet – boliger for 
bostedsløse” [Studentrapport NTNU 2] og rapporten ”Endelig hjemme” [Støa, Denizou, Hauge 
(2007)]. Felles for disse er at de har lite spesifikk informasjon om Veiskillet, da spesielt med tanke 
på hvordan bygget fungerer i bruk.  
 

Felles for kildene på Veiskillet er at det blir en tolkning av andres tolkninger. Det skilles derfor 
mellom denne beskrivelsen av Veiskilleprosjektet, der vi har forsøkt å være mest mulig objektive ut 
fra kildene, og analysedelen der vi behandler denne informasjonen.  
 

5.2. Arkitektur og omgivelser 
Beboerne er stort sett godt fornøyd med leilighetene sine, som blir oppfattet som praktiske og passe 
store. Veiskillet oppleves som hjemmet deres og beboerne er fornøyd med å ha en egen bolig, men 
det er ulike oppfatninger av hvordan arkitekturen fungerer for hver enkelt.  
 

En beboer mener Veiskillets arkitektur legger opp til en spesiell personlig stil, en mener at 
opplevelsen av å bo godt ikke er knyttet til å bo flott og moderne. Den spesielle arkitekturen har for 
en annen beboer gitt det lille ekstra som har gitt motivasjon til å leve et nytt liv. Det blir sagt at en 
ikke føler seg innesperret her på samme måte som i fengsel, dette hadde sammenheng med 
arkitektur og fargevalg. 
 

De store vinduene som går over hele bredden av leiligheten blir framhevet som svært fine. En 
beboer likte ikke denne løsningen og har trukket for gardinene mesteparten av tiden. Vinduene 
krever en stor omstilling og en må ta avstand fra et tidligere liv som rusavhengig. Det sies at det er 
stor forskjell på hvordan en rusavhengig bor i forhold til en rusfri og at dette framheves med de 
store vinduene.  
 

Inngangspartiet til hver enkelt leilighet blir oppfattet ulikt, tre syntes det er fint, mens den siste 
syntes inngangspartiet gir assosiasjoner til et fengsel. Det mangler dørhåndtak på innsiden av 
ytterdøren, noe som oppleves som dumt. Ovnen på kjøkkenet blir av flere beskrevet som god og 
som noe positivt med leiligheten.  
 

Det er varierende grad av kontakt mellom naboene. De som har kontakt beskriver det som at en slår 
av en prat når det måtte passe seg slik. Allrommet er fint, men det blir brukt lite i forhold til hva en 
har mulighet til. Dette rommet kan bare brukes dersom det er personale tilstede som organiserer 
bruken. Beboerne er stolte av boligen og er ikke flaue over å vise den fram. De er mottakelig for 
besøk og utvider nettverket sitt.  
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Det uttrykkes et savn for verandaer til hver enkelt leilighet. Det er en fin hage der, men den blir lite 
brukt. Beliggenheten til Veiskillet oppleves som bra. En viss avstand til rusmiljøet, samtidig som 
det er sentralt, oppleves som viktig.  
 

Veiskillet blir oppfattet som et trygt sted å bo, spesielt blir det framhevet at det er trygt å ha barn på 
besøk. At en har noen en kan snakke med blir trukket fram som en faktor som bidrar til 
trygghetsfølelsen. Ryddighet blant alle beboerne er også viktig. En vil ikke måtte være bekymret for 
tilstanden på huset når en kommer hjem. At en kan bo her i en lengre periode er med på å gjøre 
situasjonen mer trygg.  
 

Tryggheten blir også beskrevet andre veien, at naboene skal føle seg trygge. De ønsker ikke at 
naboene skal føle seg utrygge ved at det oppstår økt kriminalitet og uro. At politiet er diskret når de 
er innom er også viktig med tanke på naboene.  
 

5.3. Bygningsteknisk 
Materialbruken innspirer til at en vil ta vare på boligen, en vil ikke tagge eller ødelegge på andre 
måter. Bruken av børstet stål, store vinduer og svart tak blir framhevet som svært fine 
kombinasjoner. En beboer savner en mer hjemmekoselig stil og nevner furumøbler som et 
eksempel. De ansatte er overrasket over hvor godt beboerne tar vare på omgivelsene.  
 

Det er brukt kryssfiner som ytterkledning på deler av bygget. Denne har trukket til seg vann og har 
sprukket opp, samt blitt bølgete og stygg. Bambusmattene foran vinduene på soverommet blir 
beskrevet som fine og gir et stilig preg på leiligheten. Det blir påpekt at det vanskelig å rengjøre bak 
disse mattene. Det er soltette gardiner på soverommet som i følge en beboer er bra.  
 

Det er eikeparkett på gulvene, her er det ulike synspunkter, alt fra at det er fint til at den er 
vanskelig å holde i god stand kommer fram. At det er gipsvegger oppleves som dumt og det er 
oppstått hull og slitasje på vegger og tak. 
 

Kjøkkenet generelt lett å holde rent. Det er ikke tettet igjen mellom benken og komfyren, det gjør at 
det blir vått når en gjør rent her. For øvrig er det gress i hagen, noe som fører til mye plenklipping 
om sommeren. Inngangsdøren er belagt med kobber og er upraktisk da den blir fort flekkete.  
 

Utluftingen oppleves som dårlig. Ventilen i veggen er problematisk for en beboer, lyden vekker han 
om natten, samt at det var den samme lyden som han hørte da han var i fengsel. Varme i boligen 
kommer fra jordvarme ved hjelp av varmepumpe, elektrisitet samt mulighet for tilkobling til 
fjernvarme. Det er balansert mekanisk ventilasjon.  
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6. Småhusene, Trondheim 

 
Bilde: Småhusene [Husbanken 1 (2008)] 
 

Eier: Trondheim kommune 

Leietaker: Aktive rusavhengige med psykiske problemer, ikke motivert for endring. Beboerne har 
ikke klart å tilpasse seg naboer ved vanlige boløsninger. 

Leieforhold: 3000 kroner per måned. Kan bo så lege man vil. 

Gjennomstrømning: Beboerne har mistet tidligere boliger. Bygget for navngitte personer. 

Krav til beboerne: Ingen spesielle krav 

Tiltak, service: Daglig oppfølging fra Kong Carl Johans stiftelse betalt av kommunen  

Lokalisering og nabolag: Ligger i industriområder med litt avstand mellom boenhetene og to til tre 
boenheter på hver tomt. Det er omtrent to kilometer til sentrum.   

Personlig tilpasning: Det meste er tillatt, så lenge det ikke går utover sikkerheten.  

 

 

Plantegning småhusene [Trondheim kommune] 
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6.1. Kildebruk 
For dette prosjektet er det gjort besøksintervju av en beboer. Et besøksintervju kan gi et godt 
innblikk i bosituasjonen og en kan tolke kroppsspråk. Det er også gjennomført telefonintervju med 
boveileder og ledelse i kommunen. Det er krevende å intervjue en beboer med dobbeltdiagnose 
rus/psykiatri. Resultatet ble en mer generell samtale om blant annet bolig i stedet for en samtale om 
boligen til beboeren. Etter vår mening kreves det flere samtaler før en veldig aktivt kan styre 
samtalen inn på en konkret evaluering av selve boligen. Det generelle inntrykket fra beboeren er at 
systemet rundt er viktigere enn den nøyaktige utformingen av boligen.  

 

6.2. Arkitektur og omgivelser 
Det er litt avstand mellom husene. Fordi boligene er relativt introverte har man mulighet til å trekke 
seg tilbake i boligen. Dette gjør at man sin styre dagen sin selv, noe som i følge boveileder er en 
viktig kvalitet.  
 

Inntrykket fra småhusprosjektet er at dersom man skal lykkes med prosjekter for tunge 
rusavhengige må det være betydelige støttesystemer. Noen av beboerne er samlere og det sees som 
nødvendig å organisere jamnlig opprydding på uteområdene. Dette oppfattes av noen beboere som 
tyveri av tingene deres, mens det fra boveileders side anses som nødvendig rydding av 
uteområdene.  
 

Det første inntrykket en får ved besøk av småhusene på Sluppen er at de ligger godt skjermet på en 
fin tomt, selv om tomten er omkranset av mye biltrafikk. En beboer sier solen alltid skinner på 
tomten selv om det regner i resten av Trondheim. Tomten er stor, med potensial for flere boliger, 
men bygger man flere boliger er det fare for at det blir boende for mange på et sted og prosjektet vil 
ikke fungere på samme måte som i dag. 
 

Både boveileder og beboer mener at uteområdene oppfattes som egne. En utfordring er at 
uteområdene noen ganger oppfattes som lagringsplass av beboerne. Mange rusavhengige er samlere 
og det kan, i følge boveileder, lett bli veldig mye ting utenfor husene. 
 

Området rundt boligene er ikke bearbeidet, noe som kan gi inntrykk av temporær bolig. Fordelen er 
at beboerne selv kan forme området rundt sin egen bolig. Dette har de til en viss grad gjort, og noen 
har store planer om hvordan de vil ha det. En av utfordringene med dette er beboernes egen 
gjennomføringsevne.  
 

Med tanke på beliggenhet er både boveileder og beboer fornøyd med at boligen ligger så nære byen, 
samtidig som de ligger for seg selv. En annen viktig kvalitet er at det er så få boliger samlet på et 
sted. Dette gjør at en ikke føler samme presset og fristelsene som en ville hatt dersom flere 
rusavhengige var samlet på samme sted. 
 

Husene er satt sammen av to Moelven-brakker. Dette er standard brakke som normalt brukes som 
arbeidsbrakker på byggeplasser. Brakken er innvendig fullstendig gjort om til en boenhet på 35 m2 
med stue/kjøkken soverom og bad. Boligen er hevet over bakken og en reduserer dermed direkte 
innsyn gjennom vinduene som er på hver kortside. Videre er det en terrasse foran inngangsdøren 
som er på langsiden. Denne fungerer som en halvprivat sone og er godt likt av de som bor i husene. 
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Dette er et sted man kan invitere folk til å sette seg ned uten å måtte ta de helt inn i leiligheten som 
ofte oppfattes som mer privat. Noen har valgt å kutte litt ned på gjerdet slik at terrassen ikke virker 
så innestengt.  
 

Boligene har blitt omtalt som uverdige brakker i media, men inntrykket er at de ikke oppfattes slik 
av beboerne. Boligens enkle utseende gir god mulighet til å forme både bolig og uteområde. Dette 
oppleves som positivt for noen i følge boveileder. En av styrkene til småhusprosjektet er nettopp 
dette. Beboerne kan selv være med på å forme huset og omgivelsene – uttrykt som hjemmet – slik 
at det blir deres. For å utnytte dette potensialet virker det som man må legge til rette med støtte i 
forhold til gjennomføring. 
 

6.3. Byggteknisk 
Under prosjekteringen av småhusene var ikke byggtekniske aspekter i fokus. Det viktige var å 
prøve ut en ny type boform og en annen type tomter. Etter vår erfaring er heller ikke det 
byggtekniske det viktigste for boveileder og beboer, men det er klart det er et potensial for utvikling 
her, noe Trondheim kommune også har tenkt å utnytte. Terskelen for endring er trolig lav fordi en 
har tatt i bruk relativt enkle materialer.   
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7. Lavenergiboliger 

7.1. Hvorfor lavenergibolig? 
Det er både samfunnsmessige og privatøkonomiske grunner til å velge å bygge lavenergi.  
Vi ser i dag at elektrisitetsproduksjonen i Norge ikke holder tritt med økningen i forbruket. For å 
løse dette problemet kan en bygge gasskraftverk og/eller gå over til bruk av mer olje til 
oppvarmingsformål, men dette vil føre til en stor økning i CO2-utslipp. En slik økning vil føre til at 
vi bryter med våre forpliktelser i Kyoto-protokollen. Med disse framtidsutsiktene kommer energi- 
og elektrisitetsprisen høyst sannsynlig til å øke, og en vil i følge Sintef i løpet av nær framtid 
oppleve en eller flere energikriser. Tiltak for å redusere energiforbruket vil være med på å forhindre 
dette. Energibruk i bygninger står for nær 40 % av energiforbruket i Norge. Av dette står boliger for 
nær 60 %, og en reduksjon i energibruken i boliger vil følgelig ha stor betydning i denne 
sammenheng. [SINTEF 1 (2006)] 
 

Energisituasjonen vil være en helt annen om 50-100 år enn i dag. Med høy sannsynlighet vil det 
være mangel på energi, og vi må spare på den energien vi har. Passive løsninger som 
bygningskroppens evne til å holde på varme er gode løsninger med lang levetid. Bygningskroppens 
oppbygging er vanskelig og kostbart å endre i ettertid. Det er derfor lurt at dette gjøres så godt som 
mulig når det bygges nytt. Ekstrakostnadene ved å bygge lavenergi i dag, vil følgelig med høy 
sannsynlighet være en god investering i fremtiden, også for privatøkonomien. [SINTEF 1 (2006)] 
 

Sammenlignet med et vanlig hus vil man ved investering i lavenergihus få en merkostnad på 5-10 
%. Denne ekstra kostnaden kan man spare inn i løpet av få år med lavere energiutgifter. [Enova 
(2005)] 
 

7.2. Hva er en lavenergibolig? 
Det finnes ikke noen eksakt definisjon av hva som er en lavenergibolig, men det er utbredt blant 
fagfolk at en lavenergibolig bør ha et totalt årlig energiforbruk under 100 kWh/m2. Dette vil gi 
energimerke C etter den nye energimerkeordningen for nye boliger. Til sammenligning har en 
gjennomsnittlig ny bolig i dag et energiforbruk på rundt 160 kWh/m2 i året. [SINTEF 2 (2006)] Når 
en bygger lavenergiboliger følger man gjerne prioriteringsrekkefølgen i Kyotopyramiden, som er 
gjengitt nedenfor. Denne er utviklet av Husbanken i samarbeid med Sintef og Enova. Punkt en er 
viktigst og har størst effekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyotopyramiden [Lavenergiboliger.no 2 
(2007)] 
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8. Kulsås Amfi, Trondheim 

 
Bilde: Kulsås Amfi [Lavenergiboliger.no 1 (2008)] 
 

Eier: Selveier, priser fra 2 845 000 

Lokalisering og nabolag: Boligfelt utenfor Trondheim. Fasadeorientering mot sørvest i et 
høydedrag.  
 

Plantegning Kulsås Amfi [ROJO arkitekter] 

8.1. Om bygget 
Kulsås Amfi er lavenergiboliger bygget i Trondheim av firmaet Structura AS og informasjon om 
prosjektet er hentet fra deres hjemmesider [Structura AS (2007)]. Her har det vært fokus på lavt 
energiforbruk og valg av materialer med lang levetid. Bygget ble ferdig i 2007 og består av til 
sammen tretten leiligheter på 53-118 m2. Bygget er oppført i tre etasjer med livsløpsstandard. 
Bygningen følger kravet til energiklasse B og har et beregnet forbruk på 84 kWh/m2 per år. 
 

Utvendig er bygningskroppen oppført i isolert betong, der kuldebroer er så godt som eliminert. 
Ytterveggene består av BeWi byggesystem som har kjerne av betong og EPS (ekspanderende 
polystyren skum) innvendig (8 cm) og utvendig (16 cm). Dette gir samme isolasjon som 30 cm 
mineralull i et vanlig trehus. Alle vinduer er i vedlikeholdsfri PVC med trelags energiglass.  
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Innvendig er det brukt fliser og parkett, samt integrerte hvitevarer med energiklasse A. Det er 
balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner. Her er det viktig at kanalføringen er 
kort og at lufthastigheten holdes på et lavt nivå for å sikre et lavt energibehov. Det er boret to 
energibrønner 160 m ned i bakken. En varmepumpe sørger for at jordvarmen varmer opp vann til 
leilighetene. Vannet blir varmet i et felles storberedersystem, her er elektrisitet tilskuddsvarme, det 
er separat avregning for hver bolig. Det er elektrisk oppvarming av baderomsgulv og stue, med 
henholdsvis varmekabler og panelovn. 
 

8.2. Vurdering av terskel 
De fleste løsningene i boligen går på ren utforming og oppføring og krever ingen spesiell 
oppfølging fra beboerne. Den største utfordringen er i form av bruken av ventilasjonsanlegget og 
lufting. Dersom vinduene blir brukt til lufting i stedet for det balanserte ventilasjonsanlegget vil 
oppvarmingsbehovet øke betraktelig.  
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9. Analyse, drøfting og konklusjon 
Man kan ha ulike tilnærmingsmåter når en lager boliger for andre enn seg selv. Det ene ytterpunktet 
er å generalisere og prøve å sette mennesker i bås, det andre ytterpunktet er å ta utgangspunkt i det 
enkelte mennesket og prøve å lage noe unikt. En annen viktig faktor, som til en viss grad skiller 
bolig fra andre bygningstyper, er det omgivelsespsykologiske begrepet et hjem. Tar en utgangspunkt 
i at det omgivelsespsykologiske begrepet et hjem som en representasjon av seg selv, blir 
medvirkningen til å skape og forme hjemmet også en viktig faktor. I noen tilfeller kanskje den 
viktigste. I tillegg tar det i følge omgivelsespsykologien lang tid å skape et hjem. Kontroll over hvor 
lenge man kan bo blir også en viktig faktor.  

 

Vi har gjennom samtaler med beboere, boveiledere og prosjektledere i to kommuner fått inntrykk av 
at støttefunksjonene og hvem som bor sammen i mange tilfeller er viktigere enn den fysiske 
utformingen av bygningen. Et annet viktig ikke-fysisk element er i hvilken grad beboerne selv kan 
medvirke i formingen av egen bolig. 

 

I denne analysen vil vi se på effekter av fysisk utforming for boligprosjekter laget for rusavhengige. 
Dette vil vi se på i lys av støttefunksjoner og hvilke rusgrupper som bor der.  

 

9.1. Arkitektur og omgivelser 
Beliggenheten av en bolig er for de fleste veldig viktig. Faktorer en bør tenke over i forbindelse 
med bolig for vanskeligstilte er om en ønsker segregering eller integrering, naboers trygghet, både 
reel og følt.  Et annet aspekt er at det er mer effektivt for boveiledere og drift og ha flere beboere 
samlet på ett sted, men det er vaskeligere å påvirke et stort miljø enn et lite. Før en setter i gang å 
planlegge nye prosjekter er det viktig å ha et avklart forhold til disse paradoksene og betemme seg 
for hva som er viktigst i det konkrete prosjektet. 
 

Lokalisering avhenger i stor grad av hvilke typer mennesker en skal lage boliger for. De tyngste 
rusavhengige kan i noen tilfeller ønske å bli skjermet fra samfunnet og naboer ønsker å bli skjermet 
fra sprøytespisser og nabobråk. En annen faktor er at naboer noen ganger frykter negativ 
verdiutvikling på boligen sin dersom en får boliger for rusavhengige i nærheten. Er en på vei ut av 
rus er det mer ideelt å ikke bo sammen med rusavhengige. Det er viktig å tenke på at ruslivet er 
aktivt og til tider virkelighetsfjernt. Mange føler det skjer veldig lite og depressive tanker kommer 
frem når de ikke ruser seg. Dette betyr at det bør være tilgang på andre aktiviteter enn bare å lese 
bøker og se på TV. Disse aktivitetene krever ofte oppfølging fra støtteapparatet. 
 

For en del vil nærhet til nettverk være et viktig argument for plassering av bolig. Dersom en ønsker 
å slutte med rus vil mye av det gamle nettverket være dårlig påvirkning. Det kan da være en fordel å 
komme seg litt vekk fra det gamle nettverket. Erfaringene fra både Veiskillet og småhusene er at en 
viss avstand fra sentrum er bra, men det blir satt pris på at det ikke er en uoverkommelig avstand. 
På Ørretholmen er erfaringen at noen foretrekker den store avstanden til sentrum, mens de fleste 
syntes det blir for lang og vanskelig reisevei. Med tanke på lokalisering blir altså tilpasning til den 
enkeltes situasjon og ønsker viktig.  
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Hvor mange boliger en skal samle på samme sted vil alltid være et spørsmål ved oppføring av 
kommunale boliger. Av økonomiske hensyn vil en ofte samle flest mulig på minst mulig plass. 
Antallet som bør bo sammen avhenger av boevne og hvilken målsetning hver enkelt beboer har. Det 
er ikke bare hvor mange som bor sammen som er viktig, men også hvilke typer mennesker som bor 
sammen. De som vil ut av rus bør ikke bo sammen med aktive rusavhengige. Fra Ørretholmen er 
det også erfart at ulike typer rusavhengige ikke bør bo for nært hverandre. 
  

Aktive rusavhengige som har liten boevne bør ikke være mer enn fem, spesielt dersom målet er å få 
dem til å slutte med rus. For småhusene har et lite antall samlet på et sted fungert bra. Dette betyr 
ikke at de er på vei ut av rus, men at de har fått økt livskvalitet og mulighet til selv å styre dagen 
sin. Fra Ørretholmen er erfaringen at mange aktive rusavhengige på samme sted kan bidra til at 
miljøet blir mer aktivt. Vi tror beboerne på Veiskillet på vei bort fra rusmiljøet kan ha nytte av å bo 
sammen i en liten gruppe. 
 

Uteområder vil være en viktig del av boligen også for rusavhengige. En halvprivat sone som 
terrassen på småhusene har vist seg å fungere bra. Dette blir et sted en kan invitere folk som ikke er 
så privat som inne. På Veiskillet er det uttrykt et savn av private terrasser selv om det er et felles 
uteområde. Dette kan tolkes som et behov for et uteområde som gir den følte trygghet et hjem i 
omgivelsespsykologisk forstand gir i forhold egen og uttrykt identitet. Et uteområde er en god arena 
for brukermedvirkning, men det kan lett bli en utfordring med oppsamling av ting fra beboere som 
er samlere. Det kreves oppfølging for at et fellesområde skal fungere. Menneskene som skal sørge 
for oppfølging blir styrt av budsjetter. En må ha klart for seg hvilken tilgang en har på slike 
ressurser når en prosjekterer et boligområde. 
 

Hvilken type estetikk og image en ønsker å satse på avhenger av målsetning. Generelt kan en si at 
god standard blir tatt bedre vare på enn dårlig standard, og at er målet å integrere bør en ha like 
boliger som de man skal integreres med.  
 

Vi tror brukermedvirkning også vil være en viktig faktor her. Brukermedvirkning kan gi 
mestringsfølelse og være med på å utvikle eierskap til boligen. For at boligen skal bli oppfattet som 
et hjem, er det viktig at en får satt personlig preg på boligen. Ulempen med stor grad av 
brukermedvirkning kan være at integrering blant vanlige hus kan bli vanskelig. Det vil også være 
betydelige utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. Et utvendig uttrykk sterkt 
preget av beboerne vil ha ulik effekt ut fra plassering og integrering. Med tanke på personlig 
tilpasning er det viktig å kunne skape et hjem. For mange er det nok med maling, bilder og møbler, 
noe en har sett på Ørretholmen. Uteområdet er også en god arena for å påvirke selv og dermed 
kunne komme med et uttrykk ovenfor omverdenen.  
 

Valg av vinduer har vist seg som et viktig tema med tanke på boliger for rusavhengige. Mange 
rusavhengige har også sonet fengselsstraff. De som er ferdig med rus kan oppleve store vinduer som 
en frihet og en kontrast til fengselscellen, men det kan også oppleves som slitsomt å være så 
eksponert i sin bolig. For de aktive rusavhengige er det mer vanlig å trekke for vinduene. Grunnen 
til dette kan være for å unngå besøk eller på grunn av angst. Mange rusavhengige har dopgjeld, noe 
som fører til at vinduer blir knust av torpedoer som skal kreve inn gjeld. Utforming av vinduer er i 
stor grad avhengig innsyn og da hvilken etasje leiligheten befinner seg i. 
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Boligene vi har sett på er stort sett enmannshusholdninger, noe som passer bra for tunge rusbrukere 
som er avhengig av å kontrollere dagen selv. Dette innebærer små leiligheter uten fellesrom. For at 
kollektiv skal fungere kreves det rusavhengige som klarer å tilpasse seg andre og beboere med lik 
ordenssans. Selv på Veiskillet der det ikke er tillatt med rus er fellesrommet lite brukt. 
 
 

9.2. Bygningsteknisk  
At en kan endre boligen etter eget ønske har vist seg å fungere bra og er etter vår mening svært 
viktig for at en skal føle seg hjemme et sted. Dette stiller krav til valg av materialer som både kan 
tilpasses, men også som kan byttes ved utflytning og vedlikeholdes kontinuerlig.  
 

Materialene som blir brukt på Veiskillet er gjennomgående av høy kvalitet og det gjør at beboerne 
ønsker å ta vare på boligen i sin nåværende stand. På Ørretholmen og småhusene blir det lagt opp til 
at beboerne skal kunne endre mye etter eget ønske.  
 

Å spare energi er ikke høyeste prioritet hos rusavhengige. På Ørretholmen er det enkelte som vil ha 
opp mot 30 grader inne. Dette gjør at en får et annet energiregnskap enn for en vanlig bolig, med 
langt større varmetap. Grunnen til dette er den store forskjellen mellom inne- og utetemperatur. Det 
kan derfor i større grad være aktuelt å se på lavenergiløsningene vi har presentert. I utgangspunktet 
er det etter vår mening ingen grunn til å ikke kunne ta mange løsninger fra Kulsås Amfi og bruke 
disse i boliger for rusavhengige. Med tanke på oppvarmingskilde er det å foretrekke å bruke 
gulvvarme etter erfaring om løse ovner kan bli solgt. Det er da etter vår mening viktig at en kan 
styre varmen selv, med mulighet for høye innetemperaturer. Har man ikke denne muligheten, mener 
boveileder ved Ørretholmen at det er godt mulig beboerne kjøper en stråleovn. 
 

Med tanke på sikkerhet er den opplevde sikkerheten etter våre inntrykk det viktigste. Dette kommer 
i stor grad gjennom støtteapparatet og den oppfølgingen som gies. Med også utformingen av 
boligen med tanke på innbrudd og innsyn tror vi er med på å gi en trygghetsfølelse. Vi tror 
tryggheten med at en kan bo så lenge en vil er en viktig faktor for å skape seg et hjem. 
 

Brannsikkerhet er viktig for målgruppen. Her er det viktig å sørge for et varslingsanlegg som ikke 
kan tukles med. Det har også vist seg i praksis at brannvegger fungerer og minimerer faren for 
totalskade.  
 

 19



10. Metode 
I denne delen av oppgaven er metoder for informasjonsinnehenting presentert. Det presenteres 
hvilke planer vi hadde for å samle inn informasjon, og hvilke erfaringer vi hadde med dette. Det er 
også utarbeidet et spørreskjema i forbindelse med intervjuene. Her er det presentert hvilke 
vurderinger som er gjort, og prosessen med å komme fram til de endelige spørsmålene.  

10.1.  Informasjonsinnhenting 
Vi har valgt å se på ulike metoder for informasjonsinnhenting; rapportlesing, telefonintervju og 
besøksintervju, og på hvilke utfordringer som følger med disse. Vi har også sett på hvordan vi blir 
introdusert til intervjuobjektene og vurdert hvilke mulige føringer dette kan gi. 
 

Målet vårt var å få så objektive svar som mulig, for så å sammenligne svarene fra de ulike 
intervjuobjektene. Vi ville snakke med tre ulike parter om hvordan de mener en konkret bolig for 
rusavhengige fungerer, og hvilke tanker har de om driften. De partene vi ville snakke med var 
beboerne, boveiledere og driftsavdelingen i kommunen. 
 

Et utgangspunkt for informasjonsinnhenting var at vi ikke hadde nok kunnskap innad i gruppen. Vi 
så derfor på hvilke organisasjoner som fantes, og hva disse kunne hjelpe oss med. For at dette 
prosjektet skulle lykkes var vi avhengige av et godt samarbeide med flere utenfor gruppen. Vi 
trodde de viktigste var: 
- Boligenheten i Trondheim og Tromsø kommune (både administrasjon og boveiledere) 
- Driftsavdelingen i Trondheim og Tromsø kommune 
- RiO i Trondheim, Tromsø og sentrale personer som arbeider med boligsosialt arbeid (for generell 
kunnskap om rusavhengiges hverdag) 
 

Vi vurderte det som viktig å få forankret prosjektet hos i ledelsen i boligetatene i kommunene for å 
unngå at de følte seg forbigått, og dermed ikke så verdien av rapporten vi hadde tenkt å lage. Vi 
forsøkte også å få administrasjonen til å føle at de bidro til å gjøre rapporten bedre med sin unike 
kunnskap, noe de også gjorde. 
 

Vi ønsket å bli henvist til boveilederne og driftsavdelingen fra administrasjonen i boligenheten, slik 
at de kunne sette av tid til å svare på spørsmål. 
 

Gjennom dialog med Line Eikenes i RiO kom vi frem til at dersom kommunen - som også er 
huseier - skulle sette oss i kontakt med brukerne, var det en risiko for at brukerne ville svare mer 
positivt om sin bosituasjon for å ikke påvirke sitt forhold til huseieren negativt. Videre kunne vi 
risikere at kommunen plukket ut de mest positive, slik at kommunens arbeid ble satt i et fordelaktig 
lys. Vi kom derfor frem til at det beste ville være at vi ble satt i kontakt med beboerne gjennom en 
uavhengig organisasjon som for eksempel RiO. I løpet av prosessen kom det frem at boveilederne 
for småhusene i Trondheim er fra Carl Johans Stiftelse og dermed ikke har eierforhold til boligene. 
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10.2.  Gjennomføring 
Her er gjennomføringen av de ulike typene informasjonsinnhenting presentert med hva planen var i 
hvert enkelt tilfelle og hvilke erfaringer vi har gjort. 
 
Telefonintervju med boveilederne 
Plan 
Vi ville starte samtalen med å henvise til samtale med administrasjonen og påpekte at det var 
vanskelig å finne informasjon om hvordan boliger for rusavhengige faktisk fungerer i praksis. Vi 
ville i størst mulig grad inkludere boveilederne i utviklingen av prosjektet, og bruke disse aktivt til å 
komme fram til fornuftige spørsmål. Det ville derfor være nødvendig å ta kontakt i flere omganger. 
Det ideelle ville være å først få hjelp til å utforme prosjektet og til utarbeidelse av spørsmål. I neste 
runde kunne en intervjue beboerne, for deretter å gå tilbake til boveilederne for utdypende spørsmål. 
 
Erfaringer   
Boveilederne er som mange andre travelt opptatte mennesker og med vår fastlåste timeplan viste det 
seg å være vanskelig å få gjennomført intervjuene etter vår tidsplan. Arne Solheim som er 
avdelingsleder i miljøarbeidertjenesten i Tromsø og boveileder satt imidlertid av mye tid og svarte 
utførlig på de spørsmålene vi hadde gjennom flere runder. En av grunnene til at vi tror det tok lang 
tid før vi fikk gjennomført intervjuet med boveileder i Trondheim var at vi ikke hadde motivert 
henne nok, slik at hun ikke følte at vårt prosjekt var høy prioritet. I tillegg hadde vi ikke hadde gjort 
vår tidsfrist tydelig nok. 
 

Telefonintervju med beboerne 
Plan 
Vi arbeidet en stund med den konkrete ordlyden vi skulle starte telefonintervjuene på. Vi mente de 
første 20 sekundene var viktige for å etablere et godt utgangspunkt og fange intervjuobjektets 
interesse. Det ble gjennom boveileder i Tromsø avtalt at noen beboere skulle ta kontakt med oss. 
Boveilederne var da satt inn i problemstillingen i prosjektet og var innforstått med hva vi ville 
snakke med beboerne om. På den måten ville vi sikre at vi traff beboerne på et passende tidspunkt 
og at intervjuobjektet var interessert i å svare på spørsmål. Denne framgangsmåten ville også sikre 
en lav terskel for å bli intervjuet med lite press på beboeren. En klar ulempe var at vi var avhengige 
av at noen tok kontakt med oss for at vi skulle ha en framgang.  
 
Planen for samtalen var å starte med å fortelle om vårt samarbeid med boveilederen og vår kontakt 
med RIO. Vi ville påpeke at intervjuobjektet sin stemme i alt for liten grad har blitt hørt. Videre 
ville vi oppfordre til å hjelpe oss å hjelpe planleggere til å gjøre en bedre jobb. En viktig holdning 
for intervjuene var å ikke lede den man intervjuet, men aktivt forsøke å drive samtalen videre 
gjennom de spørsmålene som var utarbeidet. Vi var innstilt på at det ville bli noen digresjoner og 
hadde bestemt oss for å ta oss tid til litt utenomsnakk, men hele tiden forsøke å spore samtalen 
tilbake på personlige erfaringer fra egen bolig. 
 
Erfaringer 
Det viste seg at vi hadde gitt fra oss for stort ansvar og at beboerne ikke tok kontakt med oss. Skal 
en slik metode fungere kreves det større forankring i boveileder og bedre tid med en mer fleksibel 
timeplan. 
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Telefonintervju med driftsavdelingen 

Plan 
Vi ville starte samtalen med å henvise til samtale med administrasjonen og påpekte at 
driftskostnader er et meget viktig element når en skal planlegge nye boliger for rusavhengige. Disse 
intervjuene ville bli mer tekniske og konkrete, og det ble ikke i samme grad oppfordret til 
personlige vurderinger om hva rusavhengige er best tjent med.  
 
Erfaringer 
Det viste seg at kontaktpersonen en fikk oppgitt av administrasjonen i Trondheim hadde 
hovedansvaret for driften av flere kommunale boliger og hadde ikke noe direkte med småhusene å 
gjøre. Det var flere andre som tok seg av det faktiske vedlikeholdet av boligene og spørsmålene ble 
oversendt på e-post for å få svar på disse. Dette gikk i mot intensjonen som var at spørsmålene 
skulle diskuteres. Den gode dialogen som var bakgrunnen for informasjonsinnhentingen kunne bli 
vanskelig. Også i Tromsø opplevde vi at driftsavdelingen var vanskelig å få tak i. 
 
Dette gjorde at det tok for lang tid å innhente informasjon fra driftsavdelingen slik at denne 
informasjonen ikke kom med i rapporten. En nyttig erfaring er at enten må en ta intervjuet på 
telefon direkte eller ved personlig oppmøte. En videresending på e-post blir fort borte i et system av 
travle mennesker. 
 

Møte med beboerne 
Plan 
Vi ville bli satt i kontakt med beboerne gjennom boveiledere og avtale en tid for møte. Det skulle på 
forhånd avklares om de ønsket at vi skulle være en eller to som intervjuet. Videre skulle beboerne 
på forhånd spørres om vi fikk ta opp samtalen. Vi ville gå gjennom de samme spørsmålene her som 
i telefonintervjuene med beboerne, men her ville vi ta oss mer tid. Intervjuene skulle foretas i 
beboerens bolig og starte med at vi forklarte vårt prosjekt kort. Etter dette ville vi at beboeren skulle 
vise oss rundt.  Vi ville la det være litt opp til beboerne hva vi startet med og mye av rekkefølgen i 
intervjuet ble styrt av hvilken del av boligen vi var i. Holdningene fra telefonintervjuene skulle 
videreføres. 
 
Da intervjuene var åpne, var det viktig at dialogen kunne flyte så naturlig som mulig uten å bli 
forstyrret av pauser til notering med videre. Vi ønsket heller ikke å være for mange tilstede under 
intervjuene, da dette kunne skape en skjev maktbalanse og virke begrensende på intervjuobjektene. 
Ut i fra disse forutsetningene vurderte vi muligheten for å ta opp samtalene. Videre tenkte vi at vi 
burde være 1-2 personer som intervjuet beboerne.  
 
Erfaringer 
Vi skulle gjennomføre intervjuer med noen aktive rusavhengige som var definert som noen av de 
med minst boevne. Sammen med boveileder kom vi kom frem til at å ta opp samtalen ble feil og at 
det beste var å komme en person slik at samtalen enklere kunne bli personlig og at det ble en 
jevnere maktbalanse. Vi informerte boveileder om vårt prosjekt og at beboerne kunne ta kontakt 
med oss alle dager, når som helst. Om natten var telefonen av, så det var ikke nødvendig å tenke på 
klokken. I tillegg presiserte vi at vi var forberedt på at intervjuobjektet kunne trekke seg når som 
helst, også midt i intervjuet.  En beboer tok kontakt ikke lenge etter boveileder hadde informert om 
at vi ønsket å gjennomføre intervju, men vi hadde ikke mulighet til å stille. Da vi skulle ta ny 
kontakt opplevde vi at rusavhengige har gode og dårlige dager, og en er avhengig av å treffe på en 
god dag. Derfor vil det beste være at beboerne tar kontakt med oss når det passer, men en må huske 
at å bli intervjuet om sin bosituasjon ikke nødvendigvis er det viktigste i intervjuobjektets liv. 
Boveileder som har bortimot daglig kontakt med beboerne tipset oss om en god dag, vi tok kontakt 
og vi fikk gjennomført et møte. 

 22 



 
Vi lykkes ikke i å få mye konkret informasjon om boligen i møtet som varte to og en halv time. 
Beboeren styrte samtalen inn på personlige tema som barndom og livserfaringer. Det føltes feil å 
avbryte disse fortellingene for å snakke om boligen. Tiden ble brukt til å bygge tillit og lytte til 
beboerens generelle syn på verden. Beboeren byttet også svært ofte tema og tankrekkene ble ofte 
brutt av digresjoner. Beboeren var engasjert i utviklingen av det området han bodde på og hadde 
mange planer, men de virket ikke alltid forankret i virkeligheten. Skal en få gjort beboerintervjuer 
på en tilfredsstillende måte, uten å trenge seg på, må en ha lang tid og utvise stor tålmodighet. Det 
blir også viktig å bygge nok tillit til at en kan bryte av og styre samtalen inn på de temaene en 
ønsker belyst. 
 

Eksisterende skriftlig informasjon 
Plan 
På to av prosjektene vi ønsket å studere visste vi at det fantes mye skriftlig informasjon som vi ville 
ta utgangspunkt i. På Veiskillet i Trondheim er det gjort mange studentprosjekter, og vi ville unngå 
å belaste dem med mer spørsmål. Vi ønsket derfor å se på de studentrapportene som fantes om 
Veiskillet, og samle informasjon derfra som hadde relevans for vår problemstilling. Hos Kulsås 
Amfi i Trondheim visste vi at det fantes en del informasjon på Internett. Vi tenkte å ta utgangspunkt 
i dette, og eventuelt ta kontakt med prosjekterende på telefon dersom det var behov for det. 
 
Erfaringer 
Ved lesing av rapporter om Veiskillet kunne vi trekke ut mange interessante punkter som falt 
innenfor vår problemstilling. Det var imidlertid vanskelig å få tak i all informasjon vi trengte, da 
informasjonen i rapportene var begrenset, og de hadde et litt annet fokus enn oss. Vi hadde ønsket å 
få tak i intervjuene som lå til grunn for rapportene, men på grunn av taushetsbegrensninger var ikke 
dette mulig. Dette førte til at vi ikke hadde tilgang på førstehåndsinformasjon, men måtte ta 
utgangspunkt i forfatternes tolkninger av situasjonen.  
 
Det viste seg å være lett å finne relevant informasjon om Kulsås Amfi på Internett. Noe av årsaken 
til dette er at informasjonen vi søkte var av mer teknisk art enn erfaringsmessig. Samtidig var den 
totale informasjonsmengden om dette boligprosjektet stor. Informasjonen vi fant på nettet var 
tilstrekkelig for vår oppgave, og vi følte ikke noe behov for å ta kontakt med prosjekterende for 
utfyllende informasjon. En kunne allikevel sett verdien av erfaringene som er gjort og hvilken 
overføringsverdi disse har. 
 

10.3.  Resultater og forbedringspotensial 
Gjennom vårt arbeid med å skaffe informasjon har vi gjort oss en del erfaringer vi tror andre som 
skal gjøre noe lignende kan ha glede av å lese. En oppsummering av erfaringene vi har gjort er 
presentert her.  

 

Det var bra å snakke med RiO, kommune og beboere da disse utfyller hverandre og har i stor grad 
hjulpet oss med utarbeidelse av spørsmål. Det viste seg at RiO kunne bidra til diskusjon av 
spørsmålene og problemstilling, men kunne ikke hjelpe oss med kontakten med brukerne. Målet 
med oppgaven oppleves som meningsfylt av de vi har kontaktet. Det har gitt mer åpne samtaler og 
har engasjert intervjuobjektene. Vi kunne for lite til å stille gode spørsmål om rus. Det gjorde at vi 
måtte ha en samtale med eksterne om spørsmålene og forberede intervjuobjektene på at noen av 
spørsmålene kunne virke dumme. Dette har gjort at vi har virket mer ydmyke og dermed har 
intervjuobjektene vært ekstra omstendlige i sine forklaringer. 
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En klar begrensning har vært at en har en fast dag en skal jobbe på. Det hadde blitt lettere med en 
mer fleksibel arbeidsplan. Grunnen til dette er naturlig nok at vi har vært avhengig av så mange 
andre aktører enn oss selv. Dersom en ikke får intervjuet de en ønsker, blir prosjektet fort utsatt en 
uke. En klarer heller ikke å opparbeide nok tillitt og driv med en arbeidsdag i uken i ett semester. 
Kontakten med beboerne er i stor grad avhengig av tillit og vi hadde trengt mer tid for å gjøre dette 
på en god nok måte. Det ligger et potensial i å kartlegge erfaringer fra beboerne, men boveilederne 
vil sannsynligvis kunne gjøre den jobben bedre og mer effektivt. 

 

Det har vist seg at det er lettest at en person tar all ringing og intervjuer, da vil den personen ha 
oversikt og kan ta med seg kunnskap videre. Utførelsen av selve intervjuene er bare en del av 
prosjektet og det er mye de resterende på gruppa kan arbeide med mens intervjuene foregår. En 
svakhet med fordelingen vi har gjort er at videreformidlingen av informasjonen fra den som 
gjennomfører intervjuene blir et kritisk punkt. Systematisering av informasjon og analyser har gått 
bra å gjøre som gruppe. Det samme gjelder forberedelse til intervjuer og evaluering av metoder.  

 

Vi kunne vært tjent med en klarere metode, med mer konkrete spørsmål som igjen ville vært lettere 
å sammenligne. Ulempen med dette ville vært at vi ble mindre tilpassningsdyktighe med tanke på 
nye problemstillinger og vurderingskriterier. Noe som har vært svært viktig i vårt tilfelle, da vi ikke 
hadde nok kunnskap til å avgrense oppgaven tydelig i en tidlig fase. 

 

10.4.  Spørsmålsutforming 
Utgangspunktet for utarbeidelsen av spørsmål var at vi ønsket å snakke med få personer og gå mer i 
dybden med hver enkelt. Vi ville ha spørsmål som var rettet mot fagfeltet til alle 
gruppemedlemmene, samtidig som vi kunne for lite om bolig og rus og derfor måtte involvere 
andre i utarbeidelsen av spørsmålene.  
 
Vi arbeidet først individuelt med utforming av spørsmål rettet mot hvert vårt fagfelt, for deretter å 
vurdere endringer av ordlyden og type spørsmål i plenum. Etter at spørsmålene var ferdig utformet 
gjorde vi en test som skuespill og fant ut at det mest omfattende intervjuet kunne gjennomføres på 
ca ti minutter med korte konsise svar. Disse spørsmålene ble så brukt som intern forberedelse til en 
åpen telefonsamtale med prosjektansvarlige i kommunene. 
 

For å involvere administrasjonen i kommunen valgte vi å ta en åpen samtale med dem om hva vi 
ønsket å lage, og om hvordan vi best mulig kunne gjøre det. Dette gjorde at vi ble godt satt inn i 
ulike aspekter om boliger for rusavhengige og hvilke spørsmål som var viktige å få svar på. RiO ble 
også involvert i utformingen av spørsmålene.  
 

Spørsmålene var åpne og utformet slik at de inviterte til dialog. Videre forsøkte vi å utforme 
spørsmålene slik at de gav en følelse av behov for at intervjuobjektets stemme ble hørt. Dette ble 
gjort ved å ofte invitere til å snakke om forbedringspotensial og om gode løsninger det var verdt å ta 
med videre.  
 

For å komme fram til de endelige spørsmålene våre har vi gått gjennom flere runder med revisjon. 
Her har gruppen selv kommet med endringer etter hvert som prosjektet har modnet seg. 
Kommunen, boveiledere og faglærer har også kommet med innspill.  
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Spørsmålene er utformet med tanke på en dialog på telefon eller ved personlig oppmøte og egner 
seg ikke like godt til å besvares skriftlig. Denne måten å kjøre åpne intervjuer på vil være god for å 
skape engasjement, men vil gjøre det vanskelig å sile informasjon. Det kan også bli vanskelig å få 
direkte sammenlignbare resultater. 
 
 
Resultater og forbedringspotensial 
Vi valgte å bruke mest mulig fagpersoner innenfor bolig og rus til hjelp for utarbeidelse av 
spørsmål. Et annet alternativ kunne vært å bruke faglitteratur innenfor intervjuteknikk og 
spørsmålsutforming. Da kunne vi gått mer direkte på intervjuene, men vi tror kvaliteten på 
spørsmålene ville blitt dårligere.  
 

Ved å involvere kommunen i utarbeidelsen av spørsmål ville vi i størst mulig grad forankre 
prosjektet i ledelsen og dermed skape engasjement for problemstillingen. Det viste seg derimot at vi 
ikke klarte dette i så stor grad at prosjektet ble prioritert så høyt som vi ønsket.  
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11. Konklusjon 
Når en skal prosjektere boliger for rusavhengige må en ha klare målsetninger for prosjektet. En må 
bestemme seg for hvem som er målgruppen og hvilke føringer dette gir. Det er en rekke paradokser 
en må ta stilling til og det som er bra for en gruppe kan være uheldig for en annen. Det er også 
viktig å ha oversikt over hvilke ressurser som er tilgjenglige i driftsperioden til prosjektet. En rekke 
gode ideer - som for eksempel vedlikehold av ørretdamene slik at men kan fiske sin egen mat og ta 
vare på liv – blir verdiløse dersom en ikke har resurser til støtte og driftsapparatet dette krever. Har 
en klare målsettinger og er bevist på hvilke ulemper disse målsettingene nødvendigvis vil medføre 
er et godt grunnlag for et godt prosjekt lagt. 

 

For rusavhengige som skal skape seg et hjem er hvilke muligheter en har til langsiktig tenking en 
sentral bit. Hvor lenge kan de bo, hva kan de gjøre med boligen, hvilke støtteapparat vil være 
tilstede i fremtiden etc. 

 

Å snakke med rusavhengige er tidkrevende, men kan gi svært nyttig informasjon. Denne 
informasjonen burde samles inn i større omfang og gjøres tilgjengelig for framtidige 
boligprosjekter. Når en skal intervjue boveiledere som har en viktig jobb må en være tydelig på 
verdien av arbeidet en gjør.  
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Vedlegg 1: Forventede resultater fra undersøkelsene 
I tråd med aksjonsvitenskapen presenterer vi nedenfor hvilke resultat vi forventet å få på de ulike 
undersøkelsene vi skulle gjennomføre. Dette gjør vi for at leseren skal få en bakgrunn for vårt 
kognitive persepsjonsutgangspunkt. Vi var enige om at vi skulle trekke konklusjonene i fellesskap, 
så det er gruppens synspunkter som presenteres. I de tilfeller hvor informasjonsinnhenter og 
førstefortolker har ulikt syn fra gruppens vil begge syn bli presentert.  

 

Ut fra valget av innsamlingsmåte ved hjelp av intervjuer av personer med ulik synsvinkel på boliger 
for rusavhengige har vi noen tanker om hvordan dette arbeidet vil gå. Det er valgt å se på hypoteser 
rundt innsamlingen og de resultatene innsamlingen gir. Videre er det valgt å se på generelle 
antagelser, samt hva som vil være spesielt for de valgte prosjektene.  
 

Dette vil være gruppens tanker om hvordan arbeidet med prosjektet vil gå, samtidig er det en 
kartlegging av våre fordommer. Den er viktig for å vite hvordan informasjonen blir tolket av 
gruppen.     
 

Generelt om innsamlingsmetode 
 
Hvordan trodde vi form og metode ville påvirke resultatene vi fikk?  

• Rapporten som skal utformes vil være offentlig, dette kan påvirke ærligheten til 
intervjuobjektene. Informasjon kan bli holdt tilbake og en kan gi inntrykk av at tilstanden er 
bedre enn den faktisk er. 

• Det kan bli vanskelig å få tak i rusavhengige, det blir en lang vei innom flere ledd for å 
komme dit. Når kontakten er oppnådd vil samtalen gå greit, det kan derimot bli mye prat 
utenom spørsmålene, spesielt fra Tromsø (nordlendinger er joviale og prater mer enn andre). 
Det kan også tenkes at det blir mye motspørsmål fra brukerne. 

• Det vil bli enklest å prate med de rusavhengiges interesseorganisasjon (RIO), disse er 
antakeligvis de mest snakkesalige og engasjerte. 

• Boveilederne har dårlig tid og vil derfor ikke kunne svare så utfyllende på spørsmålene våre.  
• Driftsavdelingen i kommunen vil gi korte greie svar, dette har gjerne sammenheng med 

konkretheten på spørsmålene. Driftsavdelingen er også de som til daglig jobber med de 
fysiske rundt boligen og vil derfor ha størst forståelse for våre spørsmål.  

• De generelle spørsmålene om hvert prosjekt vil det bli greit å få svar på, kan finne en del fra 
allerede publisert materiale. 

 
Resultater vi forventet å få fra de ulike undersøkelsene? 

• De mest interessante svarene vil komme fra beboerne, de resterende vil gi supplerende 
informasjon.  

• Alle intervjuobjektene har egeninteresser som de vil ivareta på sin måte. Da vi kun ser på 
nybygg vil kanskje kommunen være positiv til prosjekter de selv har utviklet. Brukerne vil 
kanskje ikke si noe negativt om boligen sin i frykt for at kommunen ikke vil like dette. Dette 
vil farge resultatene og vil være viktig å huske på i vår tolkning av svarene. 

• En del kan være opptatt av andre ting enn selve boligen, systemet rundt er kanskje mer 
interessant for noen. Vil være vanskelig å få innslipp for problemstillingen vår. 

• Brannsikkerheten er god i nye boliger. 
• Beboerne er glad for å flytte inn i noe nytt.  

 



 
Veiskillet 
Her skal det ikke snakkes direkte med brukerne og i størst mulig grad basere seg på tidligere 
publisert arbeid. 
 

Hvilke utfordringer trodde vi at vi ville få med innsamlingsmetoden 
• Vil bli vanskelig å finne direkte svar på spørsmålene våre, mye blir tredjehåndstolkning. 

Dette kan igjen gi problemer for sammenligning med de andre prosjektene. 
• Det kan bli nødvendig å snakke med kommunen og RiO for å få tilfredsstillende 

informasjon. 
 

Resultater vi venter å få 
• Ut fra tegninger som er vist tidlig i prosjektfasen er det trolig at beboerne ikke trives så godt 

i fellesrommet. Dette har sammenheng med at det er mørkt og innesluttet der.  
• Utenforstående syntes det er fine boliger.  

 

Ørretholmen 
Her skal informasjonsinnhentingen basere seg på telefonsamtaler. 
 
Hvilke utfordringer trodde vi at vi ville få med innsamlingsmetoden 

• Det kan være vanskelig å gå i dybden over telefon, tolkninger fra kroppsspråk uteblir. Det 
vil bli vanskelig å diskutere en leilighet man ikke selv har sett. 

• Lettere å få ærlig informasjon pga avstand og ikke så personlig. 
 

Resultater vi venter å få 
• Beboerne oppfatter det som en Getto fordi det er så mange rusavhengige på samme sted, 

ønsker mer atskillelse.  
• Kvaliteten på selve boligen vil være oppfattet som god.  
• Andre syntes det er fine boliger, spesielt beliggenheten vil bli trukket fram.  

 

Småhusene 
Intervjuer med personlig oppmøte og telefonintervju skal være innsamlingsmetoden her. 
 
Hvilke utfordringer trodde vi at vi ville få med innsamlingsmetoden 

• Det vil være lettere å komme i dybden med intervju der en fysisk møter intervjuobjektet. 
Mer naturlige oppfølgingsspørsmål, tolkning av kroppsspråk og muligheten til å se boligen 
vil øke kvaliteten på innsamlingen.  

• Da dette er tunge rusavhengige vil det være vanskelig å få besøkt disse. En er avhengig av å 
treffe på en god dag. Hvem som skal være med på intervjuene er også et spørsmål, dersom 
noen fra kommunen er med vil dette i stor grad kunne påvirke intervjuobjektet. 

 
Resultater vi venter å få 

• Beboerne her er mest fornøyd da boligene er tilpasset godt til situasjonen denne gruppen 
befinner seg i. Muligheten til å kunne tilpasse boligen etter eget ønske vil bli satt stor pris 
på. Det atskilte uteområdet vil også være en trivselsfaktor for disse boligene.  

• Andre syntes ikke det er fint, dette fordi det ser rotete ut på utsiden og det ligger i et 
industriområde. 

 

 



Vedlegg 2: Spørreskjema 
Her er spørreskjemaet vi brukte for å gjennomføre telefon- og besøksintervjuene. Det presiseres at 
spørsmålene er utformet med tanke på en samtale og diskusjon, ikke for skriftlig besvarelse.  

 

Beboerne  
  
Arkitektur 
Hvilke deler av leiligheten trives du best i? 
 
 
Hvilke deler av leiligheten trives du dårligst i? 
 
 
Hva synes du om beliggenheten, nærmiljøet ,og  uteområdene? 
 
 
Hvordan tror du andre oppfatter boligen din? 
 
 
Føler du deg hjemme i leiligheten din? Hvorfor, hvorfor ikke? 
 
 
Materialer 
Er det noen deler eller flater i boligen som er vanskelig å holde fine og rene? 
 
 
Er det noen materialer du ville byttet ut? 
 
 
Enøk 
Hvilke oppvarmingskilder finnes i boligen? Hva benytter du av dette? 
 
 
Er det andre oppvarmingskilder du kunne tenkt deg i steden for de du har tilgjengelig i boligen? 
Hvordan har du mulighet til å regulere innetemperaturen? Er du fornøyd med dette? Kunne noe 
vært annerledes? 
 
 
Hvordan er du fornøyd med inneklimaet i boligen? (luftkvalitet, ventilasjon, trekk, muligheter for 
lufting, luftfuktighet(spesielt bad)) Hva kunne vært bedre? 
 
 
 

 



Sikkerhet 
Har det oppstått farlige situasjoner / ulykker i boligen? I så fall hvilke? 
 
 
Har det vært innbrudd, hvordan kunne dette evt vært unngått? 
 
 
Oppleves boligen som trygg? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
 
Avslutningsspørsmål 
Ting fra din leilighet du vil at skal videreføres til nye prosjekt? 
 
 
Ting fra din leilighet du ikke vil at skal videreføres til nye prosjekt? 
 
 
 
Boveilederne 
 
Arkitektur 
Hvilke deler av leiligheten tror du beboerne trives  best i? 
 
 
Hvilke deler av leiligheten tror du beboerne trives dårligst i? 
 
 
Hva tror du beboerne synes om beliggenheten, nærmiljøet, og uteområdene? 
 
 
Hvordan tror du andre oppfatter boligen? 
 
 
Tror du beoboerne føler seg hjemme i boligen? Hvorfor, hvorfor ikke? 
 
 
Materialer 
Er det noen deler eller flater i boligen som er vanskelig å holde fine og rene? 
 
 
Er det noen materialer du ville byttet ut? 
 
 

 



Enøk 
Hvilke oppvarmingskilder finnes i boligen? Hvilketro du benyttes? 
 
 
Er det andre oppvarmingskilder tror du beboerne kunne tenkt seg isteden for de som er tilgjengelig 
i boligen? 
 
 
Hvordan har man mulighet til å regulere innetemperaturen? Tror du beboerne er fornøyd med 
dette? Kunne noe vært annerledes? 
 
 
Hvordan tror du beboerne er fornøyd med inneklimaet i boligen? (luftkvalitet, ventilasjon, trekk, 
muligheter for lufting, luftfuktighet(spesielt bad)) Hva kunne vært bedre? 
 
 
Sikkerhet 
Har det oppstått farlige situasjoner / ulykker i boligen? I så fall hvilke? 
 
 
Hvilke brannsikringstiltak er gjort? Hvordan fungerer disse?  
 
 
Har det vært innbrudd, hvordan kunne dette evt vært unngått? 
 
 
Hvordan er værandaer sikret mot fall? Er dette noe problem? 
 
 
Tror du boligen oppleves som trygg? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 
 
Er det noe spesielt en bør tenke på når en skal sette opp det elektriske anlegget? 
 
 
Avslutningsspørsmål 
Ting fra boligen du vil at skal videreføres til nye prosjekt? 
 
 
Ting fra din boligen du ikke vil at skal videreføres til nye prosjekt? 
 

 



Drift i kommunen 
 
Materialer 
Er det problemer med slitasje eller vedlikehold? 
 
 
Hvor ofte sjekkes eiendommens stand? Hvem utfører dette? 
 
 
Hvor ofte gjennomføres vedlikehold? 
 
 
Hvilke områder i boligen er mest utsatte for slitasje og krever mye vedlikehold? 
 
 
 
Er det noen materialer som fungerer dårlig og som kunne vært byttet ut? 
 
 
Er det noe spesielt en bør tenke på når en skal sette opp det elektriske anlegget? 
 
 
Ting fra boligen du vil at skal videreføres til nye prosjekt? 
 
 
Ting fra din boligen du ikke vil at skal videreføres til nye prosjekt? 
 
 
 
Spørsmål til administrasjonen i kommunen. 
  
Hvor mange rusavhengige har bolig gjennom kommunen? 
 
 
Hvor mange rusavhengige venter på bolig fra kommunen? 
 
 
Hvem eier bygget? 
 
 
Hvem kan bo der 
 
 
Er det lang venteliste på å få plass her? 
 
 
Hvilke andre boalternativer finnes for denne gruppen i kommunen? 
 

 



 
Hvordan er leieforholdet, lengde, betaling? 
 
 
Hvilke regler gjelder i boligen, restriksjoner og hva skal til for å miste boligen? 
 
 
Hvor lenge bor de fleste i boligen, gjennomstrømning 
 
 
Hva er lov mtp personlig tilpasning 
 
 
 
Hvilke tiltak er koblet gjennom boligen, oppfølging, vedlikehold, serviceavtaler 
hvem eier bygget 
 
 
lokalisering og nabolag 
 
 
Ting fra boligen du vil at skal videreføres til nye prosjekt? 
 
 
Ting fra din bolig du ikke vil at skal videreføres til nye prosjekt? 
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