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Forord

Denne prosjektrapporten er utarbeidet som en del av faget Ek-
sperter i Team ved NTNU. Eksperter i team er et tverrfaglig sa-
marbeid der studenter jobber sammen i grupper på tvers av sin 
fagbakgrunn. Dette er et obligatorisk kurs for de fleste studenter 
ved NTNU og fungerer som en forsmak og en trening for liknende 
type samarbeid, med andre yrkesgrupper, som venter oss i det 
kommende arbeidslivet. 
 
Landsbyen vi tar del i heter ”Bærekraftig Arkitektur for alle; helse, 
omsorg og ressursvennlighet på Røros”. Utgangspunktet for 
landsbyen er at Røros kommune mangler kommunalboliger til-
passet de ulike brukergruppene. Deler av den kommunale bolig-
massen er forfalt og trenger en oppussing eller en rehabilitering. 
Rusmisbrukere er en av gruppene som er berørt av dette prob-
lemet. Mange personer innen denne gruppen har liten erfaring 
med det å bo, og har derfor behov for en bolig som er tilpasset 
dem og er lett å bruke. Slike boliger finnes det dessverre ganske 
få av, så i dag bor mange av dem i svært uegnede boliger. 
Røros kommune satte i 2006 i gang et prosjekt kalt ”trinn etter 
trinn”, med mål om å forbedre rusmisbrukernes livskvalitet, gjen-
nom bl.a. tilpassede boliger og økt oppfølging. Husbanken og 
Sosial- og helsedirektoratet er involvert i prosjekt for å hjelpe til 
med bl.a. finansiering. Vår oppgave blir å komme med innspill 
og ideer angående dette temaet.

Vi kunne velge mellom tre case: 
1.gjenbruk av et eksisterende bygg
2.rehabilitering av kommunal bygningsmasse 
3.nybygging av kommunale boliger

Emner som er sentrale i denne landsbyen er bl.a. energi og 
miljøaspekt, resursvennlighet, brukervennlighet, universell utform-
ing og tilpassning til den historiske konteksten på Røros. Utover 

dette var oppgaven svært fri og vi kunne selv velge hvorvidt vi 
ønsket en praktisk eller teoretisk oppgave. 

Gruppa vår består av:
Aina Åsheim: Master i Historie.
Ane Elise Alsgaard: Arkitektstudent.
Jens Erik Bjørlin: Byggingeniørstudent.
Marit Johansen: Arkitektstudent.

Vi ønsker å takke landsbyleder Annemie Wyckmans, læringsas-
sistenter Torhild Hove & Tonje Holand, prosjektleder for ”trinn for 
trinn” Vittorio Magliola, Husbanken, og Røros kommune for veiled-
ning, foredrag og generelt svar på våre spørsmål om prosjektet.

Aina                          Ane Elise                 Jens                         Marit
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Problemstilling

Hvordan lage et godt hjem for rusmissbrukere på Røros?

Vi ønsker å samle inn informasjon om emnet til en katalog og 
på grunnlag av den utarbeide et ide-prosjekt til boliger for 
rusmissbrukere på Røros. Det er essensielt for oss å få størst mulig 
forståelse for målgruppens behov slik at vi kan tilpasse boligene 
nettopp til dem. Ifølge miljøpsykologien påvirkes og endres men-
neskers atferd og erfaringer av miljøet rundt dem.  Det er ingen 
tvil om at omgivelser og spesielt boligen påvirker hvordan man 
har det og hvordan man føler seg. Det er viktig å ha et hjem der 
man trives og føler seg trygg.

Vi har lyst til å skape gode og trygge hjem tilpasset målgruppen, 
da vi tror at et forbedret miljø kan være med på å forandre hver-
dagen deres på en positiv måte. 
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Avgrensning og oppbygging av oppgaven

Vi har valgt å dele oppgaven vår inn i to hoveddeler:

1. Vi vil samle informasjon om emner som er sentrale for opp-
gaven til et hefte. Dette heftet skal fungere som vår guidebok 
når vi begynner på del to av vårt prosjekt. Det er viktig å sitte 
inne med mest mulig informasjon om temaet for å være i stand 
til å ta riktige valg i utformingen av boligene. Våre informasjons-
kanaler har vært forelesninger, internett, referanseprosjekter og 
biblioteket. 

Emner vi har tenkt å ta for oss i katalogen er bl.a.:

- Målgruppens behov
- Referanseprosjekter (tidligere oppsatte prosjekter; se på hva  
  som fungerer og hva som ikke fungerer)
- Materialer og overflater
- Røros i et historisk og arkitektonisk perspektiv. Hva burde man 
  tenke på når man planlegger et nybygg på et slikt historis
  sted:  hvordan er den lokale byggeskikken, de bebygde om- 
  givelser, krav i reguleringsplan som dimensjoner, takform,
  materialer o.l.
- Energi prinsipper 

På grunn av tidsbegrensningen på dette prosjektet har vi måtte 
velge ut noen emner vi undersøker og setter oss inn i. Det finnes 
selvfølgelig mange flere viktige faktorer som må studeres og 
undersøkes for å få denne type boliger til å fungere optimalt. 
Faktorer som vi ikke har fordypet oss i er f. eks. hva slags regler 
og ordninger som burde innføres for beboerne, hvordan opp-
følging av støttepersoner bør foregå og hvordan man forholder 
seg til og informerer naboer. Gjennom forelesninger har vi fått en 
forståelse for at åpenhet ovenfor naboer når det gjelder hvem 
skal bo i nyoppsatte kommunalboliger er viktig. Gjennom å gi 

nærmiljøet informasjon genererer man større forståelse og mind-
re frykt og mistenksomhet ovenfor den nyinnflyttede brukergrup-
pen. Vi har berørt temaet energi, men pga tidsbegrensningen 
rakk vi dessverre ikke å fordype oss i dette emnet så mye som vi 
ønsket.

2. Vi vil utarbeide et konkret ide-prosjekt, hvor vi tar stilling til en 
tomt på Røros og kommer fram til et konsept for flere boliger til-
passet rusmisbrukere.

Det er et veldig bredt spekter av faktorer som må tas hensyn til 
når en skal planlegge boliger for denne målgruppen. Individene 
innenfor brukergruppen er veldig forskjellige, mens disse kommu-
nalboligene skal fungere for dem alle. En annen stor utfordring er 
at målgruppen selv ikke helt vet hva de ønsker. Fordi vi ikke har 
tid til å sette oss inn i alt i denne oppgaven, har vi valgt ut noe vi 
vil se nøyere på.

Vi vil ha følgende i fokus: 

- Tilpassing til tomta og nabobebyggelse
- Ta hensyn til stedet Røros (omkringliggende bebyggelse, di     
  mensjoner, orientering, materialer osv.)
- Tilpasse boligene til målgruppens behov
- Valg av materialer (med tanke på vedlikehold og    
  bærekraftighet)
- Energiprinsipper
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Oppgavens forankring i gruppa

Gruppa vår består som sagt av:
Jens: Byggingeniør med vekt på konstruksjonsmekanikk og be-
tong. Erfaring med tidligere prosjekt arbeid gjennom studiet, 
men ikke tverrfaglig. Ellers fagbrev som rørlegger og tre års erfar-
ing på byggeplass.

Aina: Master i Historie. 
Litt erfaring med tidligere prosjekt arbeid, men ikke byggrelatert 
og ikke på universitetsnivå.

Ane Elise: Arkitektstudent. 
God erfaring med tidligere prosjekt arbeid gjennom studiet, men 
ikke tverrfaglig, samt erfaring fra byggeplass og arkitektkontor.
I år har hun tverrfaglig prosjektarbeid med ingeniører på arkitek-
tstudiet parallellt med EiT.

Marit: Arkitektstudent. 
God erfaring med tidligere prosjekt arbeid gjennom studiet, men 
ikke tverrfaglig, samt erfaring fra byggeplass og entreprenørkon-
tor. I år har hun tverrfaglig prosjektarbeid med ingeniører på arki-
tektstudiet parallellt med EiT.

Problemstillingen og oppgaven vi har valgt oss er svært aktu-
ell ut ifra landsbyens fokusområder og intensjoner. Vi fokuserer 
på å oppnå god brukervennlighet og universell utforming i vårt 
prosjekt, samtidig som vi ønsker å belyse energi og miljøaspektet. 
For arkitekt- og ingeniørstudenter er det nærliggende å velge 
en innfallsvinkel som går på å planlegge et nybygg. Som arki-
tektstudent har man kompetanse i å prosjektere bygninger, med 
tanke på brukeren og ingeniører har kompetanse vedrørende 
det bygningsfysiske, dimensjoner og materialer. Siden Røros er 
en sterk historisk by, finner vi det dessuten naturlig å belyse det 
historiske og arkitekturhistoriske aspektet også. På dette områ-
det har vi store fordeler av å ha en historiestudent på gruppa.
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Fremgangsmåte og arbeidsmetode

I begynnelsen bør alle gruppemedlemmer jobbe med innsam-
lingsarbeidet til katalogen vår, slik at vi får hentet inn og samlet 
mest mulig informasjon på kort tid. Vi tenker oss at vi deler ut 
oppgaver og jobber individuelt i denne fasen, da vi har erfar-
ing med at dette er den mest effektive arbeidsmetoden på slik 
type arbeid. Eventuelt kan man jobbe to og to dersom man ser 
dette gunstig. Det som blir veldig viktig etter hver slik individuell 
økt er at vi samles og går gjennom det vi har gjort og forklarer 
våre funn til de andre i gruppa, samt diskuter litt dersom det er 
behov for det. Vi ser for oss slike gjennomgangs runder på start-
en og slutten av hver EiT dag. Slik får alle vært med på viktige 
avgjørelser. Disse samlingsøktene er noe vi vil fortsetter med gjen-
nom hele perioden med Eksperter i team. Spesielt når vi starter 
å jobbe med fase to blir denne sekvensen svært viktig, for da 
må en del viktige avgjørelser tas angående utformingen av vårt 
eget bygg. Robert Cooper har laget en modell kalt "Stage gate" 
for nettopp denne måten å jobbe på. Den går som sagt ut på 
at man jobber på egenhånd for å deretter samles og ta viktige 
beslutninger og avgrensinger. Vi har stor tro på denne arbeids-
formen vil fungere godt.

Når vi begynner med del to har vi tenkt at arkitektstudentene 
gjør en tomteanalyse og tegner ut noen enkle skisse-forslag til 
plassering av bygningsvolum på tomta. Etterpå kan arkitektstu-
dentene forklare hva de har funnet ut, samt begrunne valg som 
er tatt i skisseforslagene. Deretter diskuterer vi forslagene i ple-
num på gruppa. Vi tror dette kan være en grei måte å komme 
i gang med del to. For videre utvikling av prosjektet ser vi for oss 
at vi innimellom deler inn i to grupper, med en arkitektstudent på 
hver gruppe, slik at alle kommer mer med. Vi synes det er viktig å 
dele oppgavene slik at alle får mulighet til å gjøre og lære noe 
nytt, og få muligheten til å se saken fra en annen innfallsvinkel 
enn det vi gjør til daglig i hvert vårt fagfelt.

Vi har valgt å dele vår prosjektrapport inn i to deler. Denne delin-
gen følger todelingen av oppgaven som kommer frem under 
avsnittet ” Avgrensning og oppbygging av oppgaven”. Del en 
inneholder det innsamlede materiale, som blir vårt forarbeid til 
del to. Del to er ide-prosjektet vårt for boliger, på en bestemt 
tomt. Dette materialet består av skisser og tegninger, samt beg-
runnelser for våre valg.
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Innledning del 1:

I denne delen av oppgaven har vi tatt for oss en del emner vi 
mener er viktige å ha kunnskap om før vi begynner å tegne et 
forslag til boliger for målgruppen. Den kunnskapen vi tilegner oss 
gjennom dette innsamlingsarbeidet er essensielt for at vi skal lyk-
kes med vår bolig. For å kunne prosjektere en bærekraftig og 
brukervennlig bygning må vi bli kjent med en rekke faktorer som 
for eksempel; brukeren og hans/hennes behov, stedet Røros 
og hvordan den lokale byggeskikken er og ulike materialers 
kvaliteter og egenskaper.
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Rusmisbrukeres leveforhold i Norge

For å få mer kunnskap om hvordan rusmisbrukere bor og lever 
har vi sett på flere rapporter fra prosjekter med en problemstilling 
rundt dette. Vi valgte ut en av disse rapportene som virket mest 
relevant for vår problemstilling. Denne rapporten heter “På ran-
den av å bo” og er skrevet av Arnhild Taksdal, Jan-Kåre Breivik, 
Kari Ludvigsen og Bodil Ravneberg. Rapporten er fra et prosjekt 
hvor man undersøkte forholdene til brukerne av forskjellige in-
stitusjoner og hvordan deres erfaringer er. Forholdene på disse 
institusjonene blir i intervjuene kommentert og videre husvære er 
en av hovedspørsmålene i denne undersøkelsen.  
 
I et intervju med en kvinnelig rusmisbruker kommer hennes tanker 
rundt ensomhet fram. Hun trekker spesielt fram den ensomheten 
hun følte da hun hadde flyttet inn i en ny leilighet. Selv om alle 
tingene hennes var der følte hun seg allikevel alene. Forfatterne 
nevner at det å få seg egen leilighet virkelig er det store brud-
det og konsentrerer seg mye om årsakene til at egen leilighet 
er et så stort brudd i rusmisbrukeres liv. Ensomheten blir spesielt 
stor ved denne anledning siden det som oftest betyr et brudd 
med det gamle miljøet hvor alle kjente hverandre og hadde like 
problemer. Et miljø hvor ingen dømte hverandre.( Taksdal m.fl., 
2006:13ff)

En av informantene syns at det tilbudet sosialkontoret tilbyr betyr 
en leilighet i et område med dårlig miljø. Leilighetene er også 
vanligvis nedslitte og gamle. Dette gir da ingen muligheter for 
rehabilitering og en stygg og nedslitt gammel leilighet er heller 
ingen god bakgrunn for en personlig forandring. Dette viser hvor 
viktig en ny bolig er for personer som prøver å forandre livet sitt.
(Taksdal m.fl., 2006:38) Flere av informantene sier også at andres 
oppfatning og rykter om en selv har en påvirkning på hva man 
orker å ta fatt i og på hva man kan oppnå av hjelp og støtte 
både fra samfunnet som en helhet og de spesifikke støttetiltak-
ene til staten og kommunen. En av informantene forteller om 

skammen han følte ved å ha gått på et nederlag, selv om han 
påpeker de klare manglene ved tiltakene han hadde hatt kon-
takt med. Informanten har kanskje en oppfatning av at han 
skulle ha greid dette selv, uansett om støtteapparatet hadde 
mangler eller ikke.(Taksdal m.fl., 2006: 60f)  

Selvbildet til flere av informantene var også påvirket av at de 
følte at de ikke levde opp til samfunnets krav. En følelse av å 
være unyttig. Andre mener at de har vist den viljen og motivas-
jonen for å endre livet sitt, men for så å ikke få den støtten de 
trenger. En av informantene som føler det slik, sier også at det 
er vanskelig å opprettholde et godt selvbilde når man føler seg 
stemplet. Han måtte kjempe mot et system som stemplet han 
som umotivert, selv om han selv følte seg motivert til å foran-
dre ting. Det nevnes flere eksempler på at han ikke fikk bevilget 
penger til ting, for eksempel et busskort, som han skulle bruke for 
å komme seg til skolen.(Taksdal m.fl., 2006: 61f)

Not in my backyard (NIMBY) er en holdning som bostedsløse og 
andre med en annerledes framtoning eller væremåte gjerne blir 
møtt med  og som bidrar til at den sosiale eksklusjonen fortsetter 
og eventuelt forsterkes. Det er allikevel viktig å påpeke at ulike 
bomiljøer og arenaer i og rundt byen varierer med henhold til 
hvor eksklusive de er og i hvor stor grad det tolereres og feires at 
et faktisk mangfold finnes. Ulik grad av utestenging og aksept er 
erfaringer alle bostedsløse har. (Taksdal m.fl., 2006: 65)

Rapporten nevner tre hovedgrunner til at det kan være vanske-
lig for en rusmisbruker å omgjøre en bolig til et hjem. Personene 
forventer ikke eller tør ikke å håpe på en langvarig etablering 
fordi de kan bli kastet ut av hjemmet sitt uten noen særlig beg-
runnelse. Noe som mange av informantene faktisk har opplevd. 
Bakgrunnen for disse utkastelsene er ofte mislighold av leieavtal-
en eller andre personlige årsaker. En av informantene sier at hun 



EiT, vår 08, boliger for rusmisbrukere på Røros.10

mangler den nødvendige gnisten for å gjøre det huslig, som å 
pynte eller møblere med egne møbler og stiler. Mange føler ikke 
at boligen er “deres” og det er vanlig med restriksjoner for hva 
man kan gjøre med boligen. Informanten sier at hun gjerne ville 
ha malt veggene i leiligheten, men at det er for mye jobb med 
å få tillatelse. Hun syns fargen på veggen nå minner for mye om 
en institusjon, men at hun allikevel ikke har gjort noe med det 
på grunn av at hun må spørre noen om lov til å male veggene. 
Ofte gir informantene uttrykk for at den hjelpen de har fått av 
kommunen eller andre hjelpeorganisasjoner ikke har vært nok.
(Taksdal m.fl., 2006: 73) 

Flere av informantene drømmer om en bolig i et vanlig borett-
slag og å bo sammen med folk som representer et gjennomsnitt 
av befolkningen. Dette gir dem selv en følelse av å tilhøre gjen-
nomsnittet. En sammensetning med mange leiligheter på et lite 
område, for eksempel en blokk, hvor alle er enslige og sliter med 
problemer av ulike slag blir av en av informantene sett på som 
lite sunt. Dette viser at denne personen er interessert i å komme 
ut av rusmisbruket og at han har sett hvordan dette kan gjøres 
mulig. Et lite område med mange leiligheter hvor ikke alle er 
interessert i å komme ut av avhengigheten vil heller ikke være 
gunstig for den eller de som vil ut av miljøet. (Taksdal m.fl., 2006: 
75)

Mange personer i denne gruppen bærer tydelige merker av det 
livet de har levd og møter da oftere mistillit, krenkelser og urime-
lig behandling fra folk rundt dem. Dette kan komme fra naboer, 
butikkpersonale, huseiere eller til og med ansatte i hjelpeappa-
ratet. De møtes med for mange urimelige krav eller uforståelige 
og urealistiske betingelser og dette funker ikke med denne grup-
pen hvor en del av dem har felles erfaringer, men som allikevel 
er svært forskjellige personer med hver sine historier, behov og 
ressurser.(Taksdal m.fl., 2006: 148f)

Forfatterne ser også på behovet for en stabil bosituasjon 
uansett om personen er rusfri eller ikke. De mener at tiltaksap-
paratet må klargjøre hvilken bosituasjon som kan være egnet 
for den enkelte ut fra hans eller hennes problemer og ressurser 
før de setter kriterier for å kunne kvalifisere til et bestemt bo-
ligtilbud. En siste anbefaling er at hver enkelt person blir tatt på 
alvor og ikke behandlet som en masse. Holdningen tiltaksap-
paratet har til disse personene er også en viktig del av disse 
anbefalningene. (Taksdal m.fl., 2006: 147ff)   
 
Rapporten avsluttes med noen kjerneinnsikter og anbefalinger 
ut i fra disse. Flere av informantene forteller at de har måttet 
gå helt i grøfta før de får hjelp mens andre forteller om situas-
joner hvor hjelpen trappes ned når de greier seg noenlunde 
bra på egenhånd. Dermed kan bistanden stoppe på et nivå 
som er rett under det som personen faktisk trenger. Personer 
med rusproblemer ser goder i det ustreite livet og ulemper eller 
trusler i det streite livet. De viktigste godene med rusmiljøet er 
ofte rusmidler, fellesskap og toleranse mens ulempene ved det 
streite livet er ensomhet og konfrontasjon med fortiden. Forfat-
terne av rapporten mener her at tiltaksapparatet må vite om 
og anerkjenne disse godene og ulempene og bruke dem som 
utgangspunkt for bistanden. Videre blir en manglende evne 
til å se eller tolke en persons egeninnsats og ressurser av tiltak-
sapparatet pekt på. Forfatterne mener her at tiltaksapparatet 
i større grad må løfte fram, anerkjenne og bygge videre på 
brukernes egeninnsats og kompetanse.  

Informasjonen som disse informantene gir oss gjennom denne 
rapporten gjør at vi kan reflektere over hvilke krav de har og 
hvilke krav de vanligvis blir møtt med i en boligsituasjon . Vi-
dere kan vi bruke dette i utformingen av våre boliger.
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Målgruppens behov

Målgruppen er en svært sammen satt gruppe mennesker, som 
alle har ulike behov. Mange av dem har liten erfaring med det 
å bo. Det å mestre å bo er egenskaper som vi tar for gitt. Mål-
gruppen har lite ferdigheter innen hverdagslige gjøremål som 
rengjøring, matlaging og personlig hygiene. 

Vi har innhentet informasjon, hovedsakelig fra ulike forele-
sninger og rapporten ”Opplevelsen av å bo på Veiskillet” av 
psykologistudenter ved NTNU, og laget følgene liste med kriteri-
er vi synes vi bør ta hensyn til i våre boliger: 

- størrelse på en bolig bør være ca 30-45m2
- robust, tåle hardt bruk og være relativt vedlikeholdsfri
- lettstelt med overflater som er enkle å rengjøre
- funksjonell
- skjermet, men oversiktlig inngangsparti (uten glass i inn  
  gangsdøra)
- privat, skjermet uterom
- unngå innsyn inn i boligen
- mange trives ikke med store åpne vindusflater, men kun     
  få små glugger er enda mindre heldig, da de kan gi be    
  boeren assosiasjoner til fengselsceller og institusjoner
- mulighet for enkel skjerming av vindusåpninger
- mye skapplass og store boder (mange er samlere)
- lage boligkomplekser til maksimum fire-seks personer fra     
  denne målgruppen på samme sted, for å unngå å skape     
  en ”getto” og bekymrede og redde naboer. 
- god arkitektur? Man ser en tendens til at de som har      
  ”pene leiligheter” tar bedre vare på boligen sin, samt at     
  god arkitektur og design gir motivasjon til å holde seg på     
  den riktige siden og leve rusfritt.
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Referanseprosjekter

Vi har sett på tidligere prosjekter tiltenkt målgruppen for å få be-
dre innsikt i hva som tidligere er gjort, samt se hva som fungerer 
og hva som ikke fungerer. Slik får vi inspirasjon til vårt eget utform-
ingsprosjekt og vi kan ta med det vi tror fungerer i referansepro-
sjektene inn i vårt eget prosjekt. Om prosjektet Veiskillet foreligger 
det en rapport skrevet av psykologistudenter ved NTNU om hvor-
dan beboerne der opplever det å bo nettopp der. Gjennom 
intervjuer og samtaler med beboerne har studentene funnet ut 
ganske konkret hva beboerne selv synes fungerer og ikke fun-
gerer. Denne rapporten er av stor verdi for oss, i vårt forsøk på å 
forstå målgruppen og deres behov bedre.

Veiskillet på Moholt, Trondheim

Byggeår: 2005
Arkitekt: Bård Helland
Lokalisering: Åsvangveien 2A, Trondheim
Antall enheter: 6
Leilighetsstørrelse: ca 40m2 (leilighetsstørrelsen i de ulike en-
hetene varierer noe)

Ide og arkitektonisk utforming: 
Prosjektet består av fire bokser. Det er en leilighet i andre etasje 
av hver boks. I første etasje er det to leiligheter og et fellesrom. 
Hver boks ligner en fyrstikkeske ved at de er lukket i sidene og 
åpne i begge ender. Dvs. at leilighetene har ganske store glass-
flater i oppholdssonen. Men de store vindusflatene er utstyrt 
med stråpersienner som er enkle å skjerme med. Materialover-
flater inne består hovedsaklig av eikeparkett på gulvet, malte 
gipsplater på vegger og slipt betong i kjerner. Dette er et tilbud 
for unge personer som er sterkt motivert for forandring. Boligen er 
tenkt som en ovrgangsbolig der beboerne får hjelp til å eteblere 
et liv uten rus og kriminalitet.

Hva fungerer/fungerer ikke:
- ”Beboerne er i hovedsak godt fornøyde. Leilighetene opp-  
  fattes som praktiske og passe store” sitat tatt fra” opplevelsen  
  av å bo på veiskillet”
- det føles som et trykt sted å bo
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- praktisk og funksjonelt
- samtlige synes leilighetene er veldig fine, og mener det motiv- 
  erer til å ville ta vare på boligen sin 
- flesteparten er stolte av å vise fram hjemmet sitt/få besøk
- de fleste beboerene liker/har lært seg å like de store vindus-   
  flatene
- fellesrommet er en fin tanke, men blir desverre lite brukt
- halvparten av beboerne ønsker med skapplass og egen 
  veranda
- halvparten mener at den fine arkitekturen og estetikken gir   
  dem ekstra motivasjon til å leve rusfritt.

Innhentet informasjon er basert på rapportene: 
”Veiskillet – Boliger for bostedsløse” – av arkitekten, ”Opplevelsen av å bo 
på Veiskillet” – av psykologistudenter ved NTNU, samt forelesinger.

Lindal Robust, Risør
Byggeår: 2007

Leilighetsstørrelse: Det finnes 2 typer: type 1: 33,9m2 og 
type 2: 24 m2 + bod på 2,1 m2

Ide og arkitektonisk utforming: 
Prosjektet er et samarbeid mellom Husbanken, Risør og Arendal 
kommuner, Lindal Hus og Lindal Eiendom. Konseptet for boligene 
er mottoet; Robust-trygt-trivelig, og det er brukt materialer som 
tåler røff behandling og ikke avgir gasser. Boligene er planlagt 
som gjennomgangsboliger. En skal kunne bo der i en kortere pe-
riode, til man finner et bedre og varig botilbud. Derfor er boen-
hetene små. Boligtype to består bare av to rom; et kombirom 
med stue, kjøkken og soverom samt et bad. Boligene er bygget 
som moduler (på modulfabrikk på Vegårshei) med utvendig mål 
på: 8,5x3,5 m. Husbanken er veldig fornøgd med resultatet og 
mener prosjektet er et eksempel til etterfølgelse. 

Positivt og negativt:
- redusert energibehov i leilighetene, hvilket er positivt for 
  brukerens økonomi
- en burde nok vurdere kvaiteten av adskilt soverrom, men det  
  er kanskje greit i dette tilfelle når det er tenkt som gjennom-  
  gangsbolig
- modulbasert bygging er positivt med tanke på bærekraftig  
  arkitektur; det blir billig å produsere flere like elementer og det    
  er raskt å sette opp hus basert på moduler. Da kan man velge  
  å sette det opp på en fin dag uten nedbør, og dermed sparer  
  man energibruk på å tørke bygget etter oppføring, slik man  
  ofte må.
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Rekkehus; boliger for bosedsløse, Moss Byggeår: 2004-2006 (4 byggetrinn)
Arkitekt: CODE Arkitektur
Lokalisering: 24 leiligheter på 4 ulike tomter
Antall enheter pr. tomt: 6 boenheter
Leilighetsstørrelse: 43m2

Ide og arkitektonisk utforming:
Prosjektet består av tre relativt lukkede bokser i to etasjer, med 
en bolig i hver etasje. I tillegg ligger det boder, skjermvegger, inn-
gangspartier med trapper til andre etasje o.l. som løse volumer 
i tilknytning til hovedvolumene. Leilighetene består av stue og 
åpent kjøkken i et rom, samt bad og soverom med plass til dob-
beltseng. Leilighetene har i hovedsak lyse overflater på vegger, 
med innslag av vegger med knalle farger.

Positivt og negativt:
- positivt med plass til dobbeltseng.
- positivt med store skjermede uteplasser
- pluss med store boder
- vegger er brukt på en fin måte ute til å skjerme
- inngangssituasjonen i leilighetene er litt liten og trang

Småhusprosjektet, Trondheim

plan

situasjonsplan

Byggeår: 2004
Arkitekt: LINK Signatur og  
Team Trondheim
Lokalisering: utenfor byen i 
randsoner nær industri- og 
foretningsområder
Antall enheter per tomt: 1-3 
Størrelse på hvert hus: 35m2 
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Flexpod
Byggeår: 2006 i forbindelse med Trebinalen i Kristiansand
Arkitekt: 2 NTNU arkitektstudenter
Leilighetsstørrelse: ca 26m2

Ide og arkitektonisk utforming: 
Flexpod er i utgangspunktet ikke tiltenkt denne brukergruppen, 
men derimot studenter og bygnigsarbeidere. Enheten er tenkt 
som en midlertidig bolig. Vi har valgt å se på prosjektet selv om 
målgruppen ikke er rusmisbrukere, fordi boligen er svært liten og 
har noen fine og kreative romløsninger. Vi lurer på om det er mu-
lig å ta med seg noen av disse løsningene inn i vårt prosjekt.

Positivt og negativt:
- modulbasert byggeri er bærekraftig
- litt for teknisk for målgruppen
- for lite lagringsplass
- spennende hvordan det er jobbet med ”den brukbare veg- 
  gen” som et element i bygget

31
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Ide og arkitektonisk utforming: 
Dette prosjektet er tiltenkt den vanskeligste beboergruppa, som 
har hatt rus og psykiatriske problemer over lang tid, og som der-
for ikke er motivert for forandring. De trenger skjerming og opp-
følging. Tomtene til disse boligene er derfor lagt litt til randson-
er nær industri- og foretningsområder. Tomtene er på Sluppen, 
Leangen, Jacobsli og Svartlamoen. Boligene er satt sammen av 
to brakker. Hittil er det bygget tilsammen 7 slike boliger.

Positivt og negativt:
- burde vært plass til dobbeltseng på soverom
- kreativt og billig bygningesprinsipp
- enkel standard som er enkel å bruke
- et pluss med skjermet inngangsparti og egen sjermet terrasse

plan
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skjellige formål, for eksempel til hovedhus og ildhus. 

Skriftlige kilder fra 1690-tallet gir et bilde av gårdene på Røros, 
hvor nærmere to tredjedeler av stuebygningene som nevnt fra 
1690 til midten av 1700-tallet er bygd i en høyde. Disse husene 
har ofte en kjeller under stuerommet og to eller tre vinduer.(89)
De fleste husene har en to-delt grunnplan med stuerom og et 
avskilt mindre kammers. Fra begynnelsen av var det vanlig med 
et åpent ildsted i stuerommet, men utover på 1700-tallet blir det 
mer vanlig å flytte denne til siderommet. Dette blir da nærmest 
som et kjøkken og det blir nå mer vanlig at stuen får en ovn.(90) 
 
Etter hvert stiger kravet om flere rom og mange gamle bygninger 
blir da utvidet og ombygd eller de blir revet for å gi rom for nye 
og større hus. I løpet av siste halvdel av 1700-tallet får mange 
av hovedbygningene overbygd portrom og det blir mer og mer 
vanlig med et eget kjøkkenutbygg i vinkel til hovedbyggningen 
mot gårdsplassen. Det store flertallet av husene har nå to høyder. 
Rommene i disse bygningene ligger nesten alltid i en fastsatt 
rekkefølge. Hovedfasaden vender ut mot gata med det over-
bygde portrommet i enden av bygningen. Dette portrommet er 
stengt mot gata med en enkelt eller tofløya port. Ved siden av 
dette portrommet ligger gangen, som ofte har en tofløya dør 
og en trapp til gata. Uansett om den laftede kjernen i huset er 
en en- eller toromsplan ligger gangen i hele bredden av huset. 
Denne gangen har også dør til gårdsplassen og noen ganger 
også til portrommet. Etter gangen kommer selve kjernen i huset, 
oppholdsrommene, hvor stua er nærmest gangen.(90f)

Utover på 1700-tallet blir den tredelte grunnplanen med en inn-
gang gjennom det ene hjørnerommet i den tømrede bygning-
skjernen oftere nevnt i kildene. En utvida tre-romsplan med en 
stue på hver side av gangen blir vanligere i området rundt berg-

Arkitekturhistorisk blikk på Røros

I denne delen har vi sett på hvordan arkitekturen på Røros har 
forandret seg fra sent 1600-tallet til 1950-tallet. Denne teksten 
danner da en bakgrunn for en del av de valgene som har blitt 
gjort i utformingen av de husene som vi har tegnet. Teksten går 
kronologisk gjennom den tidsperioden som er nevnt ovenfor 
med en beskrivelse av særtrekk ved arkitekturen på Røros i den 
perioden som blir sett på. Teksten er i hovedsak basert på Sverre 
Ødegaards bok om Bergstaden Røros.  

På Røros og i området rundt byen er det for det meste hus bygd 
på tre grunnformer, en-, to-, og treroms-hus, som allikevel hadde 
variasjoner. Disse bygningstypene ble ofte brukt til hus med for-



17

staden i første halvdelen av 1800-tallet. Dette ble gjennomført 
enten ved et nybygg oppført under ett eller at en nystue blir op-
pført ved siden av en eldre tre-romsplan.(91)

Fra 1800-tallet ble det mer vanlig å utvide en- og toromshus i 
lengden, med et nytt stuerom på motsatt side av gangen. Disse 
bygningene kalles midtgangshus og det fantes noen eksempler 
som var tidligere enn 1800-tallet, men de blir vanligere etter 1800.
(92) 
 
Loftet over portrommet ble som oftest brukt til oppbevaringssted 
for mat og klær og hadde samme funksjon som et stabbur. Dette 
kalde rommet var en vanlig del av hovedbygningene i de tett-
bygde gatene, enten som et originalt trekk ved huset eller bygd 
som et tillegg til huset senere. Kilder fra tidlig 1700-tallet og utover 
nevner et ”Røroshus”, som besto av stuer og uthusbygninger som 
er vanlige torvtekte tømmer- og bindingsverkshus. Disse var van-
lige i Midt-Norge, men de på Røros hadde noen spesielle lokale 
trekk. Planløsningen i noen hovedbygninger kan forstås ut fra 
rent praktiske hensyn. Ellers er den gamle bygningskulturen på 
Røros mye lik den i de omkringliggende områdene.(93)
 
Moten har også preget husene på Røros. Fasadene på 
storgårdene er det klareste uttrykket på dette og man finner 
panelarkitektur med stildetaljer som tydelig har fått sin innflytelse 
fra borgerhjemmene i Trondheim.(93)

De svarte tømmerveggene dominerte gatebildet til langt ut på 
1800-tallet. Bortsett fra storgårdene var det få hus som hadde 
utvendig panel omkring 1850. Det var også mest vanlig med tor-
vtak, selv om disse for det meste var svartsvidde på grunn av 
svovelrøyken fra smelteverket. Skifer finnes på noen bygninger 
rundt 1850, men de ble vanligere mot slutten av 1800-tallet.(96)

Fra 1880 til ca 1910 skjer det store endringer. Stasjonsbygningene 
til jernbanen som blir reist like utenfor tettstedet fører sveitserstilen 
til Røros. Denne stilen blir forbildet for nybygg og modernisering 
av eldre hus de neste 20-25 årene. I årene før første verdenskrig 
forandrer gatebildet seg og det er sveitserstilen som dominer-
er. Mellomkrigsårene så en økonomisk krise og stagnasjon og i 
denne perioden var det lite byggevirksomhet. De gamle svarte 
tømmerhusene og sveitserfasadene preget gatebildet. Denne 
krisen og den påfølgende krigen gjorde at mye av arkitekturen 
på 1950-tallet var mye lik den som hadde vært rundt  århun-
dreskiftet.(96,99,102)     
                
Som oppsummering kan vi si at den eldste bebyggelsen på Røros 
er veldig homogen og at det i all hovedsak finnes to stilarter som 
dominerer bygningsmassen i det historiske Røros. Den tomten vi 
bruker som eksempel ligger på grensen til det regulerte området 
på Røros og selv om tomten ligger utenfor dette området mener 
vi at de husene som vi tegner skal reflektere noen av de histo-
riske særtrekkene til de bygningene som ligger innenfor dette 
området for ikke å skille seg alt for mye ut.

Litteratur:
Ødegaard, Sverre: Bergstaden Røros, 1997, Oslo

Eksempler på gammel lokal bebyggelse på Røros.
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Materialer

Under har vi tatt for oss endel materialer som kan være aktuelle 
for en bolig av den typen vi skal lage et utkast for senere. Ved 
å fremstille denne oversikten er det lett å sammenligne egen-
skapene ved de ulike materialene ut ifra de kriterier man er ute 
etter. 

Vi har valgt å studere ulike materialer med tanke på
- et godt inneklima
- hvor lett overflaten er å rengjøre
- robusthet og vedlikehold
- bærekraftighet

Når man skal finne ut hvorvidt et materiale er bærekraftig eller 
ikke må man ta hensyn til en rekke faktorer. For eksempel mate-
rialets levetid og hvor ofte det må vedlikeholdes, hvorvidt ma-
terialet inneholder giftstoffer, hvordan overflatebehandlingen er, 
kan materialet gjenbrukes, hvordan skjer bortskaffelse av ma-
terialet dersom det ikke kan brukes på ny, produksjonsforhold 
osv. Sist nevnte er særdeles viktig; hvordan har egentlig mate-
rialet blitt produsert, hvor kommer råstoffet fra og hvordan skjer 
foredlingen av materialet, er produksjonen energikrevende og 
produseres det giftige stoffer under produksjon. Omkring 70% av 
det samlede energiforbruket i en byggeprosess kommer  net-
topp fra  produksjonen av materialet.

INNENDØRS
Gulvmaterialer

KERAMISKE FLISER:
Inneklima: Meget gode inneklimaegenskaper, ingen avgas-
sing. Ikke nødvendigvis godt å gå på - må vurderes i forhold til 
bruken.

Rengjøring: Tilsmussing av fuger kan være problem. Vanskelig 
å holde fugene rene. Renholdsvennligheten av selve flisene vil 
avhenge av glasseringen, overflateteksturen og fargen. Ungå 
porøs overflate, det gjør rengjøring vanskligere

Levetid: Meget bra slitestyrke.

Relativ kostnad: Kommer ann på type, men relativt dyrt.

Bærekraftighet:Energikrevende produksjon og energikrevende 
transport. Velg merkede produkter

NATURSTEIN:
Inneklima: Steinen i seg selv avgir ingen gasser, men det kan 
overflatebehandlingen gjøre. Velg overflatebehandling kritisk, 
med tanke å dette. Emisjoner fra fugemasse og porefylling 
forekommer, velg merkede produkter.

Rengjøring: Det er vanskelig å rengjøre ubehandlede naturst-
einoverflater. Rengjørbarhet vil avhenge av overflateteksturen 
og evt. overflatebehandling. Bruk av ikke slipte overflater bør 
vurderes opp mot renholdsegenskaper.

Vedlikehold: Ingen vedlikehold, så visst ingen steiner knuses og 
må erstattes av nye. Natursten kan med fordel også brukes ute.

Relativ kostnad: I samme prisklasse som fliser, men det kommer 
ann på typen naturstein

Bærekraftighet: En naturlig råvare. Energikrevende transport 
pga. tyngde. I vårt tilfelle blir transporten av materialet ganske 
kort, fordi det finnes store natursteinbrudd på Oppdal, som ligger 
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i rimelig avstand fra Røros. Porøse kvaliteter er mindre gunstige 
fordi de krever endel kemikalier til vedlikehold.

BETONG:
Inneklima: Som gulvmateriale slipes normalt overflaten og forse-
gles med voks eller akryl.

Bruksområder: Bredt bruksområde. Industrigulv, garasjer.

Levetid: Meget bra slitestyrke. God bestandighet mot still-
estående vann, alkaliske stoffer, oljer og svake syrer. Mindre god 
bestandighet mot sterke syrer, klorider i gassform eller i vannløsn-
ing, samt rennende vann. Levetiden normalt det samme som 
byggets.

Relativ kostnad: Bruker man betong som grunnmur, og sliper det 
øverste laget kan det brukes som innergulv. Det vil bli en rimelig 
løsning, men nok ikke den beste gulvkvaliteten som et innendørs 
gulv.

Bærekraftighet: Hovedsaklig ufornybare råvarer og en en-
ergikrevende prosess med store CO2 utslitt som skader miljøet. 

VINYL:
Inneklima: De beste produktene har meget lav avgassing av 
flyktige organiske stoffer og små eller ingen luktproblemer. Rel-
evant inneklima-dokumentasjon må fremskaffes og vurderes.

Levetid: Gode kvaliteter er svært slitesterke og tåler vann 

Vedlikehold: Fliser med polyuretan (PUR)-overflate reduserer be-
hovet for vedlikehold og ytterligere overflatebehandling.

Relativ kostnad: Varierer med type, men generellt litt dyrt. 

Bærekraftighet: Ufornybare råvarer men det finnes mer miljøvenn-
lige typer. f.eks. på www.greenfloors.com er det mulig å få tak i 
en del spesielt miljøvennlige vinylfliser som bl.a. er produsert av 
skinn og lær. Gjenbrukbart til nytt vinylgulv.

LAMELLPARKETT/HELTREGULV:
Inneklima: Avgir relativt lite gasser, men emisjoner av terpener 
kan skape problemer for følsomme personer.

Bruksområde: Kan bare legges i tørre soner. 

Rengjøring: Tåler våt smuss dårlig.

Levetid: Moderat slitestyrke. Lang levetid dersom veldikeholdet 
gjøres riktig.

Vedlikehold: Sliping og behandling med bl.a. grønnsåpe

Relativ kostnad: Relativt høy innkjøpspris og lang monteringstid.

Bærekraftighet: En naturlig råvare. Gode gjenbruksegenskaper. 
Velg tresorter som kommer fra et bærekraftig drevet skogsbruk. 
Velg også trevirke fra lokale skogbruk, det minsker transport-
lengde og dermed forurensingen som følge av transporten. I 
Norge er trevirke et bærekraftig materiale, fordi vi har mye skog 
og mange lokale skogbruk, som alle driver bærekraftig. Unngå 
tropiske tresorter.

Tregulv kan behandles med ulike olje eller lakk produkter:
Inneklima: Potensielt belastende på inneklima den første tiden 
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etter overflatebehandling, og vedlikeholdsbehandling må gjen-
tas. Hva slags gasser og hvor mye er avhengig av hvilken type 
overflatebehandling en velger. Lakkerte produkter avgir mindre 
gasser enn oljede.

Rengjøring: Oljede overflater er vanskeligere å vaske enn lak-
kerte overflater. Oljelakk har god vaskbarhet.

Vedlikehold: Grad av nødvendig vedlikehold er avhengig av 
hvilken type overflatebehandling man velger. Oljebehandling 
må gjentas fra hver 6. mnd  til hvert annet år, alt etter bruk og 
slitasje. Oljelakk har en meget stor slitestyrke. 

Bærekraftighet: Velg merkede produkter. Trevirke med lakk eller 
olje som overflatebehandling regnes som spesialavfall og kan 
ikke resirkuleres som vanlig trevirke.

HØYTRYKKS-LAMINAT/ PLASTLAMINAT:
Inneklima: Gode inneklimaegenskaper, svært lav avgassing.

Bruksområde: Kan bare brukes i tørre soner

Rengjøring: forholdsvis lett å holde rent

Levetid: gode kvaliteter har relativt lang holdbarhet
Vedlikehold: lite vedlikehold, men bør ikke bli vått

Bærekraftighet: klikkvarianter, som monteres uten lim kan enkelt 
demonteres og gjenbrukes. 

TEPPER:
Inneklima: Gir en lun og god følelse og demper lyd. Støv bindes 

i overflaten. Nye tepper med lav luv kan ha gode inneklima-
egenskaper. Pga dårligere muligheter for rengjøring sammenlig-
net med harde gulv vil egenskapene kunne bli dårligere over tid. 
Det bør stilles krav om GuT-sertifikat. Preferer lavluvet teppe med 
skårne løkker. Ikke bra for asmatikere.

Bruksområde: Gode bruksegenskaper mht gangvennlighet og 
akustiske egenskaper. Kun i helt tørre soner.

Rengjøring: Svært vanskelige å holde rene.

Levetid: Relativt kort levetid.

Relativ kostnad: Varierer med type, men ganske dyrt. 

Bærekraftighet: tepper kan være behandlet med flammehe-
mende og andre miljøskadelige kemikalier.

Platematerialer og veggoverflater

PAPIRTAPET
Inneklima: Kan inneholde spor av formaldehyd fra cellulosemas-
sen. Svært lav egen emisjon også fra celluloseklisteret ofte under 
deteksjonsgrensen.

Bruksområder: Alle tørre områder.

Levetid: Beregnet levetid 10-15 år

Relativ kostnad: Rimelig pris.

Bærekraftighet: Stort sett laget av fornybare råvarer, men re-
sirkulering er avhengig av at tapeten ikke er malt over. 
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GLASSFIBERSTRIE
Inneklima: Meget lav avgassing fra produktet selv.
Bruksområder: Underlag for overmaling

Relativ kostnad: Rimelig pris.

Bærekraktighet: Er avhengig av hva slags og hvor mye lim og 
maling som brukes, men er i hovedsak ikke resirkulerbar. 

GIPSPLATER:
Inneklima: Gode inneklimaegenskaper. Tilnærmet avgassingsfri.

Bruksområder: Må overflatebehandles, brukes på vegger & tak.
Levetid: Konstruksjonsmessig fuktstabile. Samtidig fuktsensitive 
(grobunn for sopp). Dårlig mekanisk styrke. Levetiden kan likevel 
bedømmes å være lang; 30-50 år.

Relativ kostnad: Svært billig

Bærekraktighet: Kan resirkuleres til nye gipsplater

PLASTBELAGTE/MALTE SPON- OG HUNTONITTPLATER
Inneklima: Gode inneklimaegenskaper.

Rengjøring: Gode renholdsegenskaper.

Levetid: God mekanisk styrke.

Relativ kostnad: Relativt billig, men prisen ligger over tapeter og 
vanlige sponplater. 

Bærekraftighet: Satt sammen av ulike materialer; noen laget av 
fornybare og andre er laget av ufornybare råstoffer. Disse må 

skilles ved evt. resirkulering av materialet.

SPONPLATER
Inneklima: Gode inneklimaegenskaper. Meget lav avgassing. 
Oppfukting kan øke formaldehydemisjonen. De fleste treba-
serte bygningsplater er tilsatt limstoffer som bindemiddel, og de 
mest brukte limtypene er urea- og fenollim. Disse limtypene in-
neholder formaldehyd. Overflatebehandling avgjør belastning 
på inneklima.

Levetid: God mekanisk styrke.

Vedlikehold: Bør grunnes med alkylmaling

Relativ kostnad: Relativt billig.

Bærekraftighet: Selve sponplaten er laget av trespon og limst-
offer. Dessutten bør overflaten behandles. Valg av overflatebe-
handling virker inn på bærekraftigheten. Velg overflatebehan-
dling som innholder lite giftstoffer.

TEKSTILTAPEN
Inneklima: Normalt liten avgassing. Lodden overflate kan bli 
støvsamler

Rengjøring: Avhengig av overflatebeskaffenhet. Normalt dårlige 
renholdsegenskaper.

Vedlikehold: Med tanke på vedlikehold bør man velge spalt-
bare kvaliteter.

Relativ kostnad: Prismessig litt over tapirtapet, men likevel rimelig
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Bærekraftighet: hovedsakelig ikke resirkulerbart

TREPANEL
Inneklima: Gode inneklimaegenskaper. Løvtre har generelt min-
dre avgassing enn bartre. Tre kan avgi terpener som kan skape 
problemer for svært følsomme mennesker.

Bruksområder: Innvendig og utvendig kledning av vegger

Rengjøring: Avhengig av overflatebehandling.

Levetid: Relativt god

Vedlikehold: Avhengig av ovrflatebehandlingen.

Relativ kostnad:  Prisen på forskjellig tretype varierer, men er ge-
nerelt av høyere prisklasse enn plater og tapet. 

Bærekraftighet: miljømmessig og gjenbrukbart, men er avhengig 
av overflatebehandling. Ved overflatebehandlig, velg merkede 
miljøvennlige produkter.

VEGGVINYL
Inneklima: De beste produktene har lave emisjoner. Store varias-
joner finnes.

Rengjøring: Gode renholdsegenskaper

Levetid: 15-30 år.

Vedlikehold: Normalt vedlikeholdsfrie.

Relativ kostnad:  Rimelig

Bærekraftighet: Ufornybare råvarer og ofte behandlet med myk-
gjører som har uheldige egenskaper for miljøet. Regnes som
spesialavfall.

Himlingsmaterialer

GIPSHIMLING
Inneklima: Gode inneklimaegenskaper - for overmaling. Har 
dårligere lydabsorpsjon enn mineralullshimling. Ekvivalent ab-
sorpsjonsfaktor på maksimalt rundt 0,6 mot over 1,0 for minera-
lullsabsorbenter. Produktet er dermed ikke likeverdig med min-
eralull rent akustisk sett.

Rengjøring: Grei å rengjøre- avhengig av overflatebehandling.

Levetid: Konstruksjonsmessig fuktstabile. Samtidig fuktsensitive 
(grobunn for sopp). Dårlig mekanisk styrke. Levetiden kan likevel 
bli opptil 30-50 år ved pent bruk.

Relativ kostnad:  Rimelig og billig. 

Bærekraftighet: Kan resirkuleres til nye gipsplater

MINERALULLSHIMLING
Inneklima: Gode inneklimaegenskaper dersom forsegling er in-
takt. Manglende forsegling kan gi problemer med fiberdryss. Må 
ikke utsettes for fukt. Optimale egenskaper mht akustisk demp-
ing. Produktene må spesifiseres med bakside og kantforsegling.

Rengjøring: Dårlig rengjørbarhet (unntatt hygieneutgaver).

Levetid: Normalt det samme som byggets
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Relativ kostnad:  Rimelig pris.

Bærekraftighet: Ufornybare råvarer. Energikrevende produksjon. 
Minerallull kan med fordel byttes ut med andre mer miljøvenn-
lige isolasjonstyper, for eksempel framstilt av spesialbehandlet, 
resirkulert plast eller resirkulert tøy.

Utvendig kledning

Valg av materiale utvendig har vært ulike treprodukter. Det står 
mellom massivtre elementer og vanlig binningsverk av tre, med 
utvendig trepanel-kledning. Grunnen til valg av tre er enkelt. Tre 
er en naturlig råvare som det finnes mye av i landet. Hele 37 % 
av Norges areal er faktisk dekket av skog, og tilveksten er god. 
Siden tre er et lokalt materiale, med kort transportavstand fra 
skog til sagbruk til forbruker, gjør det seg bra i et miljøperspektiv. 
Men det er viktig å velge virke fra et lokalt sagbruk, så forurens-
ing som følge av transporten, blir minst mulig. Dessutten er tre et 
enkelt materiale å bygge med og vi har gode tradisjoner innen 
feltet. Skal man tilpasse seg til den lokale byggeskikken på Røros 
er det tre eller naturstein det går i.

OVERFLATEBEHANDLET: MALING/BEIS
Levetid/Vedlikehold: må vedlikeholdes ca hvert femte år. Hvor 
ofte vedlikeholdingen må skje er avhengig av blant annet sli-
tasje og klima. Ved vedlikehold er det viktig å ikke la avskrapt 
maling bli liggende i jorden, fordi da løser malingen seg opp og 
jorden blir forurenset.

Bærekraftighet: Maling og beis inneholder løsemidler og under 
produksjon av disse oppstår og avgis det ulike giftgasser. Mate-

rialer behandlet med maling eller beis regnes som spesialavfall. 
Det finnes mange ulike typer, og noen er bedre for miljøet en 
andre. Velg merkede typer.

IMPREGNERT TREKLEDNING
Levetid/Vedlikehold: Vedlikeholdsfri.

Bærekraftighet: Inneholder giftstoffer som ikke er bra for miljøet. 
Impregnert trevirke må behandles som spesialavfall, og ikke 
brennes. Blir impregnet tre brent frigjøres co2 og andre giftstoffer 
til luften. De gamle impregneringstypene er de verste, idag finnes 
det mer miljøvennlige typer for eks. en sukkerimpregneringstype, 
som bl.a. er benyttet på Solborg barnehage i Trondheim

UBEHANDLET TREKLEDNING
Levetid/Vedlikehold: Ved god utførelse er ubehandlet tre ved-
likeholdsfritt. Er derimot utførelsen ikke gjort skikkelig, kan man få 
store problemer med råte o.l.

Bærekraftighet: et naturlig råstoff, uten giftstoffer. 

Kulturhuset “Flygelet“ på Lillehammer 
er et eksempel på fasade i ubehandlet 
trepanel. Her kan man se at fargen 
på treverket varierer  i ulike partier av 
konstruksonen.

oppstÂ r pÂ  trevirket skyldes
nedbrytning av vedceller pÂ
grunn av sollys, og farge fra
soppen Aureobasidium
pullulans.

Aureobasidium pullulans er
meget hardf¯ r og kan ikke unn-
gÂ s helt, selv ved bruk av oljer
med soppdrepende midler.
Sopparten gir trevirket farge,
men svekker det ikke. Hvis
mengden av sopp blir stor nok,
kan den tvert i mot beskytte
trevirket mot nedbrytning fra
solens ultrafiolette lys (Jenssen
2002, pers. medd.). Ultrafiolett
lys bryter ned lignin i celle-
veggene, og nÂ r nedbrutte celle-
deler vaskes ut av regnvann, fÂ r
trevirket et s¯ lvgrÂ tt utseende.
Dersom det ikke skjer en
utvasking vil grÂ ning som
resultat av solnedbrytning utebli
(TrÊ branchens OplysningrÂ d
2001).

Hastigheten pÂ  fargeforand-
ringen som Aureobasidium
pullulans gir, varierer f¯ rst og
fremst med luftfuktighet. Jo
t¯ rrere luft, jo fortere farge-
forandring. PÂ  bygg med panel
av ubehandlet lerk er det en
generell oppfatning at sydvegger

fÂ r jevn grÂ farge, mens det pÂ
nordveggen kan oppstÂ  svarte
rennemerker. NÂ r soppen f¯ rst
har etablert seg pÂ  en overflate,
er overflatebehandling nyttel¯ st,
da soppen vil vokse gjennom
denne (Jenssen 2002, pers.
medd.).

Treteknisk ï  TreFokus 7

PÂ  Kulturhuset "Flygelet" pÂ  Lillehammer ser man at fargen varierer sterkt 
i ulike partier av konstruksjonen. Sol- og fukteksponerte omrÂ der har fÂ tt 
en ganske jevn grÂ farge, mens kledningen andre steder har beholdt sin
gulbrune farge. Den horisontale kledningen er i ettertid overflatebehandlet. 
(©NTI 1996).

FOKUS pÂ  tre
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Vi ser litt nærmere på ubehandlede trefasader.

Det finnes mange gode grunner til å velge ubehandlede tre-
virke i fasadekledning. En slik fasade er både miljøvennlig, ve-
dlikeholdsfri, kostnadseffektiv over tid og godt holdbar dersom 
utførelsen er presis.

Miljømessig sett er ubehandlet tre et svært godt alternativ for-
di det ikke brukes kjemiske midler til overflatebehandling. Ulike 
malings,- og impregneringstyper innerholder alle kjemiske stof-
fer som ikke er bra for miljøet, i tilegg til at de er fremstilt på fo-
rurensende måte.  En ubehandlet overflate har dessutten den 
fordelen at den er vedlikeholdsfri, hvilket er gunstig for huseieren 
som dermed sparer både tid og penger. 

Når man skal velge treslag er det viktig å tenke lokalt. Velger 
man trevirke fra et lokalt sagbruk får man en kortest mulig trans-
portstrekning og man sparer miljøet for unødvendig CO2-utslipp. 
Med importert trevirke økes transporteringslengden og med det 
reduseres miljøfordelen. Et annet problem med importert tøm-
mer er at man ikke har den samme garanti for at tømmeret kom-
mer fra et bærekraftig drevet skogbruk. En slik garanti er svært 
viktig for at bruken av tre skal kunne konkurrere som et miljøvenn-
lig byggemateriale.

Benyttelse av ubehandlet tre som fasadekledning stiller svært 
høye krav til presisjon og detaljering. En av de største utfordrin-
gene med ubehandlet tre er å hindre råte og fuktskader. For 
å forhindre råte, kreves det god lufting slik at trevirke som blir 
vått raskt tørker igjen. Tre tåler fukt så lenge det ikke blir stående 
vått over tid. Man må detaljere bygningen så man unngår vann-

feller, der vannet blir stående. Endeveden er spesielt utsatt og 
krever derfor også nøye detaljering. Avstanden mellom kledning 
og bakke bør være minst 30cm og man bør ikke ha vegetasjon 
tett innpå bygget. Man må huske å ta hensyn til geografiske og 
topografiske forhold. I områder med mye fuktighet og regn, for 
eksempler ved kysten på Vestlandet, bør man unngå å bruke 
ubehandlet trekledning, dersom treet ikke vil få mulighet til å 
tørke ut mellom de gangene det er vått.

Ubehandlede eksponerte treflater gråner over tid. Dette kom-
mer av en kompleks kjemisk reaksjon mellom svertesopper, fukt 
(regn, snø, dugg og luftfuktighet)og UV-stråling.  Det er viktig å 
nevne at denne gråningsprosessen kun er et overflatefenomen 
som ikke er skadelig for trevirket eller reduserer treets levetid. (I 
trecellene finnes stoffet Lignin. UV-strålene i sollyset bryter over tid 
ned dette stoffet, som i kombinasjon med svertesoppen og fuk-
tighet fører til løse trefibre i treets overflate.) De deler av fasaden 
som er mest eksponert for fuktighet, gråner raskest. Et godt resul-
tat krever stor kunnskap om hvordan treet forandrer seg over tid 
og hvilke faktorer som påvirker treets naturlige gråningsprosess. 
Den prosjekterende må også kjenne til hvilke detaljer og type 
utforming som er best egnet for ubehandlet trekledning. 

Av estetiske årsaker er det viktig at fasadeoverflaten utvikler seg 
jevnt så man slipper sjenerende skjolder og ujevnheter. For å op-
pnå en jevn fargeendring må hele fasaden får jevnest mulig på-
virkning fra regn, fukt og sollys.  Utstikk og utspring på deler av 
bygningen bør derfor unngås. Eventuelt kan man etablere store 
takutstikk som skjermer hele veggen mot de klimatiske forhold. 
Man burde strebe mot en glattest mulig fasade, da dette gir 
best og jevnest fargeendring.
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En måte en kan behandle ubehandlet trefasader på for å få 
en jevn gråfarge, er med Jernvitriol. Overflaten vil da etter kort 
tid se ut som en ubehandlet trevegg som har vært eksponert 
for vær og vind over tid. Jernvitriolen har en svak sopp- og råte-
hindrende effekt, men ellers gir ikke behandlingen noen form 
for beskyttelse. Treet vil ha samme holdbarhet som om det stod 
ubehandlet. Det er kun den naturlige gråningsprosessen som er 
fremskyndet. Et problem ved bruk av jernvitriol er at spiker og 
beslag begynner å ruste, slik at det dannes ruststriper nedover 
veggene. Dette er imidlertid ikke til skade for trevirke, men kan 
framstå som et estetisk problem. En annen mulighet, er å behan-
dle trevirket for å få en jevn farge er med en spesiell sukkerbe-
handling/impregnering. Brukes kjerneved bør spiker og lignende 
være av syrefast/rustfritt stål for å hindre at harpiksen i treet ruster 
spikrene.

Vi er litt usikre på om været på Røros tillater ubehandlede tre-
fasader. Røros har et røft klima. Det største problemet er snøen 
som blir liggende opp langs det ubehandlede trepanelet. Blir 
trevirket vått er det veldig viktig at det får sjansen til å tørke ig-
jen relativt fort, hvis ikke vil en forråtnelsesprosess begynne. Men 
værdata viser at Røros sammenlignet med Trondheim har både 
mindre vind og slaggregn. Dessuten er det nok fordelaktig med 
kaldt klima og snø, framfor regn, for i kaldt klima får ikke snøen 
mulighet til å smelte og bli til vann som trekker inn i trevirke. Vi 
mener derfor at værforholdene på Røros er gunstige for ubehan-
dlet trefasade, men det måtte blitt undersøkt nærmere og blitt 
bekreftet før endelig avgjørelse ville blitt tatt, senere i byggepro-
sessen.
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Værdata for Røros:

Meter over havet:
Røros             628moh
Trondheim      58moh

Utetemperatur: Middeltemperatur             DUT*
                            År       jan       juli
Røros                          0,5    -11,2     12,4               -40
Trondheim        4,9     - 3,5     14,4               -19

*DUT: Laveste 3-døgns middelverdi som er målt på stedet.

Gjennomsnittlig vindhastighet m/s:
                                   Okt   des   feb   apr       Årsmiddel
Røros                2,4    2,0   1,9    2,7              2,4
Trondheim       3,7    3,8    4,6   3,7              3,7

Nedbørsdata: Årlig slagregn I mm fra:          
   Nord    Øst     Sør   Vest            
Røros                  62        57       50      59              
Trondheim         56        49    149    290          

                       Slagregn (værste enkelt
   måned fra værste retning)
Røros   August, nord     20mm
Trondheim  Oktober, vest  58mm
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Referanseliste:

Forelesninger:

-Forbedret livskvalitet for rusmisbrukere på Røros.pdf.
-Bostedsløshet på Røros, Mgliola.
-Boliger for vanskigstilte.pdf.
-Alle skal kunne bo godt og trykt, husbanken presentasjon.
-Endelig hjemme, utforming av boliger for vanskeligstilte, Eli Støa.
-Vernevurderinger på Røros, om bevaringshensyn, Marie Louise  
 Anker; fylkesantikvar
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-Ødegaard, Sverre: Bergstaden Røros, 1997, Oslo
-”Veiskillet – Boliger for bostedsløse”, av Arkitekten Bård Helland.
-”Opplevelsen av å bo på Veiskillet”, Kvalitative intervjuer av   
  beboere på Veiskillet. Ekstern samfunnspsykologisk praksis av     
  psykologistudenter ved NTNU, 2007.
-Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan “Svenskhaugan“ i  
 bergstaden i Røros kommune.
-Miljøriktig oppussing av boliger, Sintef byggforsk.
-Midt-Norsk RusInfo: Nyhetsbrev 2/2007 fra MNK

Internettsider:

- http://www.lindalhus.no
- http://www.code.no/pub/code/2003_9_1_10.12.54.    
  shtml?cat=housing
- www.sykehusapoteket.no/Rus/Midt-Norsk%20RusInfo%20  
  2-07%20-%20Nyhetsbrev%20fra%20MNK.pdf
-www.byggemiljo.no/article291.html
-Greenfloors.com
-Trefokus.no
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Innledning del 2:

I denne delen av oppgaven har vi laget et forslag til boliger for 
målgruppen på en bestet tomt på Røros. Vi prøver å tilpasse oss 
til tomten og stedet, samtidig som vi prøver å forme gode  og 
funksjonelle boliger og omgivelser for brukergruppen rusmisbruk-
ere, for ikke å glemme det sentrale miljøvennlige og bærekraft-
ige aspektet ved oppgaven. Det er mye som skal på plass i et og 
samme prosjekt. Vi er nødt til å ta mange valg og noen ganger 
må vi prioritere noe framfor noe annet. Vi prøver derfor hele 
tiden å begrunne de valgene vi har gjort gjennom utforming-
sprosessen.
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Tomtevalg:

Vi fikk tre mulige tomter tildelt i Røros. Etter å ha vært på befaring 
valgte vi  å jobbe med tomta i Ol-Klemmetsaveien.

Huset som står på tomta idag består av to kommunalbolig som 
ikke er i bruk på grunn av for dårlig forfatning. Boligene er heller 
ikke universelt utformet eller i egnet størrelse for å være brukbar 
kommunal bolig. Det ble understreket av teknisk ansvarlig i kom-
munen som var med oss på tomtebefaring at dette bygget ikke 
var noe å spare på. Vi finner det derfor naturlig å rive dette byg-
get og bygge nye tilrettelagte kommunalboliger for brukergrup-
pen rusmisbrukere.

Tomta og huset som står der idag.
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Gamle his-
toriske Røros 
sentrum

Ol-Klemmet-
savei regnes 
som grensa 
mellom ny 
og gammel 
bebyggelse

Ann-Magritt-
veien er der 
den “abso-
lutte varsom-
hets grensen“ 
slutter

Historiske Røros; ny og gammel bebyggelse Inspirasjon fra lokal byggeskikk; uthusene

Innenfor dette arealet (fra sentrum og ut til Ol-klemmetsaveien) 
tilates det ikke store arkitektoniske forandringer. Det nye beby-
gelse må innordnes etter den historiske. Noen krav er f.eks:
-Bruk av materiale: Tre og stein
-Husenes møneretning følger kotene
-Dimensjon:1-2etasjes bygg.
-Saltakskrav (uthus har gjerne pulttak)
Siden vår tomt ligger på oppsiden av Ol-klemmetsaveien har vi 
litt større arkitektonisk frihet enn i det gamle sentrum, men p.g.a. 
nærhet til det historiske bør man forsøke å få nybygget til å passe 
inn.

En “historisk gård” bestående 
av flere bygninger og uthus.

En bygning til hver beboer.

Sett i et historisk perspektiv var hvert hjem i Røros mer en kun et 
bygg. Siden hver familie måtte sørge seg selv med mat var alle 
hjemmene små gårder, bestående av flere små bygninger, uthus 
og stabbur.

Vi skal bygge bolig for flere enn en person og velger å gi hver 
person et eget boligvolum, fordi det gir mulighet for større privat-
følelse og private uterom. Dermed får vi flere enkeltståene 
volumer på tomta, og det er naturlig å hente inspirasjon fra 
“gårdsprinsippet” med flere bygg og uthus. Frittstående boder 
understreker denne bygnings-typologien.
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OFFENTLIG TRAFIKK RUNDT TOMTA & INNSYN:
Det er bilvei med fortau på nord og sør siden av tomta. På øst-
siden av tomta går det idag en gangsti som må ivaretas. Utem-
pererte boder legges som buffere mot denne stien for skape 
skjermede situasjoner for beboerene på vestsiden.

Rullestolvennlige en etasjes bygninger.

Universell utforming

Vi benytter oss av en-etasjers bygningsvolumer, med universell 
utforming i alle rom, for at dette skal være boliger for alle. I tilegg 
sponser Husbanken kun universellt utformede (rullestoltilgjenge-
lige) bygninger.

Organisering av bygningsvolumer: tilpasning til tomta

INNGANG OG ANKOMST:
-hver enhet har en engen adkomst
-skjermet inngang er viktig. Dette 
åppnås ved å legge inngangen i en 
sjermet sone mellom boligvolumer 
og uteboder
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SOLFORHOLD PÅ TOMTA:
Det er gode solforhold på tomta.
Vi organiserer volumene for å få til delvis sjermede utearealer for 
hver beboer mot solrike sør-sørvest.

UTEAREALER:
-hver beboer har privae utearealer
-det er lagt opp til to ulike utearealer for hver beboer:

1. Foran boligen mot sør er det utarbeidet et relativt åpent utear-
eal i sola, delvis skjermet av lave spilevegger. Her har man god 
utsikt, men innsikt fra fobipaserende er også tilstede.

2. I bakkant er det et mer introvert uterom. Dette uterommet 
ligger godt skjermet av boden suplert med skjerming fra noen 
høyere spilevegger. I dette uterommet kan man sitte helt uten 
innsyn.  

Organisering av bygningsvolumer: tilpasning til tomta

innadvent,
skjermet 
uterom

delvis åpent, 
solfyllt uterom
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FUNKSJONSPLASSERING/ ÅPENT/LUKKET:
-bygget er relativt lukket not nord, og mest åpent mot sør,   
 hvilket er et vanlig og godt energiprinsipp. 
-Plassering av romtyper følger det samme prinsippet:
-Soverommet er plassert mot nord hvor det er det kjørligst og  
 jevnest temperatur. Slike kvaliteter verdsettes ofte på et
 soverom.
-badet, som avgir varme er plassert mellom de andre rommene 
 for å avgi varme til disse.
-oppholdsarealene er den lyseste og varmeste sonen, orientert 
 mot sør, da det er her man befinner seg mest. Her får man inn mye  
dagslys  og solvarme vil være med å varme opp arealene.

LAGRING:
Det er satt av god plass til lagring, både i utemperert bod i 
eget volum og inne i boligen.

Organisering av funksjoner/soner

soverom

bad

oppholdsrom
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Vi får 6 ulike volumer på tomta, der to og to står relativt tett.
Samspillet mellom bygningsvolumene gir assosiasjoner til den 
tradisjonelle byggeskikken med små gårder med flere uthus med 
pulttak, samtidig som en bolig og tihørende bod med hvert sitt 
pulttak kan gi en illusjon av et tradisjonelt saltak.

Vinduene som sitter lavt i veggen er utstyrt med panelgardiner/
gardiner som enkelt kan trekkes for dersom man vil skjerme seg. 
Et langt horisontalt vindu høyt oppe på østveggen vil da fortsatt 
sørge for at man får dagslys inn i boligen.

Det legges opp til mulighet for overnatting av partner ved plass 
til dobbeltseng på soverrom, samt en hems som muliggjør over-
natting av barn. 

Det legges også tilrette for ulike beboere, med ulike behov og 
interesser. Derfor er soverommet såpass stort. Her er det mulig å 
ha en dobbeltseng og fortsatt plass til rullestolsirkel. Eller man kan 
ha noe mindre seng og istede ha plass til en f.eks. en skrivepult.

Byggets utvendige form

Vinduer og dagslys

Tilrettelegging for familieforhold

Tilrettelegging for ulike beboere
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Situasjon

B

BA

A

Situasjonsplan 1:500
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Situasjonsnitt

Situasjonssnitt  A-A 1:500

Situasjonssnitt  B-B 1:500
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Plan Snitt

Snitt gjennom soverom 1:100

Snitt gjennom bad 1:100Plan 1:100

soverom
14,4m2

  kjøkken og                    
oppholdsrom
     17,3m2

bad
6,0m2

bod
4,6m2

bod
11,4m2

4,1m2

Totalt boligareal: 41,8m2
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Snitt gjennom kjøkken 1:100

Langsnitt mot øst 1:100

Langsnitt mot vest 1:100
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Fasader

Fasade sør 1:100

Fasade nord 1:100

Fasade øst 1:100

Fasade vest 1:100
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interiørperspektiv
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Materialer

Vi har valgt materialer til våre boliger utifra kriteriene:

- tilpasning til den lokale byggeskikken og det historiske Røros
- robusthet og vedlikehold
- bærekraftighet

For innendørsmaterialer er det itillegg lagt fokus på
- et godt inneklima
- hvor lett overflaten er å rengjøre

Utvendig:
Valg av materiale
Valget av tre som utvendig materialet var enkelt. Det er et av 
de to tradisjonelle materialene på Røros, så det gir en fin tilpasn-
ing til stedet. Dessuten er det et bærekraftig materiale som det 
finnes mye av lokalt i hele Norges land og også på Røros. Vi vel-
ger gran utifra lokalitet, at det finnes tradisjonellt på stedet og 
utifra pris.

Valg av konstruksjon
Valg av konstruksjonsteknikk har stått mellom massivtre element-
er og vanlig binningsverk av tre, kledd med utvendig trepanel. 
Modulbygging i massivtre kan produseres og settes sammen in-
nendørs og dermed transporteres til tomta. Dette er også gun-
stig når vi har tre identiske bygg. Men massivtre er dyrere og mer 
arialkrevende enn binningsverk. Vi valgte derfor vanlig binnings-
verk. Dimensjonene på våre bygg er såpass små at en bind-
ingsverks konstruksjon også bli satt opp på relativt kort tid og vil 
være enkelt å oppføre med menneskekraft. Med bindingsverks-
konstruksjon er det desutten mulig for målgruppen å hjelpe til 
med oppførelsen. Ved bruk av bindingsverk er det lett å foreta 
endringer, flytte vegger og bygge på.

Grunnmur
For en prisgunstig løsning, også med tanke på fremtidige strømut-
gifter, mures grunnmuren sammen av Leca U-blokker. Løsningen 
krever ikke forskaling, er ferdig isolert og er relativt enkelt å sette 
opp. Alternativet er helstøpt grunnmur, men for disse små husene 
vi ikke det lønne seg økonomisk og med tanke på kvalitet er 
det lite å hente. Videre må det legges isolasjon før gulvet støpes 
og avrettes. På dette tidspunktet legges det også varmekabler 
i gulvet.

Kledning
Valg av kledning er viktig for å beskytte bygget mot vær og vind, 
samtidig som det gir byggets det estetiske preg. I vårt tilfelle er 
det gunstig med minst mulig vedlikehold. Vi har valgt en utven-
dig panelkledning da det er det vanligste på Røros. Vi ønsker 
også at den naturlig fargen og struktur til treet skal få komme til 
utrykk i bygningene. Derfor står vi mellom ubehandlet trefaade 
og en trykkimpregnert variant. Begge er vedlikeholdsfrie. Men 
det er stor forskjel på miljøvennigheten til disse to variantene. 
Denne må dermed veies opp mot levetid.

Vi har ikke tatt helt stilling til hvem av disse to det blir, da vi ikke er 
helt sikre på hvorvidt ubehandlet trefasade lar seg gjøre i dette 
klimaet, men vi mener det skal gå. Benytter man seg av kjer-
neved burde det iallefall være mulig. Ubehandlet trefasade er 
vårt første alternativet for vi ønsker et miljøvennlig bygg. Men 
skulle ubehandlet trekledning utgå grunnet værforholdene, er 
det viktig å velge den mest miljøvennlige impregnering. Et al-
ternativ er å male bygget, men det må isåfall vedlikeholdes 
omtrent hvert femte år.

Tak
Ut i fra valgene vårt med gran kledning og stenderverk, finner vi 
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det naturlig å bruke takstoler av gran. Som takstein velger vi det 
som er tradisjonelt på bebyggelsen i Røros; skifer. Dette er også 
en naturlig råvare, den er dessuten vedlikeholdsfri og siden av-
standen til Oppdal er relativ kort er dette valget også forsvalig i 
et miljæmessig perspektiv. Skifer er spesielt motstandsdyktig for 
is, regn og hard vær. Det er viktig å legge nok arbeid i underta-
ket, da ett skifertak er vedlikeholdsfritt og kan holde i over hun-
dre år, men om det først kommer lekkasje kan en forvente store 
utgifter, som i alle tre tak, da innesperret fukt er treverkets verste 
fiende. Ett alternativ kunne vært takstein av betong, men da det 
prismessig er det liten forskjell, forblir valget enkelt. Vi velger også 
skiferstein på bakken ved inngangspartiet, som har en ilpasset 
overflate og blir lagt på måte som gir god fremkommelighet 
med rullestol.

Innvendig:
Oppholdsareal
På gulvet i stua ville vi gjerne valgt et parkettgulv av estetiske 
grunner, men et slikt gulv krever en del vedlikehold og er følsomt 
for fuktighet, noe som er ugunstig i kjøkkendelen av oppholds-
rommet. Det samme gjelder laminat gulv, som kunne vært en 
prisgunstig løsning om vi ikke hadde hatt kravene om å tåle vann. 
Vårt valg faller derfor på vinyl gulv. Vi velger dette på tross av at 
det er produsert på ufornybare råvarer, fordi det er svært robust 
og krever ingen form for vedlikehold, i motsetning til andre ma-
terialer. Vi velger en av de nyeste mest miljøvennlige typene.Da 
kan vi velge mellom mange ulike farger og varianter, og vi går 
nok for en gråaktig, nøytral type. En annen gunstig faktor med 
vinylgulv er at vi slipper problemer med temperatur svingninger 
pga varmekablene i gulvet. Et parkett/laminatgulv kunne blitt 
skadet av dette, spesielt om det ble lagt ett teppe på gulvet. 
For å utnytte takhøyden og skape en større romstørrelse har vi 

ingen himling i taket over oppholdsrommet, her benytter vi oss 
istede av takpanel. Tre er et godt produkt miljømessig, det har 
gode inneklimaegenskaper og avgir lite gasser. Vi velger en 
løvtretype som det finnes lokalt, fordi løvtre-typer avgir mindre 
gasser enn bartrær.

På veggene i oppholdsrommet bruker vi tre panel. Vi vurderte 
dette opp mot sponplater, som også er ganske robust, men pris-
messing blir det liten forskjell, og panel ser bedre ut. Gips utgikk 
p.g.a. lite rousthet, det er lett å lage hakk i dette materialet. 
Panelet kan males med tynn miljømaling, slik at trevirket synes 
gjennom malingen, samtidig som det tynne malingslaget gjør 
det lettere å holde rent.

Soverom
Her har vi stort sett de samme kravene som i stua. Vi benytter oss 
derfor hovedsakelig av de samme materiale. Vinyl på gulv og 
panel på vegger. På veggene ser vi for oss en litt billigere utgave 
enn i stua, fordi det ikke er her man skal oppholde seg største 
parten av tida. I taket kan vi ha enten gips eller trepanel.

Bad
Et badegulv skal være 100 % tett, og for at boligen skal være ro-
bust må en velge materialoverflatene her med omhu. Vi går for 
en tradisjonell løsning på det støpte gulvet med smøremembran 
og vinyl her også. Over membranen på veggen legges det en 
våtromsstrie som males med våtromsmaling. Vi ønsket å unngå 
bruk av fliser da disse er mer kostbare, er svært vanskelig å holde 
rene og kan lettere føre til skader ved fall. Himlingen er ikke sær-
lig utsatt for mekanisk påkjenninger og velger derfor gips. Dette 
er et godt alternativ, samt det billigste.
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Inngangsdører og låssystem
Istedenfor vanlig dørlås var det ønske fra oppdragsgiver på Røros 
om ett elektronisk nøkkelsystem for å lettere kunne erstatte tapte 
nøkler. De finnes en rekker forsjellige løsninger på markedet i dag. 
Valg av hvilket produkt velges i en eventuell prosjektbeskrivelse 
ved beslutning om finansiering. Investeringskostnad må regnes 
med å være noe høyere enn vanlig låser, men systemet vil nok 
lønne seg i lengden. Ytterdør består av en massiv dør, uten vin-
du. Grunner til dette er for å forhindre at uønskede gjester skal 
knuse vinduet og komme seg inn. Dette bidrar dermed til at be-
boerene kan føle seg trygge. Innvendige dører trenger også å 
være relativt robuste.

Oppvarming
Med tanke på brukergruppen er nok gulvvarme det mest gun-
stige. Av sikkerhetsmessige årsaker utgår vedfyring eller pel-
letsovn. Vi unngå også panelovner p.g.a. brannfare ved over-
dekking eller tekstiler som kommer for nært. Vi går for elektrisk 
gulvvarme. I et godt isolert hus trenger ikke oppvarmingsut-
giftene bli så store. Gulvvarme gir en jevn og god varme over 
hele bygget og vi unngår panelovner.
Varmepumpe droppet vi fordi det vil ta for lang tid å spare inn 
innvesteringen. Luft til luft løsningen er den billigste formen, men 
denne fungerer best fra -7 til +7 grader, så i Røros, hvor vi har 
tempraturer ned mot -20 grader blir virkningsgraden liten. En ef-
fektiv løsning er å borre etter grunnvann, men bare boringen har 
en prislapp på rundt 100 000 kr. Det er også da nødvendig med 
vannbåren varme i boligene som også er dyr å installere. I tillegg 
måtte det blitt satt plass til ett teknisk rom i hver boenhet, noe 
som er uhensiktsmessig i så små boligvolumer.

Brannvarslingsanlegg
Det er svært viktig å ha et godt og velfungerende brannvasling-

ssystem, med røykvarslere og detektorer som ikke kan dekkes 
over og kobles ut. Mange innenfor brukergruppen røyker og det 
er fort gjort å sovne med en sigarett på sofaen eller i senga.

Ventilasjonssystem
Vi har sett på muligheten for et balansert ventilasjonssystem, 
med varmegjenvinner. Varmegjenvinner gir gunstige fordeler 
med tanke på redusert energibruk. Men et slikt anlegg er relativt 
dyrt og siden vårt prosjekt består av ganske små volumer kan 
det tenkes at det blir unødig dyrt å installere et slikt anlegg i hvert 
bygg, i forhold til hva man får igjen. Det er også stor mulighet for 
ueffektivitet dersom brukeren ikke bruker anlegget rett.  Med et 
slikt system er man svært avhengig av at brukeren bruker det 
riktig, ved bl.a. ikke å åpne vinduer. Vi har av disse grunner valgt 
å gå bort ifra denne løsningen. Vi velger istede en enklere og bil-
ligere løsning med vanlig avtrekk over kjøkken og på bad.   

Energiprinsipper
- Soneinndeling i boligen, med soverom mot nord og oppholds-
  rom mot sør, samt bad i midten for å avgi varme til de andre  
  rommene.
- Godt isolerte vegger og tak for å redusere bygningens     
  varmetap. Vi har 25cm isolasjon i veggene og 30 i taket, samt  
  gode vinduer med lav u-verdi; en må se det ann økonomisk  
  hvor gode vinduer man skal velge.
- Små og få vinduer mot nord, og størst vindusflate mot sør for  
  å utnytte den passive solvarmen.  Etablere solavskjerming mot  
  sør for å hindre overoppheting. Solavskjermingen må være   
  enkel å bruke, eventuelt kan den være elektrisk med sensor  
  som stiller seg selv etter behov.
- Valg av hovedsaklig miljømessig gode, lokale og naturlige 
  materialer, som tre og naturstein.

Tekniske installasjoner
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Sammendrag

Vår gruppe har vært en del av landsbyen “Bærekraftig arki-
tektur for alle” under kurset “Eksprter i team”.  Utgangspunktet 
for landsbyen er at Røros kommune mangler kommunalboliger 
tilpasset de ulike brukergruppene, for eksempel rusmisbrukere. 
Vi har i denne oppgaven valgt å først samle inn informasjon vi 
synes er relevant, for å få større kunnskap om emnet og deretter 
tegne ut et forslag til boliger for rusmisbrukere på en tomt i Røros. 
Det var essensielt for oss å få størst mulig forståelse for målgrup-
pens behov slik at vi kunne tilpasse boligene vi lagde nettopp til 
dem. Tomta vår er i Ol-klemmetsaveien 7 litt utenfor det historiske 
sentum i Røros. Selv om denne tomta ligger litt utenfor det som 
regnes som det historiske området, ligger den fortsatt nær. Vi har 
derfor forsøkt å tilpasse bygningene våre noe til dette historiske, 
i form av materialer, skala og liknende. Boligene våre er inspirert 
av de typiske uthusene som finnes i byen, noe som ga seg utslag 
i flere mindre bygningsvolumer på tomta.Gjennom hele utform-
ingsprosessen har vi prøvd å imøtekomme brukerenes behov, 
samt tenke bærekraftig.


