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Kapittel 1:
Introduksjon

Vi vil i begynnelsen av denne 
prosjektrapporten gi en kort introduksjon av 
faget, oppgaven vi ble utdelt, presentere oss 
selv og til slutt presentere vår definisjon av 
oppgaven.
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Eksperter i Team

Eksperter i team er et tverrfaglig prosjektemne 
for alle mastergradsstudentene på NTNU. 
Intensjonen med emnet er å forberede stu-
dentene på tverrfaglig samarbeid i yrkeslivet. I 
tillegg skal studentene gjennom gruppearbeid 
utvikle innsikt i egen faglig kompetanse og 
gruppeatferd, og kunne bruke den i samarbeid 
med andre. EiT er normalt obligatorisk i alle 
mastergradsstudier og profesjonsstudier ved 
NTNU. Undervisning og deltakelse foregår 
normalt på onsdager i vårsemesteret. 

Læringsmål
Målet med Eksperter i team er at studentene 
både skal anvende sin fagkompetanseog utvikle 
sin samspillskompetanse gjennom å arbeide 
resultatrettet med relevante problemstillinger for 
samfunns-og arbeidsliv.

Kompetansemål
Målet med Eksperter i team er at studentene 
både skal anvende sin fagkompetanse og 
utvikle sin samspillskompetanse gjennom å 
arbeide resultatrettet med relevante problem-
stillinger for samfunns-og arbeidsliv.

Samspillskompetanse
•Reflektere over seg selv og sine væremåter
•Gi og ta konstruktive tilbakemeldinger
Holdninger og ferdigheter i et samarbeid om en 
oppgave

Trening i ledelsesfunksjoner
•Relasjonsnivå
•Oppgavenivå
•Administrasjon
•Uformell leder
Vurdering:
Praksis    <--->   prosessrapport
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En del av den kommunale boligmassen i 
Røros kommune har stort behov for oppussing 
og tilpasning til ulike målgrupper. Oppussin-
gen ønskes utført med fokus påenergi og 
miljø, og med respekt for de spesielle omgiv-
elsene påRøros som en del av UNESCOs ver-
dens kulturarv. Samtidig brukes en del av de 
kommunale boligene som regel av mennesker 
som er vanskeligstilte påboligmarkedet, som 
for eksempel rusmisbrukere eller personer 
med psykiske lidelser; brukergrupper som har 
spesielle behov i forhold til bosted og som ofte 
krever tett oppfølging. Terskelen for å bruke 
boligen til daglig skal derfor være meget lav. 
Utfordringen som ligger i prosjektet er å for-
valte den kommunale boligmassen på Røros 
på en bærekraftig måte, gjennom å skape god

bokvalitet for brukergrupper som er vanskel-
igstilte på boligmarkedet og samtidig beholde 
fokus på energi, miljøog kulturarv. 

Studentene kan velge blant tre case:
1. gjenbruk av et eksisterende bygg som 
trenger ny funksjon som treffsted, med fokus 
påressursvennlighet
2. rehabilitering av kommunale boliger med 
fokus påbrukervennlighet, energi og miljø
3. nybygging av ressursvennlige kommunale 
boliger med lav brukerterskel –utvikling av nye 
bomodeller. 

Eksterne problemeiere:
Røros kommune
Husbanken

Landsby: 
bærekrafitg arkitektur for 
alle?

Helse, omsorg og ressursvennlighet på 
Røros.
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Gruppemedlemmene

Inger har hatt hovedansvaret for historie; å 
sette oss inn i reguleringsplaner og å se på 
eksisterende bygningsmasse.
Eivind har hatt særlig ansvar for energi og 
miljøperspektivene.
Tore og Ragnhild har hatt spesielt ansvar for 
å kartlegge brukernes behov, innhente infor-
masjon egnede materialer og utforming av 
boligene.

Inger Koa  
Kulturminneforvalter

Eivind Løken
Byggingeniør

Tore Hillestad
Arkitekt

Ragnhild 
Magelssen Godø
Arkitekt
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Gruppefilosofi

Gruppen ble sammensatt da vi drog til Røros 
på studietur i januar.
I løpet av dagene på Røros fikk vi innblikk i 
arbeidet som blir drevet for rusmisbrukerne.

Vi fikk også utdelt oppgaver som hjalp oss å 
komme igang med gruppearbeidet og bli kjent 
med hverandre.

Mellom annet laget vi oss en logo og et grup-
penavn. Dette vil vi kort presentere her!

Gruppenavn: RETRO

Det er mange aspekter som spiller inn for å gi 
et menneske ny tro på livet. Vi tror at en ver-
dig bolig kan være med på å skape tro og håp. 
Det er spennende å få være med på å kunne 
øke livskvaliteten til mennesker som ikke har 
det så lett.

Respekt 
Vi vil gjennom prosessen fokusere på respek-
ten for menneskene som skal ha prosjektet 
vårt som bolig. Vi må respektere at de kan har 
andre behov og ønsker enn vi har.

Refleksjon
Vi vil reflektere over deres livssituasjon, gjen-
nom informasjon av mennesker som jobber 
tett på rusmisbrukerene sette oss inn i livet og 
behovene deres.

Rom - husrom og hjerterom er det vi skal 
ende opp med. Vi vil skape rom som er gode 
å oppholde seg i for rusmisbrukere.
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Vår definisjon av oppgaven

Vi har valgt å arbeide med 
Ol Klemmetsaveien 7. 

Gjennom prosjektarbeidet vil vi komme fram 
til et skisseprosjekt: utforming av boliger for 
rusmisbrukere på Røros. 
Skisseprosjektet vil bestå av en skriftlig del 
der vi arbeider med Røros som kulturarvom-
råde, brukernes behov, materialbruk og en-
ergi/miljøperspektivet i prosjektet.
Vi vil også ut i fra disse kriteriene skissere et 
boligprosjekt for rusmisbrukere.
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Kapittel 2:
Informasjonssamling

Før vi startet prosjekteringen av boligene 
måtte vi innhente og systematisere en del 
informasjon. Vi trengte å sette oss inn i
- brukergruppen
- miljøhensyn
- omgivelsene bygget vil stå i
 
Kapittel 2 er en oppsummering av kunnskapen 
vi har tilegnet oss og danner et grunnlag for 
den videre prosjekteringen.
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Prosjektet er finansiert av Husbanken og
Sosial- og helsedirektoratet, og går frem
til august 2008.

«Trinn etter trinn» har foretatt en kartleg-
ging på Røros. Sentrale spørsmål var:
Hvem er rusmisbrukerne på Røros?
Hvilke behov har rusmisbrukerne på Røros?

Vittorio Magliola - prosjektleder av “Trinn for trinn.

Trinn for trinn

En av våre eksterne problemeiere er prosjek-
tgruppen “Trinn for trinn”. Vi vil nå gi en liten 
innføring i hva dette prosjektet dreier seg om 
og videre hente ut informasjon om rusmisbruk-
erene som vi bør ta med videre i prosessen.

Et estimat viser at Røros kommune har en 
høy andel rusmisbrukere i forhold til resten av 
landet. For å møte problemet satte Røros
kommune i 2006 i gang prosjektet «Trinn etter 
trinn». 

Prosjektet ledes av Vittorio Magliola og 
visjonen er å skape bedre livskvalitet for 
rusmisbrukerne på Røros- trinn for trinn!
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Hvem er rusmisbrukerne på Røros?  

Trinn etter Trinn-prosjektet har avdekket om-
lag 46 rusmisbrukere på Røros, 25 -26 tunge, 
kjente rusmisbrukere og 21-22 som man
mistenker har alvorlige problemer.
Dette utgjør 7 ‰ av befolkningen. Ifølge 
estimerte tall fra SIRUS* ligger lands-
gjennomsnittet på mellom 2,3 og 3 ‰. 

Gjennomsnittsalderen blandt rusmis-
brukerne på Røros er 33,8 år, og 54 
% av brukerne er mellom 26 og 40 år.

Man kan ut fra kartleggingen anta at Røros kom-
mune har en høyere andel rusmisbrukere enn 
landsgjennomsnittet, og en relativt høy gjennom-
snittsalder på de registrerte rusmisbrukerne. 

Kartleggingen viste også at de fleste har 
en lang periode med rusmisbruk bak 
seg; ofte begynte de i 13–14 års alderen. 
Den første kontakten med rusmidler var gjerne 
alkohol. 

Et annet fellestrekk var at de har et lavt utdan-
nelsesnivå og lave inntekter, mens bare halv-
parten har kontakt med sosialkontoret.
Videre avdekket kartleggingen at rusmisbruk-
erne har få ferdigheter, lite sosialt nettverk og 
lav selvtillit.

Hvilke behov har rusmisbrukerne på 
Røros?

Behovene er mange og sammensatte.
Mestring av egen avhengighet og god
helseomsorg er viktige punkter. Man anslår 
at omlag 90 % av rusmisbrukerne også har 
psykiske problemer eller lidelser.

Videre vil jobberfaring, utvikling av ferdigheter 
og nettverksbygging være viktig for en følelse 
av mestring og inkludering i samfunnet.

Våre tanker rundt denne informasjonen

Et prosjekt som vil hjelpe rusmisbrukre på 
veien mot en bedre livskvalitet er kompleks.
Vi skal prosjektere boliger for denne gruppen. 
Hvor du bor sier noe om hvem du er - slik kan 
en ny, fin bolig være en av faktiorene som kan 
gi dem øket selvfølelse og selvtillitt.

Gruppen har generelt lave inntekter - dvs. vi 
må prosjektere boliger som er billige å drifte. 
Siden 90 % av rusmisbrukerne har psykiske 
lidenser blir det også viktig å ta hensyn til 
sider ved en bolig kan gi trygghetsfølelse for 
disse. 

Ved å legge boligen i et vanlig boligområde vil 
rusmisbrukerne bli en naturlig del av samfun-
net - noe som forhåpentligvis kan hjelpe dem 
til å komme seg ut av miljøet de vanker i og 
problemene sine.

Kilde: Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 2/2007 fra MNK12



EiT vår 2008: Bolig for rusmisbrukere på Røros

?

Begrepet “å bo”

at rusmisbrukere får nye flotte boliger. Disse 
utfordringene er blant annet blitt møtt med å 
vise åpenhet om omstendighetene og målset-
ningen bak de ulike prosjektene. 

Mange av brukerene har ikke kunnskaper om 
hvordan å holde et bosted i orden. De vil der-
for få boveiledning. 
Vi har forsøkt å designe boligene så enkelt 
drivbare som mulig. Ved å hente inn infor-
masjon om hvilke aspekter som er viktige for 
rusmisbrukere har vi planlagt 6 boenheter på 
bygd på deres premisser.

Vi har drøftet begrepet “å bo” innad i gruppen 
for å bevisstgjøre oss hva dette innebærer for 
brukerene.

Målgruppen rusmisbrukere er generelt sett 
svake i forhold til å skaffe seg bolig, og å be-
holde boligen. De har vanligvis vanskelig for å 
bo, og utfordringen er å skape et godt botilbud 
og et hjem tilpasset en gruppe mennesker 
med et litt annerledes og vanskelig liv, og som 
ikke alltid oppfører seg som alle andre.

Omgivelsene og nabolaget er også en stor 
del av det å bo, og en del av egen identiteten. 
I denne sammenheng har det fra tidligere 
prosjekter vært en utfordring med naboer som 
er redde og skeptiske til å ha rusmisbrukere i 
sitt nabolag, og naboer som er misunnelige på 
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Har målgruppen en annen synsvinkel? 

Målgruppen vår, rusmisbrukere, lever generelt 
sett et liv i flytting mellom psykiatri, rusomsorg, 
gater, hospitser og egne boliger. Mange har 
også mistet kommunale botilbud pga. ad-
ferdsproblemer. I denne forstand vil et hjem 
generelt representere ett brudd med deres 
såkalte ”normaltilværelse”. Men målgruppen 
rusmisbrukere er en sammensatt gruppe med 
store variasjoner, og man glemmer fort at bort-
sett fra enkelte spesielle behov, har målgrup-
pen de samme grunnleggende behov og like 
varierte ønsker som de som ikke misbruker 
rus. 

Rusmisbrukere har også rett til hjem av god 
kvalitet på lik linje som alle andre har. 

Begrepet hjem er et dagligdags begrep. Be-
grepet er vidt og vanskelig å gi en konkret 
definisjon. Vi valgte først å se på hva som in-
nad i gruppen ble lagt i dette begrepet. 

Et hjem er noe som er ditt eget, og som man 
kan kontrollere, påvirke og omskape. Man 
føler en form for eierskap, og et hjem er en 
stor del av egen identitet og forteller noe om 
hvem man er som person. Det er sted man 
kan føle seg trygg, og skjerme seg fra om-
givelsene. Et hjem er noe som er permanent. 
Tingene i huset er også viktige. 

Vi kom også fram til at det å være hjemme, 
ikke nødvendigvis var å være der hvor din 
egen seng står.  Noen føler seg også hjemme 
når de er borte, det kommer an på hvilke 
følelser som kommer frem i en selv.

Begrepet “hjem”
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Brukergruppen

BRUKERMEDVIRKNING

Brukermednirkning er generelt sett på som 
positivt i en prosess. 

I denne oppgaven fant vi det hensiktsmessig å 
la erfaringer fra mennesker som arbeider tett 
med rusmisbrukere være retningsgivende for 
prosjekteringen. 

Vi tror at disse retningslinjene kan føre til at 
mange av brukerne vil kunne trives i boligene 
vi tegner.

 

BEBOERNE SINE BEHOV

Brukergruppen er svært sammensatt. Beho-
vene er mange og varierende. I prosjektering 
av boliger for rusmisbrukere har vi gjennom 
informasjonen vi fikk på Røros, ulike fore-
dragsholdere, og ved å se på eksisterende 
eksempler på slike boligtyper kommet fram til 
noen viktige kriterier som vi har lagt til grunn i 
prosjekteringen:

- Skjerming (både for lys og innsyn)
- Oversiktlig inngangsparti, ikke glass i  
   inngangsdør
- Robust men trivelig
- Lite og trygt
- Overflater som er lette å holde rene

15
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BOLIGEN 

STØRRELSE
Ca. 30 –40 m2. Ikke for store leiligheter. 
Mange sliter med angst og tidligere trauma-
tiske opplevelser og trenger derfor å ha over-
sikt (se utgangsdøra).
For store leiligheter kan lage ”reder”i hjørnet 
av boligen.

KJØKKEN
Ikke felles kjøkken (boveiledning).
Velge materiale som er letttstelt.
Oppvaskmaskin (hygienisk).

SOVROM
Plass til dobbeltseng. Garderobeplass.

BAD
Ikke fliser p.g.a. hygienemessige årsaker og 
fallskader. Robust/lettstelt.

BOD
Store boder.
Mange har liten plass til oppbevaring og 
flere er ”samlere”. Trenger derfor en bod for 
lagringsplass.

INNGANG
Elektronisk nøkkelsystem –billigere åerstatte 
(mange mister nøkler).
Inngangsdør uten glass –erfaring viser at flere 
får dørene sine ødelagt.
Oversiktige inngangspartier. Tidligere 

BRANNSIKKERHET
Branntilløp er som regel forårsaket av røyking 
på senga eller tørrkoking.
Viktig med gode brannvarslingssystem og au-
tomatisk avslåing av elektriske apparater.
Faste elektriske installasjoner, flyttbare ovner 
med lav overflatetemperatur, komfyrvakter, 
samt varmesperre på varmekabler.

MATERIALBRUK
Lettstelt og robust

UTEAREAL
Personlig preg på boligen.
Ta hensyn til ”samlere”.

rusavhengige kan ha vanskelig for å avvise 
personer de kjenner fra rusmiljøet, og vil 
trenge mer kontroll over inngangssituasjonen 
enn folk flest har.

VINDUSÅPNINGER
Erfaring viser at mange brukere med ru-
savhengighet og psykiske lidelser trekker for 
gardinene og har persiennene nede for de har 
behov for åskjerme seg mot innsyn.

LYDFORHOLD
Noen brukergrupper er mer støyende enn 
andre (husbråk, fest, musikk m.m.).
God isolering mellom boenheter kan redusere 
konflikter beboerne i mellom og i forhold til 
naboene. Bevissthet i forhold til vinduer og 
uteplasser er viktig i denne sammenhengen.

16



EiT vår 2008: Bolig for rusmisbrukere på Røros

?

Bærekraftig arkitektur

10 krav til bærekraftig arkitektur, ur-
banisme og stedsforming:

Bærekraft har tre dimensjoner; den økolo-
giske, den økonomiske og den samfunnsmes-
sige.
All arkitektur og stedsforming bør oppfylle 
disse tre kvalitetsmål.

- økologi omfatter de miljø- og ressursmes-
sige faktorene
- økonomi omfatter de pris-, drifts-, og for-
valtningsmessige faktorene
- samfunn omfatter de funksjonelle og hu-
mane faktorene.

NAL v/NABU (nå ECOBOX) har utviklet 10
punkter som er en overordnet beskrivelse
av bærekraftig arkitektur, urbanisme og
stedsforming. De er utviklet på basis av
lignende erklæringer andre steder i verden.

Vi har brukt listen som sjekkliste i prosjekter-
ingen av bærekrafitg arkitektur på Røros! Her 
er en liten oppsummering av punktene og våre 
grep i forhold til dem i prosjektet.

1. Naturgrunnlag
Nøkkelord for bærekraft er klima- og
naturtilpasning, biologisk mangfold i landskap
og uterom, bruk av lokale ressurser,
naturbaserte løsninger for vann, avløp og
avfallskretsløp. Begrepet «økologiske fo-
tavtrykk» er en beregning av hvor mye
energi og ressurser vi totalt sett bruker, der
en også kan sammenligne med andre land
og med økosystemenes bæreevne.
Arkitekturens økologiske fotavtrykk - både
med hensyn på arealbruk, lokale og globale
utslipp - skal være minimalt.

For å sette en minst mulig økologisk for-
tavtrykk har vi valgt naturlige materialer. Både 
tre og naturstein er materialer som ikke krever 
mye energi i framstillingsfasen. Kjerneved av 
furu trenger heller ikke overflatebehandling. 
Vi har laget kompakte leiligheter i et kompakt 
volum - slik reduserer vi areal mot grunn og 
halverer areal tak og yttervegger i forhold til 
om enhetene hadde stått hver for seg i 
terrenget.
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2. Utforming
Integrert design er nøkkelen til god
bærekraft. Både på område- og bygning-
snivå bør energi- og miljøhensyn primært 
løses gjennom design. Teknologi skal være et 
supplement til, ikke en erstatning for naturlige 
løsninger.

Vi har designet en bygningskropp som skal 
holde kravene til en lavenergibolig. Ved plas-
sering av bygningen på tomt, plassering av 
funksjoner i bygget, solkontroll og god isoler-
ing har vi formet et bygg som ikke krever mye 
energi å drifte.

3. Ressurs- og energibruk
All teknologi og utstyr som anvendes bør ha 
høy teknisk effektivitet, være brukervennlig, 
robust over tid og minst mulig miljøbelastende.
Den energien og de ressurser som benyttes 
skal i størst mulig grad være fornybar og ikke 
av forurensende art.

Vi har først og fremst gjennom desig minim-
ert oppvarmingsbehovet i bygningen. Videre 
har vi montert varmepumpe fra jord til byg-
get. Ventilasjonssystemet er balansert og har 
varmegjenvinner med effektivitet på 80 %. Slik 
har vi en svært energieffektiv oppvarming av 
huset.
For å unngå overoppheting om sommeren har 
vi lagt solavskjerming på utsiden av vinduene.

4. Inneklima og helse
Arkitekturen danner rammer rundt
menneskers liv. Vi bør opparbeide kunnskap
om og vie spesiell oppmerksomhet til sunt
inneklima. Dette gjelder spesielt valg av
sunne materialer, varme- og ventilasjonsløs-
ninger, belysning og teknisk apparatur.
Løsningene bør være brukervennlig og
enklest mulig. Dagslys og naturlig ventilasjon 
bør alltid prioriteres der det er mulig.
Mekanisk kjøling skal som hovedregel
være unødvendig i bygg i Norge.

I vårt tilfelle vil det være nødvendig med me-
kanisk ventilasjon. Brukerene ville bruke mye 
mer energi dersom de selv skulle ha kontroll 
med natulig ventilasjon. De trenger så enkle 
styringssystemer som overhode mulig. Me-
kanisk ventilasjon sammen med vannbåden 
varme fra varmepumpe kan styres fra kommu-
nen sentralt og dermed gjøre bosituasjonen 
enklere for rusmisbrukerene.
Vi har lagt oppholdsrom mot syd slik at en 
slipper mest mulig kunstig belysning. 
Ved å eksponere massivtreet inne i boligene 
får vi sunne og trivelige boenheter.
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Boligene vi har formet er bygd opp av robuste, 
varige materialer. Massivtreelement kan lett 
monteres og demonteres. Isollasjonen vi har 
brukt er laget av gjenvunnede tekstiler - ull og 
bomull. Denne kan også videre gjenbrukes 
dersom bygget skulle rives.
Størrelsen på leilighetene er små men en kan 
om ønskelig slå sammen to av leilighetene.
Romløsningen er fleksibel. Da vi hadde gjen-
nomgang av prosjektet med Vittorio - lederen 
for prosjektet “Trinn for trinn” - ble det ytret øn-
ske om eget kontor i tilknytning til brukerene. 
Og Vittorio kunne godt tenke seg en av leil-
ighetene som base. Slik ser vi at leilighetens 
form kan romme ulike funksjoner etter ulikt 
behov.

7. Kommunikasjon

For å oppnå bærekraftig arkitektur
må vi forstå hvordan bygg fungerer over tid, 
hvilke krav som stilles til vedlikehold,
hvordan bygningen kan oppta endringer
og hvordan bygget oppleves av brukerne.

Vi har etter beste evne prøvd å tenke livsløp 
både for materialer og bygningsutforming. Vi 
tror at bygget slik vil kunne vare lenge uten 
store behov for vedlikehold. Kjerneved av furu 
er brukt som kledning på mange av de eksis-
terende byggene på Røros. Den er selvimpri-
gnerende og kan ved riktig design stå lenge 
uten behov for utskifting eller vedlikehold.

5. Bærekraftige byer og tettsteder
Sosial, økonomisk og økologisk bærekraft
avhenger både av den enkelte bygning og
av de overordnete strukturer knyttet til
bebyggelsesmønster, samlokalisering av
arbeid og boområder, transportsystemer,
infrastrukturer, energiforsyning og blå- og
grøntstruktur. 

Røros er en liten bergstad. Bygget vårt ligger i 
gåavstand til sentrum og vil dermed ikke kreve 
at beboerene har bil for å komme seg til og fra 
hjemmet.
Videre bygger vi videre på bebyggelsesmøn-
steret i området. Det er stort sett eneboliger 
med stor hage rundt. Møneretningen følger 
terrenget og takvinkelen er bestemt.
Husene i området har 1-2 etasjer- noe vi også 
har tatt hensyn til i prosjekteringen.

6. Varighet og fleksibilitet
Lang holdbarhet er en viktig forutsetning
for god bærekraft. Bygninger med kortere
levetid bør kunne omformes eller demonteres.
Begge innfallsvinkler kan være berettiget sett 
i et livssyklusperspektiv. Bevaring, foredling 
og gjenbruk av den eksisterende bygnings-
massen er spesielt viktig. Målet må være en 
fleksibel og tilpasningsdyktig arkitektur og 
bebyggelse. Dette dreier seg både om funk-
sjonsendring over tid, tekniske utskiftninger og 
livsløpsbehov.
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8. Kretsløpsdesign
Samfunnet er inne i et økonomisk para-
digmeskifte. I økende grad stilles de som pro-
duserer varer til ansvar for varenes miljøeffekt
under produksjon, bruk og avhending.
Dette medfører utfasing av giftige
materialer, økt resirkulering og design av
produkter som er utformet for senere gjen-
bruk.

Dette er betraktinger en må ta med i alle ledd i 
en designprosess. Vi vil her fremheve den nye 
isolasjonen vi har tatt i bruk. Den krever langt 
mindre energi å framstille enn vanlig isolasjon. 
Den reduserer utslippene av farlige gasser fra 
tøy som ligger på fyllinga og den kan gjen-
brukere i senrere prosjekter.

9. Samfunn
Bærekraftig arkitektur og stedsforming
bør ivareta de humanistiske og sosiale mål
som ligger til grunn for et godt og rettferdig
samfunn. Nøkkelord er estetikk, identitet,
trygghet, menneskelig skala, mangfold og
tilgjengelighet for alle. Bærekraft omhandler
historien, kultur- og bygningsarv, konstruktiv
omforming av eksisterende bygninger og
byer samt hensyn til framtidige generasjoner.

Gruppens ekspert på kulturminnevern drog 
dette perspektivet inn tidlig i prosessen. 
Hun har arbeidet med å kartlegge Røros som 
kulturminneområde og hennes synspunkt har 
gitt føringer til boligprosjekteringen.

10. Estetisk og helhetlig kvalitet
Kvalitet krever både kunst og vitenskap.
Estetisk kvalitet må i tillegg være fundert
i biologisk, klimatologisk og økologisk 
kunnskap.
Høy estetisk kvalitet skal være vårt
varemerke. Bærekraftige løsninger bør forene
ovenstående krav med god formgivning.
Fremfor alt krever vårt fag evne til å behandle
mange komplekse sammenhenger og
fremdyrke disse til optimale helhetsløsninger.

Vi synes at vi har kommet fram med et godt 
og vakkert bygg. Alt fra materialvalg utvendig, 
innendørs og kontruktivt, romorganisering, op-
pvarmingsløsninger og hensyn til Røros som 
kulturarvområde reflekterer den bærekraft-
ige tankegangen. Samtidig har vi  hele tiden 
hatt målgruppen i tankene og formet et bygg 
som vi tror at de vil føle seg trygge i og være 
fornøyde med.

Kilde: http://www.arkitektur.no/?nid=15790120
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Klima: 
Rørosvidda er ei fjellvidde mer enn 600 meter 
over havet. Her er det typisk innlandsklima 
med store forskjeller mellom sommer- og 
vintertemperaturene og med lite nedbør gjen-
nom året. Målinger av temperatur og nedbør 
på Røros viser at januar er den kaldeste 
måneden med gjennomsnittlig -11,4 grader 
og juli den varmeste med gjennomsnittlig 11,5 
grader.  

Røros

Røros er en kommune i Sør-Trøndelag, grens-
er i nord til Tydal og Holtålen, i sørvest til Os i 
Østerdalen, i sør til Engerdal og i øst til Här-
jedalen i Sverige. Røros er en gammel berg-
stad, og det er store kulturminneinteresser i 
området. Hele bergstaden ble i 1980 skrevet 
inn på UNESCOs liste over verdens kulturarv. 

Historikk
Opphavet til gruvedriften og byen Røros er 
i følge sagnet at boden Hans Olsen Aasen i 
1644 var på jakt, og skjøt en reinsdyrbukk. Før 
den falt om, sparket reinen opp en skinnende 
stein som viste seg å være kobber. I 1646 sto 
den første smelte hytte ferdig på Hitterelva. 
Det var bergmannen Lorentz Lossius som 
startet opp driften på Røros   Innflyttingen til 
det nye kobberverket tok til, og Bergstaden 
Røros vokste frem og ble et særegent nybyg-
gersamfunn og en kombinasjon av gruve - og 
jordbruks by. Bebyggelsen skjøt fart rundt 
Malmplassen og smeltehyttene med to paral-
lelle hovedgater og rettvinklede kvartaler etter 
mønster av byplanleggingen i Christian den 
fjerdes tid.  

www.riksantikvaren.no

21



EiT vår 2008: Bolig for rusmisbrukere på Røros

?

Perioden fra ca. 1740 og utover var en stor-
hetstid for Røros Kobberverk, og flere gruver 
ga rikt utbytte. Selv om Røros var en utkant, 
merkes tydelig impulser utenfra, både i byg-
geskikk, teknologi, moter. I 1784 sto den nye 
kirka på Røros ferdig. Den var med sin stør-
relse og rike utsmykning et bevis på kopper-
verkets velstand og makt. 

Det ble etter hvert oppdaget flere malmårer i 
Røros fjellene, og etter hvert ble flere gruver 
åpnet. Fra Danmark og Tyskland kom folk 
som hadde kunnskap om og erfaring med 
gruvedrift, noe som fikk avgjørende betydn-
ing for utviklingen av Røros og regionen. På 
slutten av 1700-tallet var det høy konjunktur, 
og produksjonen økte. Gruvdriften gikk hardt 
utover skogen, og førte til store naturendring-
er. Tømmerhogst, kullbrenning, kjøring og ar-
beid i sagbruk og vek var vanlige oppgaver for 
bøndene. Bergverkssamfunnet var et strengt 
hierarkisk samfunn, med direktøren øverst på 
rangstigen.

Gammelt byplan over Røros ca. 1711. 
http://www.bergstaden.org 

Røros kirke 2008. Fotograf: Inger Koa
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Begynnelsen av 1800-tallet var preget av 
varierende utbytte fra gruvene. Når det gjelder 
bergbrytinga, ble den effektivisert bl.a. ved 
at dynamitt ble tatt i bruk fra 1870-åra, og 
mot slutten av århundret kom de første bor-
maskinene. I løpet av 1800-tallet ble veinettet 
utbygd, og i 1877 sto Rørosbanen var ferdig. 
Den fikk stor betydning for transporten av va-
rer til og fra kopperverket. 

Etter første verdenskrig (1914-1918), var 
det driftsstans noen år, og første halvdel av 
1900-tallet var preget av tilbakegang. Drifta 
kom i gang igjen, men staten måtte gå inn 
med midler for å holde virksomheten i gang. 
Ett lyspunkt var oppdagelsen av malmen i 
Olavsgruva ved Storwartz i 1936. Høge priser 
på kopper og sink ga gode resultater først på 
1970-tallet, men deretter sank prisene. Det 
ble flere år med underskudd, og i 1977 tok 
bergverksdriften slutt. Dermed var 333 års 
gruvedrift på Røros slutt.  Gjennom sin 333-
årige lange historie spilte Røros Kobberverk 
en dominerende rolle økonomisk og sosialt i 
regionen og i kongeriket Danmark/Norge og 
også internasjonalt

Generelle trekk ved bygningsmiljøet på 
Røros

Under svenskekrigene i 1678 og 79 ble byen 
herjet av brann to ganger med ett års mellom-
rom, og hele bygningsmassen gikk sannsyn-
ligvis med. Fra 1680 ble byen bygd opp igjen 
etter samme mønster, trolig uten at eiendoms-
grenser og gateløpene ble endret, og utover 
1700 tallet utviklet bygningene seg til det man 
forbinder med husene på Røros i dag. 

På Røros i dag finner man både helt nye hus, 
og bygninger som skriver seg fra oppbyggin-
gen etter brannene. Gjenbruk av materialer 
var heller ikke uvanlig. Mesteparten av den el-
dre bebyggelsen skriver seg fra 17- og 1800-
åra, og representerer store kulturhistoriske og 
antikvariske verdier. Originalt var bygningene 
preget av upanelte tømmervegger, og var i en 
eller to etasjer med ett til tre rom. 

De fleste husa er ikke bygd i noen helhetlig 
stil, men inspirert av moten og byggmester-
tegninger tilpasset gamle bygningsmaterialer 
og lokal skikk. De ble på denne måten en 
særegen blanding av det gammeldagse og det 
moderne. 
Typer hus var varierende. Det finnes enkelte 
eksempler på ildhus, stabbur og en og del 
uthus som i dag står som representanter for 
den eldre, lokale byggeskikken på Røros. 
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Hovedbygninger og komplette gårder og 
seteranlegg er sjeldne. Dette har med ønske 
om modernisering å gjøre. De er i bruk, og 
ønskes tilpasset dagens krav og standard. 
Dette går utover det gamle originale materiale. 
Uthusene, ildhusene og stabburene på sin 
side har ofte berget fordi de er blitt stående 
uten en bestemt funksjon etter at de gikk ut 
av sin originale bruk i løpet av 1900-tallet. 
Uthusene ser ut til å ha hatt mange kombinas-
joner av tømmer og bordkledd bindingsverk. 
Bygningene hadde ofte flere bruksområder, og 
de aller fleste husene hadde en to delt grun-
nplan, med stuerom og et mindre kammers, 
gjerne avdelt fra stuerommet. Skorstein var 
vanligvis plassert i stuerommet. 

Fra 1700-tallet ble det vanligere å ha skor-
steinen i siderommet, og man får i stedet 
stue ovn og eget kjøkken. Mange av hoved-
bygningene fikk på denne tiden nye rom. Det 
ble også vanligere at husene får overbygde 
portrom, og det ble vanligere med et særskilt 
kjøkkenutbygg i vinkel til hovedbygningen mot 
gårdsplassen. 

Flertallet av husene fikk også to høgder. Som 
regel vendte hovedfasaden mot gaten, og i 
enden av bygningen var det overbygde por-
trommet. Dette var stengt med en enkel eller 
tofløyet port. Ved lå gangen som gjerne hadde 
tofløyet dør og trapp til gaten. Så kom op-
pholdsrommene med stuen nærmest gangen. 
Utover 1800-tallet fikk mange av husene utvi-
det treromsplan, såkalte midgangshus. 

Enkelte av husene hadde også bislag eller 
sval på langveggen foran inngangsdøren til 
selve soverommet. I gatene var det mest prak-
tisk med gang på endeveggene, med utgangs-
dør er både til gaten og gårdsplassen. 

Bak hovedhuset hadde man en vanligvis et 
gårdsrom med ulike uthus, fjøs og stallplass. 
Der husene ikke var i en sammensatt rekke 
ble det byget høge plankegjerder mot na-
boene, veitene og gatene, slik at man fikk et 
skjermet og lunt gårdsrom. Deler av uthusene 
var ofte bygd av bordkledd bindingsverk.

Til langt ut på 1800-tallet dominerte svarts-
vidde tømmervegger gatebildet, og få av 
uthusene hadde utvendig panel rundt 1850. 
Fram til da var også torvtak vanlig, før man 
gikk over til skifertekking. I slutten av 1800-
tallet kommer sveitserstilen til Røros, og blir 
dominerende før første verdenskrig. Det som 
i hovedsak kjennetegner det nye er høge 
krysspostvindu og smalstaff - og faspanel på 
fasadene, og skifertekking på taket. Husene 
bygges på høge grunnmurer med betongpuss.

http://www.verdensarvenroros.no/bilde/836
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Røros som kulturarvområde

Røros og det omliggende kulturlandskapet er 
et historisk dokument over industrivirksomhet 
og jordbruk på fjellvidda. 

Bergstaden har bevart mye av sitt opprin-
nelige preg med gatemønster anlagt på 1600-
tallet og trehusbebyggelse fra 1700- og 1800-
tallet, og gårdene ligger enda som tette rekker 
langs gatene. De gjenspeiler rørossamfunnets 
livsgrunnlag, som var basert på byjordbruk og 
gruvedrift. Få av de eldre husene har beholdt 
sin opprinnelige former, slik at man i dag 
finner de eldste delene igjen som en tømret 
kjerne, gjerne påbygd og utvidet, gjemt bak 
fasader av nyere dato. 

Materialbruk og snekkerdetaljer forteller om 
det som er skiftet ut. Derfor sier husa mye om 
endring i byggeskikken og bruken av huset. 
På den måten kan vi lese mye av den nære 
bosettingshistoria. Det er viktig å være klar 
over dette, slik at ikke viktig informasjon går 
tapt av vanvare gjennom framtidig bruk og 
vedli¬kehold. 

I 1920 ble bygningsfredningsloven vedtatt, 
og den gjorde det mulig å sikre kulturminner 
på stedet. I 1980 ble trehusbebyggelsen og 
bykjernen skrever inn på UNESCOs liste over 
verdens kulturarv. Hele bergstaden er verna, 
og ca. 400 trehus ligger innafor vernesona. 

Fra 1920-åra og fram til i dag er ca. 100 hus i 
Røros bergstad blitt freda, og generelt betrak-
tes all bebyggelse fram til 1977 da bergverks-
driften ble lagt ned å være av interesse. 
Riksantikvaren forbereder nå et omfattende 
arbeid for å utvide verdenskulturminnet Røros 
for også å inkludere større deler av landskapet 
rundt Røros i kulturarven.  

For å forvalte og ivareta et miljø som man har 
på Røros har man ulike virkemidler. For kul-
turminneforvaltningen sin del er de viktigste 
nasjonale juridiske virkemidlene for å sikre 
bygninger og bygningsmiljø et formelt vern, 
freding etter kulturminneloven og ved reguler-
ing til bevaring etter plan- og bygningsloven. 
Kulturminneloven har til formål å verne kultur-
minner og kulturmiljø både som en del av vår 
kulturarv, og som ledd i en helhetlig ressurs og 
miljøforvaltning.  

Med hjemmel i kulturminneloven er alle 
stående bygninger fra perioden 1537-1649 
automatisk fredet. I tillegg har man ved en-
keltvedtak anledning til å frede byggverk og 
anlegg av nyere tid, eller deler av dem som 
er av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. 
Vernet omfatter også fast inventar og i sær-
lige tilfeller større løst inventar. Loven fastslår 
også at kommunale bygningsmyndigheter har 
meldeplikt til fylkeskommunen som antikva-
riske myndighet for tiltak på bygg eldre enn 
1850. 
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Mens fredning etter kulturminneloven i første 
rekke blir brukt for å sikre kulturminner eller 
kulturmiljø som er av nasjonal verdi, kan plan 
- og bygningsloven brukes for å sikre objek-
ter og områder som er verdifull i et lokalt og 
regionalt perspektiv. Virkemidlet gir hjemmel til 
å legge restriksjoner på hvilke inngrep som er 
tillatt og ikke tillatt på bevaringsverdig bebyg-
gelse og andre typer kulturminner, både gjen-
nom planlegging og byggesaksbehandling. 

I tillegg til juridiske virkemidler har man også 
supplerende virkemidler som innformasjon, 
kommunikasjon, kunnskap, verne og for-
valtningsplaner og praktiske virkemidler og 
retningslinjer. Økonomiske virkemidler, som 
tilskudd og støtte til restaurering o. l. skal 
stimulere til bevaring av kulturminner og kul-
turmiljøer 

De kulturminnefaglige praksisene og holdnin-
gene for hvordan man skal bevare en bygning 
og bygningsmiljø har i løpet av den siste tiden 
endret seg fra å fokusere på restaurering til 
konservering, og fra enkeltobjekt til helhetlig 
miljø. Dette gjenspeiles også i vernearbeidet 
gjennom tidene på Røros. 

Hovedprinsippet for vedlikehold av fredete og 
bevaringsverdige bygninger i dag er såkalt 
prosessuell autentisitet, noe som vil si at 
gamle bygningsdeler skal bevares så lenge 
som mulig, og at vedlikeholdet utføres med 
gamle og velkjente håndverksteknikker. 

Man bør forsøke å bevare mest mulig av 
husets eldste og opprinnelige bygningsele-
menter, og foreta så lite endringer som mu-
lig. Noe av hensikten med fredning og be-
varing er å kunne overlevere til kommende 
generasjoner en bygning hvor mest mulig 
av de opprinelige elementene er bevart. Er 
man for rask med å skifte ut gamle deler 
med nye eller foreta andre endringer som 
eks tilbygging, riving og fasadeendringer, 
mister man etter hvert mye av bygningens 
originalitet eller autentisitet. 

Andre prinsipp er at vedlikehold er å 
foretrekke framfor istandsetting, og at 
istandsetting på sin side er bedre enn total 
utskifting. 

Et annet grunnleggende prinsipp er at el-
dre ombygginger og endringer av en bygn-
ing forteller bygningens historie, og derfor 
er viktige å ta vare på.  Bygningsmessige 
inngrep bør også utføres på en slik måte at 
de er reversible og lar seg tilbakeføre  Det 
er også sentralt i bygningsvernet at nye el-
ementer som eks tilbygg ikke skal gi seg ut 
for å være gammelt, men at det skal vises 
at det er nytt uten at det går på bekostning 
av inntrykket av det gamle.  

http://www.wernerweb.no/filestore/Roros2.jpg
http://by-ogbygdelagsforbundet.no/bilder/roeros_sommer_trehus_adressa.no_geir_toenset.jpg26
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I dag er Røros et moderne og levende sam-
funn i stadig utvikling, og det gamle gruve- og 
småbrukersamfunnet har endret seg. Det 
gamle jordbruket er blitt omlagt og kobberver-
ket lagt ned. Alt vern av kulturminner bygger 
på et samspill mellom offentlige og private in-
teresser, og må hele tiden finnes en balanse-
gang mellom bruk/utvikling og bevringen av 
kulturminneverdiene, og avveininger mellom 
hvilke inngrep som skal tillates og hvilke som 
skal avslås, er vanskelige. 

Bergverkets historie og den gamle trebebyg-
gelsen er en viktig del av Røros sin identitet 
og en viktig del av den kollektive hukom-
melse om tidligere generasjoners samfunn 
og levekår. De er bruksressurser, og uerstat-
telige kilder til kunnskap både for vår egen og 
kommende generasjoner. Spesielt viktig er 
mangfoldet og særpreget i byg¬ningsmiljøet, 
og andre spor i kulturmiljøet etter gruvedrift. 
De gir grunnlag for opplevelse, og er sentrale 
elementer i bearbeidingen av stedskarakter 
og tilhørlighet. Det har alltid vært ett samspill 
mellom landskap, naturresurser og det men-
neskeskapte miljøet. 

Dagens teknologi har gjort at vi lettere kan 
skape om våre omgivelser raskere og mer 
dyptgripende enn noen gang tidligere. Dette 
fører til at de opprinnelige sammenhengene 
viskes ut, noe som vil redusere forståelse for 
valg av sted, bosetning og aktiviteten. 

Man må derfor ha en bærekraftig bruk av 
disse ressursene slik at de bevares både får 
nålevende og kommende generasjoner. 

OL-KLEMMETSAVEIEN
OL- Klemetsaveien ligger i grensen mel-
lom gammel og ny bebyggelse. Mønene på 
husene følger terrenget, og store kontraster 
er normalt ikke ønskelig i område fra et kultur-
minnefaglig synspunkt. I området, og Røros 
generelt, er saltak et krav(se  reguleringsplan). 
Mens sentrumsområde og selve bergstaden 
preges av tett bebyggelse, er dette området 
mer åpent. Dette bør fastholdes, slik at man 
opprettholder inntrykket av stedet og varias-
joner i byggeskikk på Røros. Når det gjelder 
materialer er det vanligvis tre og stein tillates 
på Røros. I området finnes det også en gam-
mel sti hvor folk har gått fra bergstaden opp 
til Storwarts gruven. Denne er inntresang og 
viktig å bevare, da den forteller noe om ferd-
slesveier på Røros.

Kilder:
http://www.verdensarvenroros.no 
http://www.verdensarvenroros.no/vernearbeidet/761
http://www.miljostatus.no/templates/PageWithRightList-
ing.aspx?id=2417

Sverre Ødegård. Bergstaden Røros. Oslo 1997: 22, 40
Jørn Holme. Kulturminneloven, lov forvaltning og hånd-
hevelse bind 2. Oslo 2001: 24, 145
Else S. Rønnveg. Gamle hus, vern, valg og muligheter. 
Viborg.2004: 280
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Kapittel 3:
6 ny boenheter for rusmis-
brukere på Røros

Vi har videre i prosjektet tatt informasjonen vi 
har innhentet og latt den forme de nye boli-
gene på Røros.

Gjennom hele prosessen er det tre hovedfak-
torer som har vært styrende:

- Røros som kulturarvområde
- Energi og miljø
- Brukerene sine behov
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Tegninger av bygget

Tomta med eksisterende bygg.

Forarbeidet resulterte i seks boenheter for 
rusmisbrukere/vanskeligstilte på Røros.
Det står i dag en sosialbolig på tomta. Denne 
valgte vi å rive pga. dens dårlige tilstand. 

Vi diskuterte mye hvordan vi mente det var 
riktig å utforme nye sosialboliger på denne 
tomta. Vi tror ikke det er lurt å ha for mange 
brukere samlet på samme sted. Likevel ville vi 
lage en kompakt bygingskropp som kan være 
bærekraftig med tanke på energibruk både i 
materialbruk og drift. 

Dersom det viser seg at det ikke er gunstig 
med seks boenheter i samme bygg kan for 
eksempel enhetene i midten benyttes som 
kontorlokale for prosjektgruppen “Trinn for 
trinn”. Leder av gruppen, Vittorio Magliola, har 
ytret ønske om en slik løsning.

Tegningene viser sammen med 
diagrammene de løsningene vi har valgt med 
hensyn på både brukergruppens behov, 
energihensyn og hensyn til konteksten bygget 
står i. 
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Situasjonsplan

Ann-Magritt veien

Ol Klemmetsaveien

N
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Plan 1:200
Planene i 1. og andre etasje er identiske
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Snitt AA 1:100
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Fasade sør 1:200
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Fasade nord 1:200
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Fasade vest 1:200
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Fasade øst 1:200
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Perspektiv sørfasade
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Perspektiv nordfasade
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Energi og miljø

Fysisk beskrivelse:

To etasjers rekkehus med totalt 6 boenheter, 
bygget i massivtre. Hver etasje er på ca 110 
m2. 

Energitekniske løsninger med tekniske in-
nretninger og arealbehov:

Strategi:
Vi legger oss på et såkalt lavenergihus og ikke 
et passivhus. Dette for å ha en miljøprofil uten 
å innføre for mye teknikk. I praksis vil dette si 
at man beregningsmessig ligger på under 100 
kWh/m2 i året. 

Praktiske krav og løsninger:

Disse løsningene har gitt et beregningsmes-
sig energibehov på 95 kWh/m2. Som er under 
kravet for lavenergiboliger på 100 kWh/m2. 
Ved bruk av varmepumpe er dette en bygning 
i energiklasse A, som er det beste. Nøyaktige 
beregninger for Røros-klima med hensyn til 
varmpumpe gir et forbruk på ca 54 kWh/m2. 
Dette gir totalt et strømbehov på 12.010 kWh 
i året.
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Totalt energibruk: 20.868 kWh/år (94 kWh/m2 år)
Totalt strømforbruk: 12.010 kWh/år (54 kWh/m2 år), inkluderer varmepumpe

Totalt tap:  Energitap som følge av temperaturforskjell ute og inne
Totalt tilskudd: Energitilskudd fra belysning, personer, sol og installasjoner
Totalt soltilskudd: Hvor mye soltilskuddet utgjør av det totale tilskuddet
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Totalt energibehov: 

Alt energibehov til oppvarming, belysning, 
installasjoner og varmtvann. 

Grafen er flat om sommeren fordi det ikke 
trengs oppvarming i denne perioden.

Månedene juni – august trenger ikke 
oppvarming fordi oppvarmingsbehovet dekkes 
av det totale tilskuddet.

For å minke differansen mellom totalt tilskudd 
og totalt tap i disse månedene, kan man jus-
tere virkningsgraden på varmegjenvinneren. 
Dette vil føre til at innetemperaturen ikke blir 
så høy. Vanlige boliger har også et slikt over-
skudd i månedene juni – august og her må 
det påregnes lufting, dette kan vi unngå ved å 
justere varmegjenvinneren.

Det er tatt hensyn til at én person bor i leil-
ighetene, og at denne personen bruker varmt-
vann og gir tilskudd tilsvarende dette.

Data: 

Varmegjenvinner:  80 %
Vinduer:  3- lags lavenergivinduer  
   med reflekterende belegg
Isolering:  350 mm i tak
   250 mm i vegger
   300 mm i gulv på grunn
Tetthet: 
Dette er ikke mulig å beskrive før bygging, 
men må måles i etterkant. De forhåndsregler 
som kan tas er derfor en enkel utforming av 
bygningen og riktig og god utførelse av 
arbeidet.

Diverse:
Persontilskudd: 5 kWh/m2 år
Belysning:  10 kWh/m2 år
Utstyr:   20 kWh/m2 år
Varmtvann:  10 kWh/m2 år

Varmepumpe:  
vann – vann, dekker 90 % av oppvarming og 
tappevann.

Oppvarming:  
Elektrisk med vannbåren varme.
Tetthet:  
Sikres ved enkel utforming av bygningen.
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Attestering

For attestering av boligen må det benyttes 
en del standardverdier som ikke tar hensyn 
til antall personer i boligen, samtidig som det 
benyttes Oslo-klima. Attesteringen gir da et 
nøytralt bilde på hvor energieffektiv bygningen 
er.  Med varmepumpe blir levert energi mindre 
enn nødvendig. Det er tatt hensyn til bruk av 
lavenergiutstyr og belysning.

Bygningen kan med dette kalles en lavenerg-
ibolig.

44



EiT vår 2008: Bolig for rusmisbrukere på Røros

?

- Tak: 350 mm 
o Isolerer 300 mm i Ibjelker av tre, lekter 
ut 50 mm for tekniske foringer. 

Isolering [U-verdi]:

  

- Vegger: 250 mm isolasjon 
o Bruk av massivtre innebærer at man 
må isolere på utsiden for å unngå kuldebroer.
- Gulv mot grunn: 300 mm

45



EiT vår 2008: Bolig for rusmisbrukere på Røros

?

- Tetthet:

o Bygningen må være så tett som mulig. 
Dette er ikke mulig å beskrive før bygging, 
men må måles i etterkant. De forhåndsre-
gler som kan tas er derfor enkel utforming av 
bygningen, dvs. mest mulig ”firkantet” uten for 
mye utspring, og god utførelse av arbeidet.

- Vinduer: 3-lags lavenergi

o Store vindusarealer mot syd gir mye 
energitilskudd om vinteren. For å unngå over-
oppheting om sommeren har vi reflekterende 
belegg og solavskjerming.
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Utformingen av kanaler er standardisert med 
regulerbare ventiler på avtrekk og en dimen-
sjon på ca 100-150 mm til hver leilighet. Ka-
naler kan uten problem legges i gulv og gjen-
nom vegger. 

Tekniske installasjoner:

- Ventilasjon:

o Vanlig boligventilasjon fungerer på den 
måten at varm inneluft suges ut med vifter og 
erstattes med kald uteluft gjennom ventiler og 
naturlige åpninger i bygningskroppen. I det 
totale varmetapsbildet utgjør energibruken til 
oppvarming av denne lufta en stor andel. 
 Balansert ventilasjon innebærer at man 
har kontrollert avsug av inneluft og kontrollert 
tilluft av uteluft gjennom ventiler og kanaler. 
Luftstrømmen drives av sentralt plasserte 
vifter og ikke veggmonterte vifter som avgir 
støy. Når man har kontroll på luftstrømmen 
ut og inn av bygningen kan man utnytte den 
varmeenergien som er i innelufte til å varme 
opp den utelufte man trekker inn, dette foretas 
med en varmegjenvinner. I varmegjenvin-
neren passerer innelufta og utelufta hverandre 
i adskilte kamre, slik at utelufta varmes opp. 
En virkningsgrad på gjenvinning på 100 % er 
både praktisk og teoretisk umulig å få til, da-
gens beste varmegjenvinnere er på ca 85 %.
 Så små leiligheter som her planlagt 
trenger avtrekk på kjøkken og bad, samt tilluft 
i stue og soverom (en ventil pr sted). Det kan 
holde med en tilluftsventil etter romløsning. 
Fra disse stedene må kanaler i tekniske sjak-
ter føres til varmegjenvinner.
 

- Oppvarming:

o Beste oppvarmingssystem er vann-
båren varme til gulvvarme. Dette gir de mest 
fleksible løsningene i forhold til energikilde. 
Samtidig gir dette tappevann på samme 
system. Distribuering av vannbåren varme in-
nebærer de samme prinsipp som ved vanlige 
vannrør, bortsett fra at rørene må isoleres og 
derfor vil bli tykkere.
Til vanlig varmes boliger opp av varmekilder 
plassert under vinduene. Dette er for å hindre 
kaldras fra vinduet som tradisjonelt er betyde-
lig dårligere isolert enn veggen generelt. Man 
får da en luftsirkulasjon rommet som ikke gir 
en jevnt fordelt varme i rommet, og kan i en-
kelte tilfeller gi følelsen av trekk. 
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Med dagens høyisolerte vinduer er det ikke 
nødvendig i like stor grad å forhindre dette 
kaldraset ved normale vindusstørrelser. En 
betydelig bedre og mer effektiv måte å varme 
opp en bolig på er ved gulvvarme. Varmen 
blir da jevnt fordelt i rommet, samtidig som 
varmen i større grad overføres til personer 
gjennom ledning i føttene i stedet for bare ved 
konveksjon gjennom lufta. Dette har i praksis 
vist at man kan senke innetemperaturen med 
ca 2 °C. 

o Ønsket energikilde er varmepumpe til 
grunnvann, som leverer energi til både tappe-
vann og oppvarming. 

Dette krever et teknisk rom for pumpeanlegg, 
varmevekslere og tappevannsbeholder. 

Varmpumpe forutsetter boring av brønn ned 
til grunnvann. Dette er den beste løsningen 
for kilde til varmepumpe siden grunnvannet 
holder seg ved en konstant temperatur gjen-
nom hele året på ca. 4,5 grader. 

Under kuldeperioder vil en luft/luft- varmepum-
pe ikke ha noen funksjon da den må hente 
varme fra -20 grader, mens en vann/vann- 
varmepumpe vil hente fra 4,5 grader. Dette er 
å foretrekke energimessig og effektmessig, 
særlig med tanke på at vi i fremtiden vil få et 
større fokus på effektbehov. 

Bruk av varmepumpe til grunnvann gir også 
mulighet til kjøling om sommeren uten nev-
neverdige kostnader. For å dekke topplast 
installeres det en el-kjel (vanlig varmtvanns-
beholder).

o Det er ikke nødvendig med pipe for 
ildsted, krav om alternativ oppvarming er 
stilt ved varmpumpe.
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Utforming:

- Romplassering:
o Soverom ønskes plassert mot nord,
 oppholdsarealer mot syd. 

Vi legger det meste av vindusarealene mot 
syd for å utnytte solenenergien. I nord, sør og 
vest er fasaden mer lukket.

Kompakt:

- Volumsammensetting
o Vi har lagt 3 boeenheter på bakkeplan 
og 3 på toppen av disse. Slik blir bygningsk-
roppen kompakt og en unngår yttervegger en 
ville hatt dersom alle enhetene skulle ligge 
som egne bygg.
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Solskjerming

- Unngå overoppheting:
o På varme sommerdager kan solen lage 
det ubehagelig varmt inne i boligene. Da kan 
solskjerming på utsiden av vinduene justeres 
slik at solvarmen ikke slipper inn. Vi har plan-
lagt mekanisk styrt skjerming som er enkel å 
styre (av/på-knapp). 

Skjermingen er formet som lemmer. Disse vil 
i tillegg til å skjerme for sol kunne nattisolere 
bygget. En fullstendig lukking av lemmene vil 
også kunne hindre alt innsyn i boenheten.

Lemmene kan låses av beboerene.
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Brukerenes behov

Inngangssoner:

- Oversiktlig
o Hver enhet har sin egen inngang. Dette 
for at beboerene til enhver tid kan ha full over-
sikt over eget inngangsparti.
Det er lagt egen trapp opp til hver av 
leilighetene i andre etasje.

Lydforhold:

- Nabofred!
o Det er svært god lydisolasjon mellom 
de ulike boenhetene. Dette for å unngå at 
husbråk, fest, musikk og lignende skal skape 
konflikter beboerne i mellom og i forhold til 
naboene.
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Boder:

- God bodplass
o Mange har liten plass til oppbevaring 
og flere er ”samlere”. De trenger derfor gode 
lagringsplasser. Vi har gitt beboerene både en 
utvendig, låsbar, bod samt innvendige gode 
lagringsarealer.

Lett renholdbare flater

- Gulv og benkareal
o Vi har valgt å legge naturgummi som 
gulvdekke. Dette kommer det mer om senere. 
Benkeplater har vi prosjektert i laminat. 
Dette er et robust materiale som er lett å holde 
rent. Det er også mulig å få rent etter lengre 
tid uten renhold.

Små leiligheter:

- Areal
o En kan generelt sett si at brukergrup-
pen ikke har behov for store leiligheter. Det vil 
gi en større trygghetsfølelse å ha et lite “rede” 
som en har oversikt over. Vi har derfor plan-
lagt små leiligheter. Fire av enhetene er på 
37,5 m2. Og to enheter 35,5 m2. 

Vi laget leiligheter av litt ulik type for også å 
kunne møte diversiteten i brukerenes ønsker 
og behov.

Teknikk:

- Installasjoner i lavenergiboliger.
o Vi har ikke planlagt noe styringssys-
tem i leilighetene som kan være vanskelig å 
betjene. 
Solskjermerene styres ved av/på-knapp.
Temperatur i det vannbårne systemet kan om 
ønsket styres fra en hovedsentral som kom-
munen har oversikt over. Slik kan brukerene 
hjelpes til å spare unødvendige utgfter på 
energibruk.
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Materialbruk

Både i utforming av bygget og i valg av mate-
riale har vi hatt desse tre hovudparametera å 
forholde oss til:

- Røros som kulturarvområde
- Energi og miljø
- Brukerene sine behov

Vi vil nå vise hvilke materiale vi har valgt på 
grunnlag av de ulike parameterene:

1. 
Føringer fra byggetradisjonen på Røros. 
Vi har sett på byggeskikken i Røros. Vi vil 
gjennom materialvalg videreføre tradisjonen 
som området har for å bruke tre og stein i 
arkitekturen.

2. 
Energi og miljø hensyn
Vi har i prosjekteringen tatt hensyn til ulike 
sider som omfattes av begrepet bærekraftig 
arkitektur. Naturgrunnlag, utforming,
ressurs- og energibruk, inneklima og helse,
varighet og fleksibilitet, kretsløpsdesign, sam-
funnshensyn og estetisk og helhetlig kvalitet 
er sider vi har tatt hensyn til.
Valg av material er en naturlig del av proses-
sen fram mot et bærekrafitg bygg.

3.
Brukernes behov
Brukerene er en diversert mengde mennesker. 
Gjennom kilder vi har vært i kontakt med har 
vi likevel kommet frem til visse generelle hen-
syn en bør ta med tanke på materialvalg når 
en bygger for rusmisbrukere.
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Utvendig 

Skifertak

Det meste av bebyggelsen på 
Røros har tak av skiferstein.
Dette vil vi videreføre til byg-
get vårt. 

Ved å velge oppdalskifer 
kreves ikke mye transport 
for å frakte skiverhellene fra 
produksjonssted til bygge-
plass.

Naturstein

Det er også lang tradisjon for 
bruk av stein i arkitekturen på 
Røros. Dette er et element 
som vi tar med i grunnmur og 
deler av fasaden på bygget.

Stein gir et svært robust utrykk 
og signaliserer sikkerhet. Vi 
tenker at beboerene trenger 
å føle at de har en bolig som 
kan beskytte dem mot 
omverdenen.

Trepanel

Røros var opprinnellig om-
ringet av tre - noe som re-
flekteres i bebyggelsen. I dag 
er omgivelsene snaue pga. 
kullproduksjon til gruvedriften 
som var tidligere. Vi vil benytte 
oss av denne type kledning. 
Røros har et stabilt og tørt 
klima - noe som er glimrende 
for bruk av ubehandlet malm-
furu i fasadene. Dette er et 
materiale som ikke krever 
mye energi i framstillingsfa-
sen, vedlikehold, ikke forru-
rensende stoff til behandling 
av overflaten, og CO2regnsk-
apet til materialet går i 0 ved 
destruering.
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Konstruksjon

Konstruksjonen i bygget vårt er massivtre.
Tre er det sterkeste konstruksjons-materiale i 
forhold til vekt. 
Grunnene til at vi valgte nettopp dette materi-
ale i bygningen er flere:

Montasjetiden blir veldig kort ved bruk av store 
elementer. Dette gjør at en sparer både tid og 
penger. Her kan også brukermedvirkning vøre 
mulig og brukerene kan dermed på større 
eigerforhold til bygget. 

Man får utnyttet trevirke med lav kvalitet. 
Det er lett å kombinere massivtre med andre 
byggematerialer. 

Massivtre er lett å bearbeide på byggeplassen 
(tilpasninger, innfestinger, hulltaking for tekni-
ske installasjoner etc.) 

I vegger og tak har vi valgt å eksponere mas-
sivtreet. Dette gir et varm, trygt uttrykk og er 
svært robust.

Massivtreelementene har gode lydisolernde 
egenskaper - noe som er viktig i forhold til 
brukergruppen vi prosjekterer for.

Massivtre
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Isolasjon

Vi har isolert de tette veggene i bygget med 
isolasjonen “Ultimat”.
Hovedmengden av råstoffet til denne isolas-
jonen er shoddy. Shoddy er ferdig opprevne 
tekstiler. Ultimat har som ambisjon å ta det 
råstoffet som trengs fra norsk tekstilavfall og 
på denne måten bidra til å løse et miljøprob-
lem i Norge. Fra 2009 vil det bli forbudt å 
kaste tekstiler på søppelfyllinger, i hele Eu-
ropa og i Norge, og Ultimat ser for seg store 
mengder avlagte tekstiler som kan gjenvinnes 
til byggisolasjon.

Ultimat har i dag avtale med Fretex AS om 
leveranser av shoddy basert på det som blir 
kassert etter Frelserarmeens tekstilinnsam-
linger.

ISOLASJONENS TEKNISKE KVALITETER

Hovedproduktet i Ultimat er ull, som sammen 
med bomull og andre fibere gir et meget godt 
isolasjonsprodukt. Ultimat tilfredsstiller alle 
byggetekniske krav til brannsikkerhet og lydi-
solasjon.Norges Byggforskningsinstitutt har 
testet materialet i de mest ekstreme forhold 
- mange av testene er urealistiske i forhold til 
hva isolasjonen vil bli utsatt for ellers. Likevel 
viser testresultatene at isolasjonstypen holder 
mål.
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I dag ligger det samme tekstilavfallet på søp-
pelfyllinger verden over, hvor det råtner og 
utvikler metangass med drivhuseffekt. Årlig 
dreier det seg anslagsvis om ca.130.000 tonn 
tekstilavfall bare her i Norge, som utvikler 
miljøfarlige gasser tilsvarende 330.000 per-
sonbiler! 

Ved å benytte tekstilavfall i produksjonen, re-
duseres miljøbelastningene betydelig, og kan 
dessuten gjenvinnes og brukes på nytt. Ulti-
mat bidrar med andre ord til å redusere denne 
miljøtrusselen.

Også i framstillingsprosessen er isolasjons-
matten Ultimat en miljømessig banebryter. Det 
benyttes bare en brøkdel av energien som 
kreves for å produsere isolasjon av mineralull.
Ser vi på det samlede behovet for isolasjon 
i land med kaldt klima, forstår vi litt av hvilke 
enorme besparelser dette utgjør. 

Det forbrukes kun 4 kwH per kvadratmeter 
for å framstille Ultimat isolasjon i tykkelse 15 
cm. De miljømessige fordelene med Ultimat er 
med andre ord mange, og produksjonen gir et 
bidrag i kampen mot global oppvarming ved at 
det benyttes tekstilavfall fra tekoindustrien og 
privat husholdning. 

At isolasjonsmatten også kan gjenvinnes og 
brukes på nytt, gir dessuten en ekstra fordel i 
arbeidet for et bedre miljø.

HELSE

Ultimat inneholder ingen helsefarlige, allergi- 
og kløefremkallende stoffer, kan du gjerne 
spise matpakken på isolasjonsmatten Ultimat.
Som bindemiddel i isolasjonsmatten fra Ulti-
mat benyttes polyesterfibrer som varmes opp 
og smeltes. Det gir et bestandig bindemiddel 
som ikke løses opp over tid eller endres av 
ytre påvirkninger. Ultimat inneholder heller 
ikke løse fibrer som forringer inneklimaet.

http://www.ultimat.no/?CatID=1186
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2,0 mm 1,90m x 15m
= 28,5 m2

3200 g/m2

Innvendig

Dette er et svært slitesterkt materiale. Det er 
relativt mykt med tanke på fall og lett å holde 
rent. Mange skoler og andre bygg som blir ut-
satt for stor slitasje bruker gulv som dette. Det 
er viktig at interiøret tåler hard bruk.

Gummibelegg er motstands-
dyktig mot sigarettbrann.

Belegget har en god 
glimotstand.

Gummibelegg demper lyd.

Gummibelegg har god brann-
motstand.

Gulv og vegger er som tidligere nevnt 
eksponert massivtre. 
Som dekke har vi valgt naturgummi.

Kilde: http://www.polyflor.com/jh/SampleBook.nsf/vProdByCode/FMIST57/$file/Diamant%20PP.pdf
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Oppsummering 

Røros har dobbelt så mange rusmisbruk-
ere som landsgjennomsnittet. Kommunen 
står over for en stor utfordring i å sikre alle 
disse verdige og funksjonelle boliger.

Både Røros som kulturarvområde og 
energiperspektivet har gitt føringer for 
prosjekteringen. Det har vært spennende 
å prosjektere for en brukergruppe som 
dette. Boforholdene til rusmisbrukere er 
ofte nedprioritert i kommuners budsjetter. 
Vi tror at det er viktig å øke kvaliteten på 
disse boligene som et steg på veien til ny 
verdighet og tro på et bedre liv for denne 
brukergruppen. 

Ved å plassere brukergruppen i vanlige 
kommunale boliger møter man som regel 
ikke deres spesielle behov – som for ek-
sempel skjerming for innsyn, lys og lyd 
og lav brukerterskel, gjerne i mindre leil-
igheter. Gjennom materialvalg, vektlegging 
på arkitektonisk utforming har vi skapt 
boligkvaliteter som kommunale boliger 
ikke vanligvis er privilegert med. Dette kan 
være med på å gi en høyere byggekostnad, 
men på grunn av valg av robuste materi-
aler og enkle styringssystemer vil kommu-
nen på sikt spare utgifter. Driftskostnadene 
på boenhetene vil også være betraktelig 
lavere enn vanlige boliger da de er prosjek-
tert etter lavenergistandard.

Vi har i denne oppgaven prosjektert 6 
boenheter for rusmisbrukere på Røros noe 
som vi tror vil være et positivt tilskudd til 
Røros sitt ønske om renovering av den 
kommunale boligmassen. 
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Dersom bygget ønskes er det bare å ta 
kontakt med oss for detaljprosjektering av 
prosjektet!

Vi tror det vil bli et veldig hyggelig, godt og 
trygt hjem for rusmisbrukere og vanskeligstilte 
på Røros.

Inger kulturminnevern 93 60 96 42 
Tore arkitekt   97 51 71 00
Eivind ingeniør  99 63 98 54
Ragnhild arkitekt  99 61 35 80

Prosjekteringsgruppen RETRO 
er klar for oppdrag!
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