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2 oppgaven

forord
Denne prosjektrapporten er utarbeidet i forbindelse med faget eksperter i team (eit) ved ntnu, 
våren 2008. eit er et tverrfaglig prosjektemne obligatorisk for alle mastergradsstudenter ved 
ntnu. vår landsby innenfor eit har hatt temaet: bærekraftig arkitektur for alle, med fokus på 
helse, omsorg og ressursvennlighet på røros. 

for få, for lite tilpasset eller i for dårlig forfatning er beskrivelser man kan bruke om de 
kommunale boligene på røros. brukergruppen for de kommunale boligene er ofte vanskeligstilte 
på boligmarkedet, og blant disse finner vi rusmisbrukere. Denne gruppen har ofte særegne behov 
i en bosituasjon og i mange tilfeller lav boerfaring. vår landsby skal i samarbeid med røros 
kommune se på løsninger relatert til denne problemstituasjonen, med fokus på energi og miljø og 
røros som sted. 

Det er lagt opp til et samarbeid med røros kommune der vår landsby, med fokus på energi og 
miljø og røros som sted, skal se på løsninger på dette.

sammendrag
temaet for landsbyen var bærekraftig arkitektur for alle, utløst av et behov for tilpassede boliger 
til rusmisbrukere på røros. Prosjektrapporten tar utgangspunkt i to fokus; sted og bruker, som 
begge er retningsgivende for prosjektet. 

for å skape et boligprosjekt som kan bidra til at enkeltpersonen kan ta et skritt nærmer et liv uten 
rus ser vi det nødvendig å trekke flere linjer enn kun husets vegger. Utover boligene tar vi ett skritt 
tilbake og ser på den større sammenhenhgen i røros som sted, for så å sette oss ned og studere 
detaljen i hjemmet til en rusmisbruker. ut av dette har vi skapt tre produkter som kan bidra med et 
innspill til hvordan et slikt boligprosjekt kan løses.
 
Tomten vi har valgt ligger i et etablert boligområdet, og for å komme eventuelle konflikter i 
forkjøpet har vi utformet et informasjonsskriv som kan deles ut til lokalsamfunnet. 

selve boligene er tegnet ut med hensyn til røros som sted med et særegent klima og historie, 
samt tilpasset rusmisbrukerens behov i en bosituasjon.

Da denne brukergruppen har et varierende fokus på livet rundt dem, blir sikkerhet et viktig 
perspektiv. som et sikkerhetstiltak er det utformet et temperaturpanel for enkel justering av 
innetemperaturen, i kombinasjon med en nøkkelkortholder som registrerer om brukeren er 
hjemme eller ikke.



3oppgaven

forord
sammendrag
innledning
om oss
Problemdefinisjon
visjon
oppbygging av oppgaven

Stedsprofil
Brukerprofil

sted:
   klima
   byggeskikk
   litteratur/kultur/historie
   inforskriv

Hus:
   situasjon
   fellesskap og privatliv
   bolig

element:
   materialer
   tekniske løsninger/oppvarming
   sikkerhet

konklusjon
kilder

s. 2
s. 2
s. 4
s. 6
s. 8
s. 9
s. 10

s. 12
s. 13

s. 14
s. 16
s. 18
s. 20
s. 22

s. 28
s. 30
s. 34
s. 36

s. 40
s. 42
s. 44
s. 46

s. 50
s. 51

innhold



4 oppgaven

innledning
oppstarten til dette prosjektet foregikk med en felles tur 
til røros, arrangert av kurset i samarbeid med røros 
kommune. På denne turen ble vi stilt ovenfor kommunens 
behov for flere og bedre tilpassede boliger for de 
vanskeligstilte på boligmarkedet. vi ble også presentert 
for vittorio magliola, ansatt i røros kommune i b-rus 
team(en del av sosial- og barnevern enheten) med et 
ansvarsområde som omfatter oppfølging av rusmisbrukerne 
på røros. vittorio stilte oss ovenfor problematikken rundt 
rusmisbrukerne og møtte oss med mye informasjonen, her 
følger et utvalg av opplysninger.

målgruppe:
- antall rusmisbrukere 47(26 registrerte)
- gjennomsnittlig alder 33,8
- 25 % under 25 år
- 54 % mellom 26 og 40 år

rus og psykiske lidelser (95% av målgruppa)
- angst
- rusutløst psykose 
- Personlighets forstyrrelser

fysisk situasjon 
- Dårlig helse
- Dårlig kosthold

målgruppe -beskrivelse 
- Høy gjennomsnittlig alder
- lang periode av rusmisbruk (ofte siden 12-14 år gammel) 
- ofte droppet ut av skolesystemet –lavt utdannelsesnivå/       
  lave inntekter  
- mesteparten bor i uegnede leiligheter, og trenger en tett      
  veiledning og booppfølging

målgruppe - hvilke behov?
- mestring av avhengighet 
- Helse  
- spesialistisk behandling 
- boligsituasjon 
- nettverksbygging 
- fritid – aktiviteter 
- jobb – erfaring og ferdigheter

mål 
- å mestre rusavhengigheten 
- å forbedre fysisk og psykisk helse  
- alle må få tilbud om individuell plan 
- bedre hverdagskunnskaper og sosiale                     
  ferdigheter  
- boligsituasjon – færre utkastelser 
- boligsituasjon – tilpasset leilighet/bolig 
- rusfrihet
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I tillegg til dette materialet hadde vi flere forelesninger, under 
og etter oppholdet på røros, med Helge sødal(avd.ing. 
røros kommune), eli støa (sivilarkitekt, ntnu), Husbanken 
og marie louise anker (fylkesantikvar i sør-trøndelag). til 
sammen bidro disse med ulike perspektiver og synspunkter 
som vi har tatt med oss videre når vi skulle prosjektere.

Da vi først ble møtt med denne informasjonen, satt vi alle 
med en følelse av at vi fra tidligere ikke ante hvilke krav det 
stilte til boligen i forhold til at beboerne er rusmisbrukere. 
På tross av ulik fagbakgrunn sto vi alle likt når det kom til 
kunnskap om rusmisbrukere. Dette skulle føre til mange 
samtaler og diskusjoner rundt hvordan man kunne bruke den 
nye kunnskapen vi hadde fått.

allerede fra de første samtalene framsto det for vår gruppe 
at det fantes flere ulike fokus i prosjektet. I dette tilfellet har 
man tre viktige parter som er involvert; rusmisbrukeren, 
rørosingene generelt (røros som sted) og røros 
kommune(som eier/byggherre). brukergruppen i form av 
rusmisbrukere stiller sine krav til spesielle hensyn som må 
tas og får et naturlig fokus. videre vil et prosjekt i form av 
boliger for rusmisbrukere påvirke flere enn kun beboerne. 
et slikt prosjekt vil ha en påvirkning på sine omgivelser 
samtidig som vi ser behovet for at omgivelsene er med på 
å forme prosjektet. i og med at dette prosjektet er i regi av 
røros kommune og at de kommer til å ha ansvaret videre 
frem i tid blir det naturlig at det siste fokuset ligger her på 
kommunen som eier.

videre gjennom samtalene i gruppen, ble det klart at 
vi ønsker å gi noe mer enn bare et tak over hodet for 
rusmisbrukeren eller et sted å gjemme bort de narkomane 
for kommunen. vår holdning er at omgivelser er avgjørende, 
både de nære og de mer fjerne. for rusmisbrukeren håper 

vi at dette kan være et steg på veien og at bedre omgivelser 
kan føre til en bedre hverdag. for kommunen vil det igjen 
få positive følger dersom man kan minske problemene og 
misnøyen rundt de narkomane på røros. 

i det diskusjonen kom inn på hvordan et slikt prosjekt 
kan hjelpe, ble det klart for oss at det å hjelpe ikke vil si 
å gjemme rusmisbrukerne bort på en institusjon. for at 
rusmisbrukerne skal kunne takle hverdagen steg for steg 
ser vi det som nødvendig at de integreres i samfunnet. De 
er innbyggere i røros på lik linje med andre rørosinger og 
hører dermed hjemme iblant dem og ikke plassert utenfor 
miljøet. å tilby et hjem som er likeverdig med andre boliger 
ser vi som en viktig faktor for å styrke selvrespekten til 
rusmisbrukeren, samtidig som det for røros kommune er et 
viktig signal om at de bryr seg om sine innbyggere.

ved vårt besøk på røros ble vi stilt overfor tre mulige tomter 
i forhold til utbygging av kommunale boliger, hvorav alle 
allerede hadde eksisterende bebyggelse. to av tomtene 
hadde bygg som er erklært rivningsobjekter, mens den siste 
hadde behov for transformasjon/ombygging av eksisterende 
bygg. ved vurdering av hvilken tomt som er mest aktuell for 
et boligprosjekt for rusmisbrukere opplevde vi tomten i ol-
klemmetsaveien som best integrert i et vanlig boligområde, 
og med god plass til flere enheter på tomten. 

De mange samtalene i gruppen vår, om rusmisbrukeren og 
røros, om hva vi ønsker og hva de behøver og om hvordan 
vi kan tilby noe nytt som allikevel er tilknyttet det gamle ga 
oss en mengde veier å gå. for å videre kunne velge en 
retning og definere en problemstilling endret vi fokus fra å 
fremstille det ”perfekte produkt” til å se tilbake på oss selv og 
hva vi kunne bidra med.
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om oss
tormod: 
master i språk, engelsk litteratur. 
tormod er fra tynset med gode lokalkunnskaper om røros 
etter langvarig rivalisering mellom tynset og røros. videre 
har han gått et år på arkitekt før han flyktet til Dragvoll

elin: 
ingeniørstudent, bygg og miljøteknikk. 
som hovedretning innenfor studiet har elin bygningsfysikk 
med mye fokus og interesse for inneklima. utenom skolen 
er hun instruktør i dans og har styreverv ved ntnui, samt 
opplæring av nye instruktører.

andreas: 
ingeniørstudent, industriell design. 
andreas tar en teknisk sivilingeniørutdanning, men 
hovedvekten av utdanningen handler om konkret 
produktdesign. Her legges det stor vekt på å ta 
utgangspunkt i brukeren og dens behov og ønsker, samt 
å tilpasse seg nye problemstillinger og se helhet og og 
sammenheng i ulike fagområder. andreas har og vært 
tidligere læringsassistent i eksperter i team.

bjarne: 
arkitektstudent. 
bjarne har allsidige interesser innenfor prosjektering 
av bygg, men har en foreløpig spesialisering innenfor 
transformasjon av eksisterende bygningsstrukturer og 
påbegynt spesialisering innen energibruk i bygninger.
fra tidligere har han jobbet i forsvaret og studert 
juss ved uib. ved siden av studiet jobber han nå som 
byggesaksbehandler i trondheim kommune.

Caroline: 
arkitektstudent.
Caroline har til nå spesialisert seg på boligprosjektering 
innenfor arkitekturstudiet, og har en påbegynt spesialisering 
i arkitektonisk formgiving med fokus på prosess og 
samarbeid.
fra tidligere har hun erfaring fra byggeplass og 

malerfirma, samt kommer fra familie med arkitekt-/
landskapsarkitekterfaring og snekker/håndverkerfaring.
og erfaring med fysisk- og psykisk utviklingshemmede og 
deres behov, knyttet opp til nevøen som har celebral parese 
og er rullestolbruker.

altså er vi fem studenter med ulik fagbakgrunn og erfaring 
innen prosjektarbeid. selve tittelen på dette kurset(eit) 
framhever at det er ønskelig å bruke den samlede 
ekspertisen vi har i gruppa, samtidig som man skal oppnå en 
enhetlig oppgave og et samlet prosjekt.

Da vi ble stilt overfor at røros manglet godt egnede 
kommunale boliger, samt hadde tomter som nærmest var 
klare til utbygging var det ganske naturlig at det begynte å 
krible i fingrene til gruppas to arkitekter. Samtidig var det 
viktig for oss å ta i bruk den mangfoldige kompetansen som 
er i gruppa, og allerede i samtalene vi hadde i starten så vi 
muligheter og behov for at prosjektet strakk seg lenger enn til 
bare boligen. Denne var bare et av nivåene vi hadde behov 
for å gå inn i. minst like viktig var det å zoome ut og se på en 
større helhet og betydning, samt å zoome seg inn og ned til 
detaljen og de mindre elementene i omgivelsene. 

resultatet i forhold til valg av oppgave ble rett og slett til slutt 
basert på hva vi som gruppe og enkelteksperter kan bidra 
med knyttet opp mot de problemstillingene vi ble stilt ovenfor.

vår gruppe og vårt prosjekt kan enkelt illustreres med en 
utstrakt hånd. Håndflaten forener oss og prosjektet i en 
samlet tematikk. samtidig har hvert gruppemedlem fått 
spillerom til å bruke sin kompetanse ved å besitte en finger. 
ut av det samlede prosjektet har det kommet tre produkter, 
som knytter seg opp mot nivåene vi har gått inn i og som 
gjenspeiler mangfoldet av ekspertise i gruppen.
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Problemdefinisjon

“å utvikle kommunale boliger spesialtilpasset rusmisbrukere og 
vanskeligstilte, og med spesielt fokus på røros for å skape økt 
bevissthet og aksept for prosjektet i lokalsamfunnet.”
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visjon:
“vi vil skape røros’ 

mest attraktive bolig!”



oppgaven

oppbygging av oppgaven

i oppgaven har vi gått inn i tre ulike nivåer, sted, hus og element. 
innenfor hver av disse har vi igjen tatt for oss tre tema som vi har studert videre. 

som resultat av dette har det blitt et produkt til hvert nivå.
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Røros - en stedsprofil

forfatter og rørosing johan falkberget 
har sagt at røros er ”et sted der historien 
kviskre”. og kanskje var det nettopp denne 
følelsen som ble gjenkjent da det i 1980 ble 
bestemt at røros skulle med på unesCos 
liste over verdens natur- og kulturarv. 
Denne avgjørelsen har vært med på å 
forme bevisstheten om at røros er et sted 
med en særegen profil, en profil som må 
bevares. en slik bevissthet rundt stedet lar 
seg spore både i en turistprofil og i innbyg-
gernes tilknytning. Denne dragkraften på 
besøkende og tilhørigheten til beboerne kan 
nok videre ses i sammenheng med stedets 
beliggenhet og klima. røros skiller seg ut 
i regionen som et av få naturlige sentrum, 
og i en større sammenheng skiller det seg 
ut på grunn av sitt klima, som paradoksalt 
nok kan beskrives som eksotisk ugjestmildt. 
spesielt vinteren på røros utmerker seg, 
og det er ingen ende på hvor godt kvikksøl-
vet trives i sammenkrøpet stilling. men det 
finnes også innslag av varme, også utover 

den mer opplagte klimatiske betydningen. 
røros har nemlig en helt sentral historie 
som bergstad. stedet oppsto nærmest som 
en følge av funnet av kobber og oppret-
telsen av den første smeltehytta i 1646. 
en folkevandring med internasjonalt tilsnitt 
fulgte, noe man kan se spor av i navn-
etradisjonen på røros, og kanskje også i 
selve befolkningen. for en utenforstående 
framstår røros som et sted der det er plass 
for noen og enhver, selv om røros martna’n 
kanskje ikke representerer dagliglivet på 
stedet. allikevel forteller kanskje den rela-
tivt høye konsentrasjonen av butikker som 
selger håndverk, kunst og liknende om noe 
mer enn bare turistpotensialet på stedet; 
kanskje sier det også noe om at folk som 
ikke gjør som alle andre kan finne en plass 
på røros. i det minste bærer røros kjen-
netegnene på et sted der de fleste kjenner 
hverandre og som kanskje også føler et 
større ansvar for sine sambygdinger enn det 
man kan vente seg på et større sted.   
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Brukerprofil
en rusmisbruker kan ikke sammenlignes med 
hvilken som helst annen bruker. slik er det 
bare. Dette betyr slettes ikke at personen 
skal stigmatiseres som avvikende fra den 
tvilsomme kategorien ”normal”, det betyr bare 
at spesielle hensyn må tas for å tilrettelegge 
bosituasjonen mest mulig for brukeren. 
”rusmisbrukeren” er i grunn også en høyst 
tvilsom profil i seg selv. Det finnes ingen 
standard som fyller denne kategorien. Det 
er ikke slik at alle rusmisbrukere lar være å 
vaske rundt seg, spiller musikk på full guffe, 
spiser kun ferdigpizza, nekter å sette opp 
postkasse og alltid glemmer å slå av elektrisk 
utstyr. men noen gjør det. allikevel er det visse 
tendenser som trer fram i følge folk som har 
mye med disse menneskene å gjøre. rusen i 
seg selv påvirker både gjennom sine fysiske 
og psykiske effekter, i tillegg til at mye av 
tiden ellers går med til å legge til rette for å 
ruse seg. Dette kan resultere i at brukeren er 
utsatt for fall, ikke har normale oppfatninger 
av temperatur og derfor fyrer veldig mye eller 
lufter tilsvarende og ikke klarer å utføre det 
mange av oss ser på som hverdagsoppgaver. 
rusmisbrukerne har med andre ord ofte 
andre ting å tenke på, noe som taler for at 
boligen ikke krever altfor mye av den som bor 
der. I tillegg har også flere av brukerne liten 
boerfaring i utgangspunktet etter å ha flyttet 

hjemmefra i ung alder. men akkurat som dette 
ikke gjelder for alle, gjelder det heller ikke hver 
eneste dag. rusmisbrukere har ofte en svært 
varierende dagsform. noen dager kan være 
preget av sterk angst, dette kan være knyttet til 
effekter av rusen, men også situasjonen rundt. 
kanskje er det en torpedo som banker på døra, 
og da ønsker man nok å kunne se hvem det er 
uten å avsløre sin egen tilstedeværelse. Dette 
er en annet behov for trygghet enn det de fleste 
av oss ønsker av boligen. som alle oss andre 
ønsker rusmisbrukerne seg et hjem. noe de 
kan kalle sitt eget, et sted de føler seg trygge, 
hvor de kan oppbevare tingene sine, noe 
som krever en del plass siden flere av dem er 
samlere. trygghet, privatliv og selvstendighet 
er viktige stikkord for hva et hjem kan tilby av 
hjelp på veien til å bli rusfri. Dette er nemlig 
et ønske som ligger bak utformingen av dette 
boligprosjektet for rusmisbrukere. brukernes 
situasjon og manglende boerfaring utgjør 
viktige hensyn i utformingen, men vi ønsker 
allikevel å oppfordre til at beboerne i ol-
klemmetsaveien 7 må klare en del ting på 
egenhånd. vi ser for oss at brukerne ønsker 
å komme seg ut av det tyngste rusmiljøet 
og at dette skal være et skritt i riktig retning. 
muligens er det naturlig å tenke seg at det er 
størst mulighet og ønske blant den yngre garde 
rusmisbrukere om å komme seg helt ut.
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15sted

sted
Helt fra våre første diskusjoner om hva vi ønsket å se på når vi skulle finne ut av hva 
denne oppgaven skulle inneholde var stedet og omgivelsene et viktig nivå for fordypning. 
et særegent klima, en bevaringsverdig byggeskikk og en historie som fremdeles lever 
i menneskene, litteraturen og kulturen ble klare hensyn å ta. med et større overblikk så 
vi óg at de involverte i dette er flere enn bare kommunen og rusmisbrukeren. Dermed 
ble et av produktene i dette prosjektet et informasjonsskriv som går til menneskene i 
boligområdet rundt ol-klemmetsaveien.
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17sted

klima

rørosvidda er ei fjellvidde mer enn 600 meter over havet. årsgjennomsnittstemperaturen synker 
som kjent med høyden over havet, så det er ingen underdrivelse at det til tider kan være litt kjølig 
på røros. noen av de kaldeste temperaturene som er målt i norge er målt nettopp her (-50.4°C i 
januar 1914 og -50.1°C i januar 2001) man antar at de klimatiske forholdene har sin del av æren 
for at bebyggelsesmønsteret har fått en konsentrert form. ved å bygge tett brukte rørosingene 
husene sine som en klimaskjerm. 

røros kan imidlertid betegnes som et typisk innenlandsklima med store forskjeller mellom 
sommer- og vintertemperaturene og med lite nedbør gjennom 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. gjennomsnittet skjuler store variasjoner. i 
perioden 1957-1989 var kaldeste temperatur målt på røros i januar -45,8 og varmeste i januar 
10,4. om sommeren kan vi se de samme svingingene med 28,6 grader som varmeste i samme 
årsperiode i juli måned og -2 grader som kaldeste.
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19sted

stedstilpasning
røros historie kan spores til steinalderen, men hovedvekten 
av dagens identitet er sterkt knyttet til gruvesamfunnet. 
funnet av malm og oppstarten av røros kobberverk i 
årene 1644-1646 førte til store endringer i av det fysiske 
miljøet i røros. byens uttrykk er skapt av både lokale 
byggetradisjoner og impulser som kom utenfra i forbindelse 
med kobberverkets utvikling. i den eldre bygningsmassen kan 
man også lese innbyggernes todelte livsgrunnlag som både 
bergverksarbeidere og jordbrukere. kompakte gårdsanlegg er 
innpasset i et urbant planmønster og tilpasset beliggenheten i 
et karrig fjellterreng med ekstreme klimatiske betingelser.
gruvene var kontinuerlig drift i 333 år frem til 1977. 
bergstaden røros ble innskrevet på unesCos 
verdenskulturarvliste i 1981. Norge har flere kulturarvminner 
inneskrevet på listen, men det spesielle med røros er at 
verdensarvområdet dreier seg om en hel liten by. området 
er bare to kvadratkilometer stort, men over halvparten 
av kommunens innbyggere bor innenfor området. etter 
tilråding fra unesCo jobbes det nå med en kraftig utvidelse 
av verdensarvområdet og fastsetting av en buffersone. 
oppmerksomheten dreier seg nå om et område på rundt 6000 
kvadratkilometer.

aktiv fredning og restriktive utbyggingsbestemmelser har sin 
del av æren for at en stor del av bygningsmiljøet på røros 
har blitt bevart. at verneinteressen er såpass altomfattende, 
gjør imidlertid at det etter vår mening må stilles prioriteringer 
av hva som skal vernes og hva som kan utvikles. Den 
offisielle linjen fra vernemyndighetene er at alle bygninger 
og områder som er utviklet under gruvenes driftsperiode 
kan være av verneinteresse. Dette betyr at til tross for at 
den kommunale eiendommen i ol-klemmetsaveien ligger 
utenfor verdensarvområdet kan området likevel være av 
verneinteresse. 

bebyggelsen i ol-klemmetsaveien består hovedsakelig av 
eneboliger med saltak og stående trekledning i 1-2 etasjer. 
Hoveddelen av boligene antas å være bygget mellom 
1950-1980. boligenes uttrykk varierer noe, men enkle 
volumer med møneretning øst-vest dominerer. Det kan 
hevdes at den riktige eller enkle løsningen på et stedstilpasset 
prosjekt i denne situasjonen vil være å kopiere formen på 
den eksisterende tomannsboligen på tomten. gjerne krydret 
med noen subtile og moderne detaljer slik at arkitekten kan 
få beholde sin integritet. en slik bygning kan gli forholdsvis 
harmonisk og friksjonsfritt inn i bebyggelsesstrukturen.  

vernekriterier i antikvarisk arbeid sorteres gjerne under 
aldersverdi, sjeldenhetsverdi, representativitet, mangfold 
eller liknende. Dette kan være bygninger eller miljøer som er 
identitetsskapende og som peker på spesielle epoker eller 
historiske hendelser. ut fra disse kriteriene er det fra vårt 
ståsted vanskelig å argumentere for at ny bebyggelse i ol-
klemmetsaveien krever sterk tilpassning til de eksisterende 
bygningene. samfunnsutviklingen fører til nye bygninger 
og bygningstyper, dels som erstatning av det gamle, dels 
som dekking av nye behov. man kan se at de eksisterende 
bygningene i ol-klemmetsaveien er bygget i ulike 
tidsperioder og en stilkopiering etter en av disse periodene 
vil være en lite heldig løsning fordi nye bygninger ikke tilføres 
meningsinnhold. samtidig har vi et ønske om at prosjektet 
skal bidra til en utvikling av nærområdet. som falkberget 
skriver i Den fjerde nattevakt: ”ingen hus var like høye, de 
fleste bare en etasje, og opp av dem alle sto en og flere 
uforholdsmessige lange skorstener av gråsten”. vitner om 
en kontinuerlig utvikling i bebyggelsesmønsteret i tråd med 
samfunnsutviklingen. ved å forsøke å fryse utviklingen ved 
et gitt historisk punkt avviser man videre utvikling uten å ta 
hensyn til om utvikling er ønsket eller ei.      

i stedet for å velge en streng tilpassning til det eksisterende 
bygningsmiljøet har vi latt oss inspirere av det vi opplever 
som røros egenart slik vi opplever den gjennom kulturen, 
litteraturen, historien og det fysiske miljøet. gjennom denne 
metoden tror vi prosjektet kan settes inn i en større kontekst 
og gjennom struktur, materialer og formspråk bli et bindeledd 
mellom det gamle og det nye. Den femte nattevakt har ikke 
som mål å forsiktig smyge seg inn på tomten i håp om at 
omgivelsene ikke tar notis av det. en bolig for rusmisbrukere 
kan ikke plasseres utenfor tid og sted, prosjektet kan ikke 
eksistere uten sine omgivelser. noe av materialbruken vil 
enkelte karakterisere som ekstravagant for et kommunalt 
boligprosjekt. skal prosjektet imidlertid skille seg ut er det 
essensielt at det skiller seg ut på en positiv måte.

vi ønsker å bringe oppmerksomhet rundt etableringen av 
Den femte nattevakt, at prosjektet blir en del av nabolaget 
og at de som berøres skal gjøre seg opp en mening. Dette 
er vårt bidrag til å bringe debatten om kommunale boliger, 
rusmisbruk, menneskelig verdighet og medmenneskelig 
ansvar fram i lyset. vi ønsker å utfordre et etablert nabolag 
fordi vi tror det på sikt kan bidra til en positiv stedsutvikling og 
et større mangfold.
.
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litteratur, kultur og historie

sted

innenfor dette eit-prosjektets rammer, framstår det å formidle og 

forklare prosjektet som nært knyttet til de personene som er direkte 

involvert i selve prosessen. siden dette er et fag på universitetet 

som skal evalueres, retter fokuset for formidlingen seg naturlig mot 

de som har ansvaret for denne evalueringen. men formidlingen av 

et boligprosjekt for rusmisbrukere bør ikke begrenses til dette første 

laget. De involverte i et slik prosjekt er nemlig flere og tilstede på flere 

måter enn det man kanskje skulle tro. etter sirkelen med de som er 

involverte i selve prosjektet, enten det er et prosjekt i regi av skolen 

eller en annen oppdragsgiver, er det naturlig at formidlingen forlater 

sirkelen av fagfolk og presenteres for de som faktisk skal ta det i bruk. 

Disse ulike lagene som prosjektet bør introduseres for består altså av 

mennesker med ulike forutsetninger for å forstå og interessere seg 

for prosjektet, noe som taler for viktigheten av ulike formidlingsmåter. 

Det er faktisk også flere som involveres enn de allerede nevnte to 

lagene med mennesker, og som dermed burde innlemmes i denne 

informasjonsstrømmen. et tredje lag av mottakere framstår som 

spesielt viktig å inkludere i forbindelse med et boligprosjekt for 

rusmisbrukere.

vel så viktig kan det være å formidle prosjektet til de som møter det 

ufrivillig. informasjonsskrivet som kan sendes ut til beboerne på røros, 

og da spesielt beboerne i den aktuelle veien, er derfor tenkt som et 

nytt nivå i formidlingen av et boligprosjekt for rusmisbrukere. beboerne 

i den aktuelle veien berøres også i stor grad av et slikt boligprosjekt, 

men dette laget av involverte forholder seg til prosjektet utenfra, 

noe som taler for en annen framgangsmåte for formidling. tanken 

er at ulike framgangsmåter knyttet til formidlingen av et prosjekt 

henvender seg til ulike målgrupper på en måte som tar hensyn 

til de respektive gruppenes ulike innfallsvinkler. allikevel ivaretar 

man et overordna fokus på rusmisbrukeren. mens andre deler av 

prosjektet har blitt behandlet med fokus på brukers eget ståsted, retter 

informasjonsskrivet fokus på at det også eksisterer et ståsted utenfra. 

Dette henger sammen med intensjonen om å ta bruker på alvor. 

spesielt i forbindelse med rusmisbrukere har omgivelsenes oppfatning 

av både individene og boligen stor innvirkning på bosituasjonen og 

hverdagslivet. eli støa nevnte under sin forelesning for eit-landsbyen 

at beboerne i et nabolag der et boligprosjekt for rusmisbrukere ble 

bygget reagerte med å marsjere i protest foran boligen hver søndag i 

ukevis. en slik situasjon kan selvfølgelig kun oppfattes som et hensyn 

som må inkluderes i den arkitektoniske utformingen, men også 

menneskene selv utgjør en interessant faktor. Den nevnte situasjonen 

setter altså fokus på prosjektet i forhold til omgivelsene, og der er 

det landskapsmessige og arkitektoniske en side av saken. men som 

informasjonsskrivet ønsker å vise: omgivelsene kan også knyttes til 

menneskene, og en forståelse av mennesker er i stor grad knyttet til 

deres historie og kultur.

 

informasjonsskrivet representerer et syn på prosjektet fra en 

posisjon utenfor, satt inn i en valgt sammenheng som synes aktuell 

og hensiktsmessig for et slikt prosjekt nettopp på røros. en slik 

presentasjon av prosjektet er ment å kunne stå på egne bein, og 

innfallsvinkelen i skrivet er ment å sammenfalle med måten den 

aktuelle målgruppen forholder seg til prosjektet utenfra. Det er altså 

et skille mellom målgruppen prosjektet som helhet henvender seg 

til og målgruppen for dette informasjonsskrivet. Hensikten er å ta 

folks holdninger på alvor. Det er ikke ment å være en formanende 

holdningskampanje, men ønsker i stedet å tilby noen utvalgte 

perspektiver som kan være til hjelp for de som har fått et slik prosjekt i 

fanget og må finne ut hvordan de skal forholde seg til det. Intensjonen 

bak dette skrivet er altså av en allmenn og overførbar karakter. ment 

både som et bidrag til debatten rundt rusmisbruk, kommunale boliger 

og medmenneskelig ansvar og som et forsøk på å gjøre arbeidet 

med å rydde en god tomt for boligen til noe mer enn det rent fysiske. 

Utførelsen er derimot helt spesifikt knyttet til Røros og menneskene 

der.

 

menneskene og omgivelsene er så langt blitt framhevet som det 

sentrale i formidlingsprosessen som knytter seg til informasjonsskrivet 

som produkt. mer konkret resulterer dette i et fokus på de disiplinene 

som framhever nettopp samspillet mellom mennesker og sted. 

informasjonsskrivet er derfor satt inn i en historisk, kulturell og sosial 

ramme. opphavet til denne innfallsvinkelen stammer fra den rike 

arven og den spesielle profilen som Røros framviser i forhold til de 

svakere stilte i samfunnet. Produktet er altså veldig nært knyttet 

til røros, men dets intensjon kan inspirere andre steder som står 

overfor liknende prosjekter. forfatteren johan falkberget er altså 

mannen som gjennom sitt liv og virke framhever en respekt og et 

ansvar for de vanskeligstilte i samfunnet, knyttet til både det historiske 

røros og samtidens. informasjonsskrivet er derfor delt opp i tre 

hoveddeler: Historie, forfatteren og et konkret verk. Hovedfokuset er 

som sagt på samspillet mellom de ulike menneskene og stedet i seg 

selv. og kanskje kan en slik anerkjennelse av en historisk, litterær og 

sosial tilstedeværelse av en ofte stigmatisert gruppe mennesker være 

med på å fremme arbeidet for at både individene og deres bolig skal 

finne sin plass, og at de rundt anerkjenner den som nettopp deres 

plass.
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til alle rørosinger,

lokalt og globalt, men spesielt dere som bor i ol-klemmetsaveien.

arven etter falkberget

Et informasjonsskriv i forbindelse med boligprosjektet ”Den 

femte nattevakt” i Ol-klemmetsaveien 7.

Hensikten med dette skrivet er å bringe debatten om 

kommunale boliger, rusmisbruk, menneskelig verdighet 

og medmenneskelig ansvar fram i lyset. Erfaringer fra 

liknende prosjekter andre steder har framhevet problemer 

knyttet til måten rusmisbrukernes bolig forholder seg til et 

allerede eksisterende nabolag. Det er altså flere enn bare 

rusmisbrukerne som berøres av slike prosjekter, og dette 

skrivet er vår måte å vise at også dere andre tas på alvor. 

Nå er det en gang slik at en bolig for rusmisbrukere ikke 

kan plasseres utenfor tid og sted; dette prosjektet kan ikke 

eksistere uten omgivelser. Ved å fokusere på de historiske, 

kulturelle og sosiale rammene som omgir et slikt prosjekt på 

Røros, kan man forsøke å identifisere en naturlig tilhørighet, 

noe som utfordrer vante oppfatninger om at boliger for 

rusmisbrukere simpelthen plasseres. I denne sammenhengen 

framstår forfatteren Johan Falkberget som en nøkkel til å 

forstå betydningen av den særegne rammen som omgir et 

slikt prosjekt nettopp på Røros. En liten tankevekker som 

introduserer ånden i dette skrivet kan man finne i en av 

Bergstadens største attraksjoner. Tenker man litt over hva 

de velkjente ”Slagghaugene” faktisk er, kommer man raskt 

fram til at det er avfallet fra kobberframstillingsprosessen. 

Hadde Røros vært det samme hvis disse avfallshaugene var 

bortgjemt?          

23
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alle er vi en del av et større samfunn. et samfunn i stadig 

endring. Språket vårt reflekterer disse endringene. Ord 

som ”holdningskampanje” og ”opplysningsarbeid” klinger 

ikke lenger umiddelbart i fornuftens klokker, men har større 

resonans i skepsis. mye som før ble ønsket velkommen 

framstår i dag som avleggs, en følge av tanken om stadig 

progresjon. vi snakker om at ting har utspilt sin rolle, noe vi 

har sett gjennom historiske feilsteg. allikevel bærer vi med 

oss historien som en arv, en arv som også gir lyd fra seg 

nettopp i ordene. Den positive grunntonen finnes fortsatt der 

et sted bak all støyen som følger ulike assosiasjoner som 

skolefjernsyn, trafikkampanjer, misjonering og maktmisbruk. 

at ordene lever og er med oss, kan vi også se i gatenavnene 

som utgjør bakteppet for vår daglige gjøren. Parallelt med 

ol-klemmetsaveien går an-magritt-veien, som en sidegate 

finner vi Ol-kanelesaveien, og ikke langt unna ligger Johan 

falkbergets vei. Disse navnene prøver daglig å vekke til liv 

det vi ser som ”arven etter falkberget”. men noen ganger 

er det altså nødvendig å etablere en bro mellom de subtile 

hintene og budskapet i klartekst. 

og budskapet her er et medmenneskelig ansvar 

som trenger igjennom glippene i verandaen din og gjerdet 

som omkranser hagen din. som sturle kojen skriver det i 

sin biografi om Falkberget fra 2007: ”Falkbergets melding 

til samtidens lesere og til oss er å ta vare på dem som har 

havnet i ulykken som tiloversblevne eller hjemløse – både i 

det lokale og globale bildet – det finnes ikke bortkastede liv 

eller menneskelig slagg. menneskets ukrenkelighet er hellig, 

uansett i hvilken elendig eller fornedrende tilstand vi møter 

det”.1

 som et ledd i boligprosjektet ”Den femte nattevakt” 

for rusmisbrukere på røros, ønsker dette skrivet å være en 

påminnelse om de historiske, kulturelle og sosiale rammene 

som omgir et slik prosjekt nettopp på røros. forfatterarven 

etter Falkberget og profilen til den historiske Bergstaden 

er ikke noe som kun skal resultere i besøkstall og turisme. 

også som beboere på røros må vi forholde oss til denne 

arven. ansvaret vårt er å erkjenne og bevare den større 

1 •	  Sturle Kojen. Johan Falkberget: Forteller og stridsmann. 
(Oslo: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, 2007), s. 284.

helheten som vi alle er en del av. for hva er vel røros 

uten rørosingene? De historiske, de framtredende og de 

nålevende.

selv som beboere på et sted med så mye særpreg som 

røros, lar man seg etter hvert prege av det grå støvet 

som gjør at vi tar omgivelsene våre for gitt. en måte å få 

vasket vekk dette støvet kan man finne i det delte blikket 

som oppstår når du introduserer byen din til noen. en 

liknende form for klarhet håper vi å formidle gjennom denne 

skrevne påminnelsen. for å forstå den helheten som er 

nåtidens røros, kan vi dra nytte av å justere synet med 

fortidens briller, altså med en liten historisk oppfriskning. 

som hovedkilde og for videre informasjon referer vi til det 

eksterne nettstedet http://www.verdensarvenroros.no.

 i følge den velkjente muntlige tradisjonen, startet 

gruveeventyret på røros med bonden Hans aasen, en av 

de få som bodde i distriktet før bergverksdrifta begynte, 

og en reinsdyrsflokk som sparket opp mosen slik at en 

blinkende stein kom til syne. Denne lille steinen satte i gang 

et helt ras, og i 1646 sto den første smeltehytta ferdig. først 

333 år senere tok gruvedrifta på røros slutt, men noen av 

steinene i dette raset ruller videre den dag i dag. for ikke å 

la seg overvelde av alle bestanddelene i noe så omveltende 

som en prosess som skapte et sted nesten fra bunnen, vil 

denne historiske gjennomgangen kun fokusere på enkelte 

av steinene i raset. 

 De historiske rørosingene er knyttet til det nye 

samfunnet som oppsto ved at gruvedrifta tiltrakk seg en ny 

befolkning. en innvandring med internasjonalt tilsnitt tok 

til, og de nye sambygdingene framsto ganske sikkert som 

inntrengere for den lille opprinnelige lokalbefolkningen. 

Denne skepsisen kan sees i sammenheng med at datidens 

gruvearbeid med rette ble betraktet som slavearbeid, 

noe som gjorde at Røros alt i 1654 fikk status som fristed 

for forfulgte. johan falkberget plasserer sin romantrilogi 

Christianus Sextus nettopp inn i dette nye samfunnet, og 

der finner vi denne beskrivelsen: ”Vågehalser og eventyrere. 

ingensteds hørte de hjemme. og på få unntagelser nær 

var de kommet til verden ad omveier. og de bar også 
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familien som var i nød”.5 selv om steinene er blitt mindre og 

vanskeligere å få øye på, så ruller de fortsatt.

”alt må være historisk korrekt”, uttalte johan falkberget.6 

slik etablerte han selv en forbindelse mellom det historiske 

røros og samtidens, og det er nettopp denne dimensjonen 

som gir falkbergets forfatterskap den nødvendige tyngden 

til å fungere som inspirasjon for vårt prosjekt. falkbergets 

litteratur tok altså utgangspunkt i historien til røros, men det 

blir feil å forstå denne forbindelsen som en enveisrelasjon. 

”falkberget så sitt politiske arbeid for å bevare røros-

samfunnet som en videreføring av sitt litterære prosjekt”.7 

litteraturen skal med andre ord både speile og forme 

virkeligheten, og vi mener at den sistnevnte delen av 

kontaktpunktet mellom virkeligheten på røros og falkbergets 

litteratur består. kraften til å forme virkeligheten er der 

fremdeles. 

”fattigdom, sult, nød og sosial nedverdigelse kom for 

alvor inn i litteraturen med forfatterne fra det nye århundret”, 

skriver Per thomas andersen i sin behandling av johan 

falkberget i boken Norsk litteraturhistorie.8 falkbergets 

litteratur retter altså fokus på problemer med lange historiske 

røtter, noe som antydes av at fortellingene er plassert i en 

historisk ramme med et budskap for samtiden. Historiens 

røtter har både vridd seg og skiftet retning med årene, men 

fortsatt er de med på å frakte næring til problemer som vi 

hanskes med den dag i dag. Derfor er behandlingen av 

rusproblematikk og boligprosjekter ikke noe vi kan plassere 

utenfor tid og sted. ved å etablere et større fokus på det 

som ligger rundt et slik prosjekt, er tanken at man kan 

legge forholdene til rette for å plassere det inn i en naturlig 

sammenheng, både historisk og stedsmessig. og med dette 

skrivet, ønsker vi å gjøre denne plasseringen gjenkjennbar og 

akseptabel for folk flest. 

5  Sturle Kojen, s. 121.
6  Per Amdam. ’Den fjerde nattevakt’, i Falkberget nå: Arti-
kler ved hundreårsjubileet.(Oslo: H. Aschehoug & Co. (W.Nygaard) 
AS, 1979). s. 49-65 (s. 50).
7  På baksiden av Sturle Kojens biografi om Falkberget.
8  Per Thomas Andersen. Norsk litteraturhistorie. (Oslo: Uni-
versitetsforlaget, 2001) s. 354.

fattigdommens grå og miserable uniform”.2 Denne nye 

befolkningen, hvis opprinnelse skyldtes den første lille 

steinen, utgjorde imidlertid kun én del av et større ras i 

frammarsj. 

Det unike med en bergstad var nemlig bedriftens 

ansvar for stedet og dets innbyggere. Det har blitt omtalt 

som en ”stat i staten”. bedriften hadde ansvar for lov og 

rett, forsvar, kirke, skole, sosialvesen og proviantforsyning. 

karakteristikker av befolkningen på røros som ”en opplyst 

allmue” vitner om de positive følgene.3 ulempen med et 

slik ikke-statlig ansvar var at bergverkssamfunnet ble 

strengt hierarkisk. Dette sterke klasseskillet reflekteres i 

utformingen av sentrum, der direktørens hus skulle markere 

seg klart i gateløpet, ”i samsvar med kontinentale ideer var 

dette ment å inngi respekt og aktelse for direktøren og de 

som satt med makta ved verket”.4 Det er også blitt hevdet 

at den konsentrerte samlingen av byen kan ha skyldtes 

verkets ønske om å holde kontroll med plassen, drifta og 

befolkningen. men det er også sannsynlig at de klimatiske 

forholdene spilte inn, da denne konsentrasjonen kunne være 

hensiktsmessig i styggvær og kulde. et annet særpreg med 

sentrumsbebyggelsen er at den reflekterer den særegne 

kombinasjon av jordbruk og verksarbeid som ble vanlig og 

holdt seg nesten helt fram mot midten av det 20. århundre. 

Paradoksalt nok, består derfor røros by av gårdsbruk som 

ble reist tett inntil hverandre etter et bymessig mønster. 

Denne dobbeltnæringa belyser begrensningene i 

den sosiale sikkerheten som bergverket alene kunne tilby. 

arbeiderne ble riktignok pålagt å betale skatt til stedets 

fattigkasse, men systemet strakk ikke til i et yrke der risikoen 

for ulykker var så betydelig. Denne utilstrekkeligheten peker 

allikevel ikke bare på skillet mellom arbeideren, som risikerte 

liv og helse, og den beskyttede overklassen. en fallende 

steinblokk fra en dårlig sikret gruvegang hadde ikke bare 

kraften til å ødelegge, men kunne sette i bevegelse et felles 

medmenneskelig ansvar hos arbeiderne. ”Det fortelles at 

når noen var utsatt for en ulykke eller et alvorlig uhell, boret 

kollegene noen ’miner’ ekstra og lot inntekten gå til den 

2  Sturle Kojen, s. 24.
3  Sturle Kojen, s. 25.
4  http://www.verdensarvenroros.no/menneskene/359
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falkberget som person fortjener også en kommentar 

i denne sammenhengen. Tittelen på Sturle Kojens biografi 

Forteller og stridsmann framhever falkbergets ulike roller og 

antyder at forfatterrollen kun var én del av personen. verdt 

å nevne blant falkbergets mange roller er at yrkeskarrieren 

strakte seg fra arbeid i gruvene på røros i en alder av 12 til å 

bli avisredaktør, gårdbruker og stortingsmann for Det norske 

arbeiderparti. videre var han både sosialist og personlig 

kristen. summen av dette gjør falkberget til et interessant 

møtepunkt mellom litteratur, historie og samfunnsansvar. 

enhver forestilling om at falkbergets forfatterskap står i 

særstilling hos den gjengse rørosing er gjennomhullet av 

uforsiktige antagelser. befolkningen på røros er altfor 

mangesidig i alder, interesser, bakgrunn og tilhørighet til 

at man kan tillate seg dette. Det man derimot ikke kan 

overvurdere er betydningen av røros for falkberget selv og 

innvirkningen forfatterskapet hans har hatt på det å etablere 

og bevare en stedsprofil. Med det mål for øye å trekke flyktige 

antagelser ned på jorda, har det å benytte seg av ett konkret 

verk framstått som en måte å minke avstanden mellom før og 

nå, fiksjon og realitet. Antagelsene har derfor blitt modifisert 

til et spørsmål om sannsynlighet. Den fjerde nattevakt fra 

1923 er falkbergets virkelige gjennombruddsroman og 

høyst sannsynlig det verket flest rørosinger, i videst mulig 

betydning, har kjennskap til. ”Den femte nattevakt” kan 

forstås som et forsøk på å gjøre seg selv til en del av dette 

verkets større helhet. 

Handlingsramma i Den fjerde nattevakt er lagt til 

røros i årene 1807 til 1825. Hovedpersonen i romanen er 

den nyankomne presten benjamin sigismund, som etter 

hvert innleder et forhold til arbeiderkvinnen gunhild bonde. 

ikke bare er de to gifte på hver sin kant, de hører også til 

i hver sin ende av det klassedelte bergstadssamfunnet. 

allerede i åpningskapitlet framheves dette delte samfunnet 

gjennom et møte som kan beskrives som en ”kulturkollisjon”.9 

åpningsmøtet mellom embetsmann og prest sigismund 

og fjellbonde og kølkjører tøllef har blitt beskrevet på 

følgende måte: ”fjernt fra hverandre står de, med vidt 

forskjellige utgangspunkt, bundet til ulike miljøer, med hver 
9  Sturle Kojen, s. 115.

 sin måte å tenke og tale på”.10 Slike kollisjoner finnes det 

også eksempler på i dagens samfunn, om enn med andre 

rollebetegnelser. arbeiderklassens oppgraderte status har 

vært med på å øke tilgjengeligheten til å påvirke samfunnet, 

men fortsatt faller noen utenfor. nettopp her berører vi noe 

av kjernen med tilbudet om kommunale boliger i norge. 

og det er utviklingen av benjamin sigismunds sosiale 

samvittighet som gjør Den fjerde nattevakt til en vekker når 

det gjelder å forholde seg til disse kulturkollisjonene også 

i dagens samfunn. som det står skrevet i boken Norsk 

litteraturhistorie: ”Hans tidligere klassehovmot byttes ut med 

ydmykhet og solidaritet både på grunn av forholdet til gunhild 

og som følge av påvirkningen fra den kloke ol-kanelesa 

[gunhilds onkel]”.11   

Hovedbudskapet i Den fjerde nattevakt er nært knyttet 

til en kristen bakgrunn for både tittel og forfatter. Denne 

religiøse dimensjonen kan framstå som noe problematisk 

i forbindelse med et prosjekt som tar tak i problemer 

forbundet med at noen faller utenfor. Derfor er det naturlig 

at vi fokuserer på de medmenneskelige sidene i denne 

religiøse arven. tittelen refererer til den angsten som også 

jesu disipler opplevde, og spesielt til Peters tvil.  budskapet 

er at alle har et behov for tilgivelse, til og med Peter, og at vi 

derfor ikke skal dømme hverandre. i falkbergets bok ”settes 

mennesker på prøve i livets stormer, i nattemørke, i fristelser, 

i angst”.12 selv om medmenneskeligheten i dette budskapet 

kan formidles uten referanse til religiøs tilhørighet, er det et 

bevisst valg å inkludere dette aspektet. Dette for å framheve 

at noen grupper går foran i det inkluderende arbeidet som 

kan være med på å gjøre et boligprosjekt for rusmisbrukere til 

en del av noe mer. frelsesarmeen på røros bør framheves i 

denne sammenhengen.

litteraturen har et iboende potensial til å påvirke måten 

vi oppfatter våre omgivelser; problemet er at det sjelden lar 

seg konkretisere. for å tydeliggjøre denne kulturhistoriske 

påvirkningen kan man derfor åpne opp for at litteraturen også 

kan inspirere selve utformingen av et boligprosjekt. slik kan 

man utvide betydningen av det arkitektoniske ønsket om 

stedstilpassning. Dette med stedstilpasning innebærer ikke at 

10  Per Amdam, s. 52.
11  Per Thomas Andersen, s. 356. 
12  Per Amdam, s. 65.
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 et annet element ved boligprosjektet ”Den femte 

nattevakt” som tar opp i seg byggeskikken på røros er tun-

formen. kombinasjonen av jordbruk og verksarbeid, som er 

karakteristisk for Røros, finner sitt ekko i prosjektets bruk av 

tun-formen og materialet kobber. ikke bare har kobber en 

helt sentral posisjon i historien til røros, men som materiale 

formidler det en dobbeltkarakter som vekker assosiasjoner 

til både rikdom og fattigdom. liknende egenskaper har 

også blitt tillagt hovedpersonen i Den fjerde nattevakt: 

”dobbeltpersonen benjamin sigismund […] en representant 

for mennesket i dets storhet og svakhet”.14 kobberet har 

derfor en sentral symbolsk betydning, mens tunet har største 

betydning, nå som før, som beskyttelse mot vær og vind. 

været er nemlig en viktig faktor på røros. Den siste 

natta i Den fjerde nattevakt raser et forrykende uvær over 

bergstaden. romanens to hovedpersoner, prest benjamin 

sigismund og hans arbeidervenn ol-kanelesa, dør begge 

i løpet av denne natta. symptomatisk for deres ulike 

posisjoner i samfunnet, dør presten ”som han sov og med 

foldede hender over brystet”15, mens ”[i] elisabetstugun 

strevde seks mann […] med å bære en ihjelfrossen inn 

gjennom den trange dør; det var ol-kanelesa”.16 forskjellen 

mellom disse to dødsfallene sier sitt om verdigheten og 

viktigheten knyttet til det å ha et sted å bo, et sted der 

man kan bestemme over temperaturen og søke ly fra den 

bitende vinterkulda. Det at den sentrale karakteren ol-

kanelesa omtales på følgende måte: ”[t]røsten søkte han 

så ofte i alkohol at han ble avhengig av den, en utvikling 

avholdsmannen johan falkberget skildrer med den dypeste 

forståelse”17, etablerer et veldig direkte kontaktpunkt mellom 

romanen og et boligprosjekt for rusmisbrukere på røros.  

14  Per Amdam, s. 56.
15  Johan Falkberget, s. 302.
16  Johan Falkberget, s. 302-303.
17  Per Amdam, s. 57. 

noe skal passe inn ved å bukke under for et krav om likhet, 

men det betyr at prosjektet er omgivelsene sine bevisst og 

tar dem på alvor. Det samme gjelder for oss mennesker. 

likhet er ikke noe mål, men som beboere på et sted er vi 

aldri uten omgivelser. ved å framheve bergstadens historie 

og falkbergets sosiokulturelle bidrag, framstår røros med 

en mangesidig profil der hus og mennesker kan finne sin 

plass. men det krever sitt ansvar. 

”jo, det måtte innrømmes at det var en 
besynderlig bebyggelse; den vitnet mer om 
armod enn om smak. Ingen hus var like 
høye, de fleste bare en etasje, og opp av 
dem alle sto en og flere uforholdsmessige 
lange skorstenspiper av gråsten. Høyt over 
det hele raget kirken! Han satt liksom og 
så ut over en kjempestor kirkegård - - - 
murpipene ble til gravstener og husene til 
graver. alle disse små rønner skrek høyt om 
trelldom”.13

Dette tekstutdraget beskriver benjamin sigismunds 

førsteinntrykk av røros. karakteristikken som formidles 

er svært negativ, noe som reflekterer både klasseskillet 

i samfunnet og sigismunds ståsted før hans sosiale 

samvittighet utvikler seg. Det er imidlertid verdt å merke 

seg at deler av utdraget framstår som en verdinøytral 

beskrivelse (uthevet i kursiv). ved å inkludere disse nøytrale 

karakteristikkene som retningslinjer for utformingen av 

et boligprosjekt for rusmisbrukere, mener vi at man kan 

sette fokus på folks forestillinger om at kommunale boliger 

skal formidle kvaliteter av fattigdom eller rusmisbruk. 

med en slik forestilling som utgangspunkt, ønsker altså 

dette boligprosjektet å endre de vante oppfatningene som 

følger den nøytrale beskrivelsen av en kommunal bolig 

for rusmisbrukere. i tillegg formidler dette tekstutdraget 

elementer av den historiske byggeskikken på røros.  

13  Johan Falkberget. Den fjerde nattevakt. (Oslo: H. Aschehoug & Co. 
(W. Nygaard) AS, 2007 (første gang utgitt i 1923)), s. 35-36.
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Hus
røros kommune mangler kommunale boliger som er tilpasset de vanskeligstilte på 
boligmarkedet, blant andre rusmisbrukere, og som er i god nok stand. 

når vi ble møtt med denne problemstillingen, samt et utvalg av tomter det var mulig å bygge på, 
ble det naturlig at et annet produkt vi ønsket å skape var selve boligen. Her med et ønske om å gi 
noe til kommunen som eier og rusmisbrukeren som beboer.



tomten i dag



situasjon

hus 31

rhododendron

stauder

stauder

stauder

bygg som skjerm kaldt i nord

vindskjerm

varmt i sør

tomten i dag er lite bearbeidet, men har en del vegetasjon i form av trær. både bjørk 
og gran vokser i nord på tomten og langs tomtegrensen. Denne vegetasjonen ønsker 
vi å beholde for å skjerme tomten for vær og vind og direkte innsyn. Den eksisterende 
og rivningsklare tomannsboligen har lite kontakt og tilhørighet med tomten forøvrig. 
Det fremstår som en kloss som er plassert på et åpent platå mellom trærne, og 
som ikke hører hjemme i form og dimensjoner i forhold til landskapet. Huset virker 
distansert fra terrenget med en høy grunnmur og er ikke spesielt utformet med hensyn 
til sol, vind eller andre klimatiske forhold. 

vi har valgt å organisere de nye boligene etter prinsipp om å utnytte solen passivt 
fra sør og skape en skjerm mot vind og vær fra nord. Plasseringen tar hensyn til 
eksisterende vegetasjon slik at størsteparten av denne kan bevares. i tillegg har vi tatt 
hensyn til de overordnede byggelinjene i området. imidlertid er det ikke bare er rekken 
der den eksisterende tomannsboligen var plassert som har vært førende. tomten 
ligger i et krysningsområde for linjer i bebyggelse og veier. vi anser det dermed 
hensiktsmessig å legge ny bebyggelse i en l-form som tar opp noen linjer og danner 
en klimaskjerm mot nord og et solrikt uteområde mot sør. i tillegg til de eksisterende 
trærne som bevares er det plantet nye trær i det sørøstlige hjørnet av tomten for å 
avgrense mot en eksisterende sti. i dette klimaet er det nødvendig å velge hardføre, 
robuste og lite vedlikeholdskrevende plantearter. rundt grantrærne kan man plante 
rhododendron som liker den sure jorden bartrær omgir seg med. rhododendron tilbyr 
flotte farger om sommeren, er vintergrønne, noe som er positivt i et klima med lange 
vintre, og krever generelt lite vedlikehold. På de flate arealene på tomten kan en plante 
bunndekkestauder for å unngå for store arealer med gressplen som må klippes.  Disse 
egner seg som en undervegetasjon under eller i skyggen av trær og store busker, og 
vokser raskt for å danne sammenhengende tepper med vakkert bladverk.
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kebonyert tredekke

grus

skifer

gress

Det er plassert fem boenheter på tomten. Dette gir en god 
utnyttelse av tomten og flere enheter på samme sted kan 
rasjonalisere kommunens drift av slike botiltak. samtidig er det 
viktig at det ikke er for mange enheter i denne typen prosjekt. 
erfaringer fra liknende botiltak har vist at rusmisbruket kan 
eskalere dersom man samler for mange rusavhengige på samme 
sted.

målet er at prosjektet ikke skal fremstå som en institusjon, men 
som en integrert del av nabolaget. Hver enhet er i utgangspunktet 
tiltenkt en bruker. ved behov kan den ene av enhetene brukes 
som personalrom for kommunens ansatte i forbindelse med 
booppfølging av brukerne. Det er lagt opp til fleksibilitet med 
hensyn til hvilken enhet dette kan være. Det har ikke vært 
ønskelig å utforme denne på en spesiell måte for å unngå at 
bebyggelsen får et institusjonspreg. Det kan også tenkes at det i 
perioder vil være fast bemanning ved boligene, mens det perioder 
vil bo brukere i alle enhetene. 

foran boligene har vi et mindre område som vi har valgt å 
opparbeide i større grad enn resten. Dette for å begrense 
omfanget av opparbeidede arealer og minske behovet for 
vedlikehold. selv i dette området velger vi materialer og 
vegetasjon som klarer seg med lite vedlikehold og stell. som 
materialer i bakken har vi grus på stiene som ligger innenfor 
fellesområdet og går over til helledekke av rørosskifer i partiet 
som leder inn til hver enkelt enhet. skifte av material er for å 
fremheve overgangen til et mer privat område. grusen skal være 
finkornet og hardpakket slik at den ikke bare havner utenfor stien 
etter hvert som man går der, og skiferhellene har en ru overflate 
for å unngå at de blir for glatte ved regn eller i vintermånedene. 
i de fem mindre arealene har vi laget et samlingssted, i den 
midterste hvor det er lagt inn et nedsenket areal der man f.eks. 
kan ha en grillplass om sommeren, eller bare et sted for å møtes 
for en prat. rundt den nedsenkede biten ligger et tredekke av 
kebonyert furu som fungerer som benk. tre er valgt pga sine 
kvaliteter som et varmt materiale som er behagelig å sitte på, og 
kebonyert furu er forbehandlet på en slik måte at det krever lite 
vedlikehold i ettertid. I de resterende fire mindre arealene blir det 
ulik form for beplantning, bl.a. med stauder. Disse er hardføre, 
flerårige og vintergrønne og klarer seg på egenhånd uten noe 
særlig stell. De tåler også sterk frost og dyp tele når en har stabile 
vintre og varig snødekke, noe som er typisk for klimaet på røros.

ved å vektlegge attraktive og lite vedlikeholdskrevende 
uteområder tror vi det blir lettere å oppnå større aksept for 
prosjektet blant naboene. Dette vil bidra til at tomten ikke skiller 
seg ut på en negativ måte, men sender positive signaler til 
omgivelsene.  
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fellesskap og privatliv

privat

halvprivat

felles

adskilte enheter

boder som buffer

adskilte adkomster

vi ønsker at dette prosjektet skal være et bidrag på veien til å bli rusfri. 
følelsen av å tilhøre et større fellesskap kan for mange være god hjelp på 
veien. i vår sammenheng kan det bety felleskap beboerne imellom, men også 
følelsen av tilhørighet til et nabolag, en by og et samfunn. et godt samhold 
med andre i en liknende livssituasjon kan styrke forutsetningene for å klare å 
holde seg rusfrie. Her mener vi at det er viktig at fellesskapet ikke blir for stort. 
for mange å forholde seg til kan igjen bidra til usikkerhet, angst og mangel 
på kontroll. Dermed ser vi igjen at ca fem enheter kan virke fornuftig i antall i 
dette tilfellet.

samtidig er det å ha noe eget og som man er stolt av positivt for selvfølelsen 
som igjen er nødvendig for å kunne ta opp kampen mot rusen. muligheten for 
privatliv er viktig for følelsen av kontroll og for å kunne påvirke omgivelsene 
sine. rusmisbrukere kan i mange tilfeller slite med angst og det er her viktig å 
gi mulighet for skjerming og privatliv.

siden det kan være et behov for både fellesskap og privatliv, har vi valgt å 
dele inn tomten i ulike soner. når man ankommer fra gaten er man i den mest 
offentlige sonen før man beveger seg inn på tomten. i det man beveger seg 
videre inn på tomten kommer man først til den delen som er felles for alle 
beboerne. Her har man samlingssted og en uformell møteplass. foran hver 
enhet har man en halvprivat sone, en overgangssone mellom fellesarealene 
og den private sonen foran boligen. overgangssonen blir en buffer mellom 
felles og privat og et område for å møte omgivelsene på en trygg måte.

for å øke følelsen til hver beboer om å ha noe eget har vi valgt å skille 
enhetene fra hverandre, både visuelt og funksjonelt. slik tror vi det blir 
lettere for brukerne å etablere et personlig eierskap til sin bolig. enhetene er 
fraskilt ved at bodene er plassert som mindre volum mellom enhetene. Disse 
fungerer også som et støyskille ved tilfeller av mye bråk eller høy musikk fra 
naboen, og bidrar dermed til en større grad av privatliv. 

Hver av boligene har egen inngang og en egen markert sti som leder 
til inngangen. På denne måten slipper man at noen av beboerne eller 
besøkende må gå forbi inngangen til de andre for å komme til boligene. Dette 
gir en økt grad av privatliv og bedre kontroll med egen adkomstsituasjon. Det 
er i enkelte liknende prosjekt vektlagt at inngangene skal være helt skjermet 
og vende fra hverandre. videre vektlegger enkelte prosjekt at det ikke skal 
være knusbare vinduer i forbindelse med inngangen eller i første etasje 
overhodet i tilfelle en torpedo ønsker å bryte seg inn. Denne forestillingen 
har vi imidlertid ønsket å problematisere i dette prosjektet. ved at de ulike 
inngangssituasjonen er forholdsvis oversiktlig for alle beboerne og fra gata 
tror vi terskelen for å bryte seg inn i en bolig vil øke. en torpedo vil ikke kunne 
bryte seg inn uten stor fare for å eksponere seg. Han vil dermed utsette seg 
selv for fare for at en av beboerne, en nabo eller en forbipasserende kan 
melde i fra. Dette gir en viss grad av ”nabokontroll” som kan være uønsket fra 
beboernes side til tider, men som vi tror vil gagne beboerne i det lange løp. 
 



Perspektiv. boligene sett fra sør-vest.
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boligene
boligene er organisert som fem enheter, hver 
på ca 36,5 m2 med egen bod på ca 7m2 i 
tillegg til boarealet. enhetene er dimensjonert 
etter ønsker fra røros kommune. erfaringer 
fra andre prosjekter med lik målgruppe viser 
også at boenhetene bør være forholdsvis små. 
Denne typen brukere finner ofte trygghet i små 
og oversiktlige boliger. samtidig bør arealet 
begrenses for å hindre mulighet til lagring av 
mye rot.   

i planløsningen er det vektlagt enkelhet, over-
siktlighet og maksimal utnyttelse av det beg-
rensede arealet. 

foran boligen har hver boenhet en privat 
uteplass, der vegger og tak er trukket ut for å 
skjerme mot innsyn og vær og vind. inngang-
spartiet er overdekket og beskyttet fra klimaet. 
Det skal være mulig å komme inn og ut av bo-
ligen til tross for om det i perioder skulle skotte 
på snømåking. garderobeskap, kjøkken- og 
baderomsinnredning er integrert for å unngå 
ramponering og forhindre at installasjonene blir 
fjernet. 

Hver enhet har fullt utstyrt kjøkken fordi mu-
ligheten til å lage sin egen mat anses som 
en viktig kilde til mestring og kontroll på egen 
hverdag og er en vesentlig del av en bo-op-
plæringssituasjon. alt av elektriske apparater er 
innebygd, noe som letter rengjøring og vanske-
liggjør tyveri. kjøkkenet er en del av boligens 
oppholdsroms og har tilgang til dagslys fra 
takvindu.

TAKVINDU TAKVINDU

BAD 4,6 kvm SOV 6 kvm

STUE/KJØKKEN 21,2 kvm

BOD 7,3 kvm

BOD - NABOLEILIGHET

NABOLEILIGHET

N

Plan, en enhet, målestokk 1:50
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TEKNISK

snitt, en enhet, målestokk 1:50

fasader, målestokk 1:200
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oppholdsrommet er prioritert med hensyn til ar-
ealdisponeringen som med unntak av de faste in-
stallasjonene kan møbleres etter brukerens behov. 
utfordringene med hensyn til tilgang på dagslys og 
utsyn kontra mulighet for beskyttelse og skjerming 
har vært diskutert mye gjennom utformingen av bo-
ligen. Det er sannsynelig at noen av beboerne i alle 
fall i perioder vil føle behov for å skjerme seg fra om-
verdenen. åpne og lyse omgivelser kan virke truende 
for mennesker med psykiske lidelser. samtidig har 
dagslys og kontakt med omgivelsene en dokumen-
tert positiv psykologisk effekt på mennesker. Dette 
kan blant annet illustreres med at mennesker med 
psykiske problemer ofte har en vanskeligere periode 
om vinteren enn om sommeren. vi har ingen grunn 
til å tro at denne effekten av dagslys påvirker rusmis-
brukere på en annen måte enn andre. samtidig kan 
trange og mørke rom assosieres med fengselsceller 
som det er sannsynelig at flere av brukerne kan ha 
erfaringer fra.

vi har valgt å gi boligene et forholdsvis stort glas-
sareal som er beskyttet av uttrukket vegger og tak-
overdekking. glassarealet er inndelt i felter hvor hvert 
felt kan skjermes med individuelle persienner. ved å 
dekke alle feltene unntatt de øverste kan man være 
helt skjermet for innsyn samtidig som noe dagslys 
slipper inn gjennom de øverste vindusfeltene. Hvis 
man ønsker å skjerme de store vinduene helt er det 
fortsatt mulig å få dagslys fra takvinduer. 

bad og soverom er plassert i bakkant av boligen ut 
mot klimaskallet. baderommet er tenkt med uknusbar 
vask og toalett i stål. toalettet er vegghengt for å lette 
rengjøring. soverommet har integrert skap og seng. 
soverommet er den mest private delen av boligen 
hvor brukeren kan trekke seg helt tilbake.

bodene er plassert mellom boligene og har inngang 
direkte fra boligen for å unngå tyveriproblematikken.

sonedeling av boligen

oversikt fra boligen
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element
med et sterkt fokus på brukeren innså vi at en bolig for en rusmisbruker trenger noe mer enn kun 
gulv, fire vegger og et tak. Boligen trenger å bli et hjem, og den trenger å bli et hjem som hjelper 
brukeren i hverdagen. for å kunne bidra ytterligere måtte vi gå inn i ytterligere et nivå, bestående 
av hvert enkelt element. siden dette er et enormt område å fordype seg i, valgte vi å zoome oss 
inn på noen tema: materialbruk, tekniske installasjoner/oppvarming og sikkerhet, og ut av dette 
igjen skapte vi noen produkter i form av en spesialtilpasset ovn og et kontrollpanel for strøm og 
varme.
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materialbruk
materialene er valgt etter brukerperspektiv, det er lagt vekt 
på at de er sunne, solide og gir et godt inntrykk. innvendig 
og utvendig er det valgt materialer som gjenspeiler målet 
om å skape ”røros’ mest attraktive bolig”. Det er vektlagt 
kvalitet og lavt krav til vedlikehold fremfor innkjøpspris. På 
sikt kan dette lønne seg fordi livsløpskostnadene kan bli 
lavere samtidig som erfaringer visere at brukerne setter 
pris på finere materialer og behandler dem med respekt. 
Det har også vært et mål at materialbruken skal bidra til at 
boligene skiller seg ut i nabolaget på en positiv måte.
    
utvendig

et av de sentrale elementene for å forme bygget utvendige 
identitet er materialbruken i den utvendige kledningen. 
kledning er byggets klimaskjerm, dette laget holder vind og 
vær ute. På et værbitt sted som røros er det viktig å legge 
spesiell vekt på en solid konstruksjon som ikke krever mye 
vedlikehold. nordfasaden og taket er kledd med kobber 
og visualiserer klimaskjermen. kobber er et robust- og 
normalt vedlikeholdsfritt materiale som egner seg godt i 
værutsatte strøk. i tørr luft holder kobberet seg blankt, men 
utsatt for vær og vind vil det irre som gir en overflate med 
grønnsjattering. laget med irr beskytter kobbermetallet 
under slik at det ikke tæres. levetiden til kobbertak er 
oppgitt til 60 år, men man har mange eksempler på 
kobbertak som har stått i hundrevis av år. kobber egner 
seg også svært godt til gjenbruk.

til tross for at kobber er en funksjonell kledning med klar 
forankring i røros’ historie og identitet er dette et materiale 
som er svært lite brukt som kledning på bygninger i 
røros. ved å introdusere dette materialet oppnår man en 
referanse til røros’ identitet som vil være gjenkjennelig 
for de fleste. Kobberkledningen er ubehandlet og vil få en 
estetisk tiltalende patina med tiden.  

gavlveggene kles i stående trepanel av furu (kebonyert). 
kledningen er forbehandlet med kjemikalier basert på 
sukkerroer og maiskolber, framfor kreosot, vannløste salter 
eller oljeløste salter som alle gir negativ virkning på miljøet. 
Dette har gitt kledningen svanemerket. kebonyert furu 
kan stå ubehandlet i minst 30 år. levetiden kan imidlertid 
forlenges vesentlig med periodisk vedlikeholdsbehandling. 
vedlikeholdsintervallene er vesentlig lengre enn for de 
fleste andre typer trekledninger. [1] [2]

vinduer er tenkt som superisolerte vinduer med 
2 energibelegg og 2 argon gassfyllinger. Dette 
vil gi en uverdi på vinduene ned mot 0,7 W/m2C. 
investeringskostnadene for denne typen vinduer er 
høyere en for vanlige vinduer, men energiforbruket kan 
reduseres drastisk ved bruk i et kaldt klima. Dette kan 
redusere brukerens strømregning som ofte kan være en 
tung utgiftspost fordi mange rusmisbrukere ikke evner å 
tenke særlig over sitt strømforbruk. samtidig elimineres 
kaldras og innemiljøet bedres. vinduene er den delen av 
huset som normalt krever mest vedlikehold. normalt bør 
de males innvendig hvert 9. år og utvendig hvert 2. år. 
[4] Det finnes imidlertid en rekke ulike forbehandlinger av 
vinduskarmer som øker disse intervallene vesentlig.

inne

innvendig er det valgt materialer som skal gi beboeren 
en god opplevelse, det er lagt vekt på sunne og trygge 
materialer som er robuste og lette å rengjøre. 

På badet har vi valgt baderomsplater i en nøytral hvitfarge 
til veggene, på gulvet benyttes baderomsvinyl. vinyl er et 
glatt  og mykt materiale som enkelt kan rengjøres. Dette 
materialet har en levetid på minst 15 år. [3] flis er unngått  
for reduserer skader ved eventuelle fall. 

i stue/kjøkkenarealet er det valgt parkett av eik. eik 
er en hard tresort som gir lang levetid på gulvet. ved 
inngangspartiet er det planlagt ca 1 m_ med skifer for å 
spare parketten for våte utesko. veggene og himlingen 
kles med sponplater, disse er overflatebehandlet for å 
få en glatt overflate, dette gir store muligheter til å endre 
utseendet innvendig slik at hver enkelt kan sette sitt eget 
preg på boligen. som et minstemål bør sponplatene på 
vegg og i himling males hvert 10ende år. sponplater er 
valgt fordi de solide og det er lett å henge opp bilder etc på 
veggen.  

Over kjøkkenbenken er det valgt fliser. Som underlag til 
disse trengs det en gipsplate, løsningen blir å ha sponplate 
bak over/underskap og montere gipsplate kun der hvor 
flisene skal være. Gips er et mykt materialer, som lett får 
skader.  

i soverommet benyttes samme materialer som på stua, 
men veggene males i en annen farge. 
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varme, ventilasjon og tekniske installasjoner. 

vannbåren varme og varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg. vannbåren varme legges i alle 
gulv, støpt i betong på badet og som flytende gulv under parkett. [5] Ved å legge varmen i 
gulvet unngår man at bruk av panelovner som lett blir fjernet/ramponert og som vanskeliggjør 
innredningen av de små enhetene. vannet blir varmet opp av elektrisk kjel, om våren, sommeren 
og høsten benyttes det og varmepumpe, type luft til luft. Det bør også undersøkes om det 
er muligheter for å utnytte spillvarme fra dusj, oppvask og vaskemaskin til oppvarming av 
varmtvann.  

som alternativ oppvarmingskilde settes det inn en ovn. Dette sikrer oppvarming ved strømbrudd 
og kan brukes jevnlig for å senke utgifter til strøm. 

brukeren har mulighet til å regulere innetemperaturen mellom 16 og 24 ºC. grensene er satt 
for å sikre et sunt inneklima, og for å forenkle brukerens hverdag. styring av temperatur skjer 
via et panel på veggen i stua. ved utgangsdøren er det en nøkkelholder som skrur av strøm til 
kjøkkenutstyr, belysning og senker temperaturen 2 grader når man går ut. Dette sparer strøm og 
minsker risikoen for brann i elektrisk utstyr. 

varmegjenvinner og motor til ventilasjonsanlegget samt varmtvannstanken er trukket vekk fra 
boligarealet og plassert over badet i et teknisk rom. Dette gir en gunstig løsning i forhold til 
ventilasjonsanlegget, men korte rørføringer. balansert ventilasjon frakter luft vekk fra badet og 
kjøkkenet og sender frisk luft inn på soverom og i stua. [6] 

kjelen til den vannbårne gulvvarmen er plassert i boden mellom enhetene. slik vil 2 eller 3 
enheter dele kjel. 



kontrollpanel for strømstyring
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sikkerhet

i “Den femte nattevakt” står brukeren i fokus. Det betyr at alle løsninger skal tilpasses alle som 
bruker boligen; først og fremst beboerne, men også representanter fra røros kommune og 
vedlikeholdspersonell.

kontrollPanel for strØmstYring
røros har et kaldt klima, så det er nødvendig med skikkelige løsninger for oppvarming i boliger. 
Dette har vi ønsket å ta hensyn til i vårt prosjekt blant annet ved å installere et avansert system 
for varmeproduksjon og -gjenvinning i boligen.et system som også sørger for å redusere boligens 
totale energibehov. en utfordring med et slikt system er å gjøre det enkelt og lettfattelig nok til at 
alle kan bruke det. en annen er å sørge for at røros kommune får en så enkel jobb som mulig 
med å vedlikeholde systemet og veilede beboerne i bruken av det. Det mener vi at vi har fått til 
i vårt prosjekt  - blant annet gjennom et robust og lettfattelig kontrollpanel.vi ønsket at beboeren 
i boligenskulle behøve å bekymre seg minst mulig over justering og kontroll av oppvarming. 
samtidig var det et krav at sikkerheten i boligen skulle være høyest mulig for både beboer og 
røros kommune, samt at strømutgiftene blir holdt så lave som mulig.

beboeren har et elektronisk nøkkelkort som brukes for å låse opp boligen. På veggen innenfor 
døren henger et panel med en plass til nøkkelkortet og et temperaturhjul. når nøkkelkortet står 
i holderen registrerer systemet at beboeren er inne og hever temperaturen og slår på strøm 
til kritiske deler av huset, så som stekeovn og kokeplater. beboeren kan selv stille inn ønsket 
dagtemperatur med temperaturhjulet - systemet reduserer automatisk temperaturen om natten.

målet er en totalløsning for oppvarming og elektrisitet i boligen som er så enkel å bruke at 
brukeren ikke tenker stort over det. og som samtidig er driftssikker, rimelig og miljøvennlig.



ovn
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ovn
Det har vært viktig for oss i dette prosjektet å skape noe mer enn bare tak over hodet for 
rusmisbrukere - vi ville skape et hjem. og for mange er en peis eller peisovn et av symbolene på 
nettopp et hjem. Derfor har vi valgt å utvikle en egen peisovn spesielt for dette boligprosjektet.

ovnen har en åpning som er litt mindre enn i mange vanlige ovner - og som også er plassert 
relativt høyt opp over bunnen der bålet ligger. i tillegg er det et spesielt stort fremspring i forkant 
av ovnen som vil hindre at gnister eller andre brennende objekter faller på gulvet.

visuelt spiller ovnen på lokal historie og tradisjon, og utformingen er blant annet inspirert av 
ovnene i smeltehyttene fra den gang det var gruvedrift i området. ved å benytte støpejern og 
kobber som sentrale materialer, trekkes ytterligere en linje tilbake til stedets historie.

selve ovnen monteres på et rør som strekker seg fra gulv til tak og knyttes dermed sterkt til 
rommet og bygningen - samtidig som den er vanskelig å demontere eller ødelegge.

ovn
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konklusjon

Prosjektet er igangsatt for å dekke behovet for 

spesialtilpassede kommunale boliger for rusmisbrukere. 

en rusmisbruker har behov som skiller seg fra behovene til 

andre brukergrupper. Dette ga grunnlag for et ønske om å 

sette brukeren i fokus, og se på oppgaven i lys av brukerens 

behov. i utformingen av boligen er det lagt stor vekt på 

målgruppens spesielle behov. gjennom organisering av 

tomten, planløsning, størrelse på boligen, valg av materialer, 

møblering og tekniske installasjoner har gruppen laget en 

bolig som kan karakteriseres som noe mer enn tak over 

hodet. Dette har vi gjort ved å bruke egne fagkunnskaper 

og sett på erfaringer fra tilsvarende prosjekter samlet 

av Husbanken. samtidig har vi forsøkt å sette oss inn i 

brukerens situasjon og stilt spørsmål ved enkelte løsninger 

som har vært presentert som ”riktige”. målet har ikke vært å 

skape en bolig hvor brukeren er skjermet fra verden utenfor, 

både fysisk og mentalt. selv om dette til tider vil være et 

ønske fra brukeren sin side, tror vi følelsen av å være en del 

av et samfunn på ulike nivåer vil være et bidrag til å løfte 

disse menneskene ut av en vanskelig situasjon. 

for en rusmisbruker kan det å bo i seg selv by på mange 

små og store utfordringer som folk flest vil karakterisere 

som hverdagslige rutiner. noen av disse utfordringene kan 

føre til en følelse av mestring og kontroll, mens andre kan 

gi bekymringer eller være en trussel for helse og sikkerhet. 

i dette prosjektet har vi fokusert på tekniske løsninger og 

installasjoner i boligen. vi tror at disse kan eliminere noen av 

bekymringene og truslene og videre øke brukerens følelse 

av kontroll over egen tilværelse. med tilpassede løsninger 

ønsker vi at beboerne skal oppnå en økt livskvalitet og at 

boligen kan være et bidrag på veien til et liv uten rus.

en bolig for rusmisbrukere kan ikke plasseres utenfor tid og 

sted eller eksistere uten sine omgivelser. mange berøres 

av en slik etablering og erfaringer viser at de ofte møter 

motstand i sitt nærområde. Dette er på mange måter 

forståelig fordi et slikt botiltak kan bære med seg negative 

konsekvenser for omgivelsene. vi tror det er viktig å ikke 

neglisjere dette aspektet ved en slik boligetablering og at 

de berørte tas på alvor. vi har fokuserte på de historiske, 

kulturelle og sosiale rammene som omgir et slikt prosjekt 

på røros. å ta vare på mennesker som av ulike grunner 

har falt utenfor samfunnet har lange tradisjoner på røros. 

mye av johan falkbergets forfatterskap omhandler dette. 

med en påminnelse om denne arven håper vi å kunne 

oppnå en bredere forståelse og aksept for boligene. 

utformingen av boligprosjektet er inspirert av de samme 

rammene og er en fortolkning av dette tankegodset. 

gjennom denne metoden tror vi prosjektet kan settes inn 

i en større kontekst og bli et bindeledd mellom det gamle 

og det nye. På den måten tror vi prosjektet kan føre til 

en positiv stedsutvikling som vil veie opp for noen av de 

negative konsekvensene som kan påføres omgivelsene.

”Den femte nattevakt” vil vi betegne som et ambisiøst 

prosjekt som inneholder ulike bestanddeler og strekker 

seg over mange fagområder. Dette speiler tverrfagligheten 

og bredden både i prosjektet og i gruppen. mange av 

bestanddelene tror vi har direkte overføringsverdi til 

liknende prosjekter i andre kommuner. likevel vil vi 

fremheve helheten og metoden som er brukt under arbeidet 

som det mest karakteristiske for den ”Den femte nattevakt”. 

Dette prosjektet er laget i en spesiell kontekst. Prosjektet 

kan i sin helhet ikke plasseres noe annet sted enn på 

røros. innfallsvinkelen tror vi imidlertid er overførbar til 

andre steder og kan benyttes som et verktøy for å lage 

bedre boliger for rusmisbrukere og samtidig oppnå større 

grad av aksept blant omgivelsene.       
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