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Sammendrag 
 
Dette er en prosjektrapport i faget AAR 4912 Eksperter i Team. Vi har i dette 
prosjektet vært to byggstudenter og to arkitektstudenter som har jobbet sammen med 
de eksterne problemeierne Røros Kommune og Husbanken. Vi har arbeidet med å gi 
vanskeligstilte, og da spesielt rusmisbrukere et bedre bo tilbud.  
 
Vår løsning på rusmisbrukernes bosituasjon er å lage en ny type modul bygg – Home 
Made. Dette er en bolig som har to typer yttervegger. Vi har ryggraden som selve 
hjernen i bygget, hvor alt at av strøm, vann og avløp kobles på huset. Alle boenheter 
må ha en ryggradsvegg. De øvrige veggene er rammemoduler. Disse veggene består 
av fem søyler, med fire åpninger med bredde på en meter. Det er i disse hullene 
beboeren har mulighet til å påvirke sin leilighet. Disse hullene kan fylles med 
forskjellige fyllmoduler. Vi har utviklet fyllmoduler som består av tett vegg, helt 
vindu, hel dør og med kombinasjon av vindu og dør.  
 
Det som er det smarte i Home Made er at disse fyllmodulene skal la seg bytte ut på en 
enkel måte. Dette fører til at dersom en ny beboer overtar en ferdig oppsatt Home 
Made leilighet, kan vedkommende tilpasse huset til sine behov, ved å gjøre om hele 
den ytre fasaden på leiligheten. 
 
Vi har også sett nærmere på hvilke materialer som er egnet å ha i et hjem. Vi har da 
både sett på innvendig og utvendig kledning, samt materiale på gulv og taktekking.  
 
Helt til slutt har vi sett nærmere på casen Røros. Vi har her sett nærmere på Ol 
Klemmetsa-vegen nr 7. Vi har sett på mulighetene denne tomten har, dersom man 
velger å fjerne det eksisterende bygget, og erstatte dette med boligkomplekser fra 
Home Made.  
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Innledning 

 
Denne prosjektrapporten er en del av det tverrfaglige prosjektarbeidet AAR 4912, 
Eksperter i Team. Det er i tillegg til denne rapporten utarbeidet en katalog, som er en 
brukervennlig og forenklet versjon av denne prosjektrapporten. Vi har også utarbeidet 
en prosessrapport som ser på samarbeidet i gruppen gjennom semesteret.  
 
Vi har utarbeidet en ny type modul bygg, som vi har kalt Home Made. Idéen vår er at 
hver enkelt beboer skal kunne sette sitt personlige preg på sitt hjem. Dette skal kunne 
gjøres ved at man skal kunne flytte vinduer og dører i byggets utvendige fasade. Det 
skal også være mulig å flytte på bad og kjøkken inne i leiligheten. 
 
Boligene er utviklet i belysning av problemer Røros kommune har med sine 
rusmisbrukere. Det har vist seg at rusmisbrukere med ny bolig får en sterk eierfølelse 
og vil ta vare på boligen. Samtidig er et fast bosted en viktig suksessfaktor for 
vellykket rehabilitering og å komme tilbake til en vanlige tilværelse. (Sødal, 2008) 
 
Bakgrunnen for dette temaet er at de eksterne problemeierne, Røros Kommune og 
Husbanken, ønsker fokus på bopeler for vanskeligstilte i Røros. Vi har i dette 
prosjektet utviklet et bygg som kan brukes over hele landet, og av hvem som helst. 
Bygget er så enkelt i sin oppbygning at vanskeligstilte skal kunne bo i det uten 
problemer. Vi har mot slutten av rapporten sett på en ”case” i bergstaden Røros, der 
en gitt tomt er studert og ulike tomtesituasjon med Home Made er utviklet.    
 
Denne prosjektrapporten har blitt til gjennom et gruppearbeid ved NTNU. På gruppen 
har det vært to studenter som studerer 4. årskurs ved bygg og miljøteknikk, og to 
studenter som studerer 4. årskurs arkitekt. Gruppen har vært samlet hver onsdag 
gjennom hele semesteret og brukt hverandres kompetanse til å komme frem til denne 
rapporten. 
 
Prosjektrapporten er bygd opp med flere underkapitler, hvor vi starter med å ta for oss 
konseptet. Deretter kommer det en del om beregningsmodellene vi har brukt til 
dimensjonering, før vi ser på hvordan Home Made kan oppføres og monteres. Vi ser 
så på planløsninger, transportmuligheter og materialvalg før vi helt tilslutt tar for oss 
casen Røros. 
 
Først skal vi se litt nærmere på konseptet. 
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1 Konseptet 

 
Vi ønsker å skape et hjem, som skal være dynamisk i sin oppbygning. Det skal være 
mulig for en person å sette sitt personlige preg på hjemmet, selv om vedkommende tar 
over et oppført bygg. Med personlig preg mener vi at personen skal kunne flytte på 
dører, lettvegger og vinduer, til og med baderommet skal kunne flyttes på. Det skal 
også være mulig å bygge ut leiligheten, ved å sette på flere rom. Å bygge ut flere  rom 
kommer til å kreve hjelp av en heisekran, mens det å bytte for eksempel dør med vegg 
skal kunne gjøres av to personer, med enkle håndgrep.   
 
Grunnen til at vi har utviklet konseptet Home Made, er fordi vi ønsker at også de 
vanskeligstilte i kommunen skal få et sted hvor de føler seg hjemme. Vi tror at 
dersom brukeren får en utfordring i å forme sitt eget hjem i form av utseende og 
funksjonalitet, vil vedkommende få større eierfølelse. Vi ønsker også å gi huseieren 
en fleksibilitet i den form av at husene kan flyttes dersom tomten skal brukes til noe 
annet, de trenger ikke å rives. Vi har som mål at leilighetene ikke bare skal passe til 
de vanskeligstilte, men vi mener de også kommer til å passe til studenter, par/single 
og små familier. Vi mener leiligheten kan passe inn i områder med stadig endringer 
og når det er behov for mange leiligheter raskt, foreksempel etter naturkatastrofer.  
 

1.1 Hvordan dette skal la seg løse 

Home Made har rom på 4x4 meter, en vegg består av ryggrad og de øvrige veggene 
består av rammemodul.  
 
Ryggraden inneholder alt av tekniske løsninger, 
både strøm og vann/avløp, og vil kobles på det 
kommunale nettet. Rammemodulen, bygges opp av 
en ramme med fem søyler, som gir fire mellomrom 
på en meter bredde. Mellomrommene kommer 
tomme fra fabrikken, og det er i disse hullene 
brukeren har mulighet til å påvirke sitt hjem. Det 
skal være enkelt å fylle ut hullene med forskjellige 
moduler. Vår tanke er at det skal finnes et regionalt 
kontor som leaser ut de forskjellige fyllmodulene. 
Dette vil gjøre det mulig å bytte ut fyll ved å 
bestille ny modul og returnere den gamle. Mer om 
dette kommer i punktet under leasing.  
 
Det finnes ulike moduler, som har forskjellig utseende. Vi har følgende ferdig 
fyllmoduler. 

• Tett vegg 
• Tett vegg med vindkryss 
• Helt vindu 
• Oppdelt modul  med vindu og vegg 
• Dør 

 

Figur 1 Konseptbilde 
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Både ryggraden og ytterveggen er 4 meter lange. Det er kun nødvendig med en 
ryggrad per leilighet.  
 
Dersom det settes sammen to bokser à 4x4 kan man fjerne eller beholde søylene i 
rammemodulen mellom boksene. Dermed vil man kunne lage en åpen eller lukket 
løsning mellom boksene. Dette gir en unik mulighet for å kunne bygge ut huset, 
dersom det skal være ønske om større plass.  
 
Det er en mulighet å ekspandere leiligheten fra 
en til to etasjer. Dette lar seg gjøre da taket kan 
heises av med et enkelt håndgrep. Man kan ta av 
taket, sette på nye vegger, gulv og himling, før 
man legger på taket igjen. Illustrasjoner av dette 
finnes i punkt 4.2. 
 
Det finnes to ferdige baderom, med forskjellige 
størrelser. Disse baderommene kommer ferdig 
som en boks, og heises inn i leiligheten før taket 
setter på.   
 

1.2 Leasing  

Modulene er tiltenkt å skulle leases ut. Dette vil si at produsenten eller distributør 
sitter med et lager. Dette kan være  regionalt eller nasjonalt. Brukerne kan lease både 
ramme og modulfyll, slik at ønsket utseende oppnås. Dersom behovet for leiligheten 
bortfaller, kan utstyret leveres tilbake og leases ut til noen andre. Ved ønske om 
endringer i leiligheten, vil dette også være mulig da man returnerer uønsket del og får 
ny montert i stedet. 
 
Når en fyllmodul kommer tilbake til distributør, må den repareres for mulige skader 
og oppgraderes som en ny modul før den leases ut på nytt. Dette vil gjøre at løsningen 
vil være miljøvennlig, siden alle elementer blir gjenbrukt. Det vil stort sett kun 
omfatte små justeringen før rammen er god som ny og kan leases ut på nytt. Dersom 
en ramme eller fyll er totalt ødelagt, vil den kunne demonteres i de ulike fragmentene 
og kildesorteres. Vi tror at denne løsningen vil være lønnsom miljømessig fordi 
materialene blir maksimalt utnyttet hele tiden, og man unngår ”bruk og kast” 
samfundet som har oppstått. Ved å benytte et fyll flere ganger i stedet for å produsere 
nye hver gang, vil produksjons- og materialkostnadene holdes lave.  

2 Beregninger 

Bygget er beregnet og dimensjonert etter Norsk Standard. Vi har brukt NS3491-1 
Egenlaster og nyttelaster, NS3491-3 Snølaster, NS3491-4 Vindlaster og NS3490 Krav 
til pålitelighet til å finne de forskjellige lastene som virker på rammen vår. Utfyldende 
beregninger av laster kan man se i Vedlegg 1 Beregning av laster, for beregning av 
rammen se Vedlegg 2 Beregning av ramme. 

2.1 Dimensjonerende laster 

Vi ønsker at dette bygget skal kunne settes opp i hele Norge, uten en ny stedsbestemt 
dimensjonering. Det betyr at bygget må dimensjoneres opp til å kunne ta maksimal 

Figur 2 Konseptbilde med baderom og to fyllmoduler 
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snølast samtidig som det skal kunne ta maksimal vindlast. Ved å dimensjonere for 
disse to tilfellene sammen, vil sannsynligheten for at de opptrer samtidig være 
ekstremt liten. Maksimal snølast forekommer i innlandet, mens de største vindlastene 
opptrer ute ved havet. Huset vil bli overdimensjonert, men vi tror løsningen vil være 
lønnsom da vi kan serieprodusere moduler. Vi ser nærmere på transportanalysen i 
avsnitt 7.  

2.2 Bæresystemet 

Hele bygget bæres på ytterveggene, uten bærende innervegger. Kreftene vil føres 
gjennom søyler og ned i bakken. Vi ser for oss å ha samme oppbygning med søyler i 
ryggraden, så det blir bare en ramme som skal dimensojneres.  

2.3 Vindavstiving 

For at et bygg skal kunne stå er det avhengig av å ha minst tre stive skiver, som ikke 
møtes i samme punkt. Det kommer til å bli integrert en stiv skive i ryggraden, og vi 
trenger da avstiving i minst to av de øvrige veggene. For å løse dette vil fyllmodulen 
tett vegg finnes med og uten vindavstiving. 

3 Begrensninger 

For å kunne dimensjonere hovedbæresystemet til bygget må vi sette noen ytre 
begrensninger. For å se forskjellige planløsninger og sammestening av ytterveggene 
se punkt 6. 

3.1 Høyden av huset 

Det er mulig å bygge i to etasjer, men ikke høyere. Ved montering 
av to etasjer, er det viktig å plassere veggmodulene i symmetri over 
hverandre. 

3.2 Avstiving i veggene 

For at bygningen skal tåle vindbelastning, må det være to vegger med 
vindkryss, pluss ryggrad. I annen etasje må det også plasseres vindkryss, men 
disse trenger ikke stå over vindkryssene i første etasje   

3.3 Lengden av vegger  

I lengderetning av huset, kan det maksimalt benyttes to moduler i en retning. 
Dette vil si at maksimalt åtte meter før det må være et hjørne.  Grunnen til 
dette er opptak av vindlasten. 

4 Oppbygning og montering 

Vi skal i dette avsnittet se på hvordan man setter sammen modulene til et Home 
Made hjem. 

4.1 Oppbygning av Rammemodul.  

Oppbygningen av rammen ser du på figur Figur . Vi har dimensjonert søylene i 
rammen til å være HEB 120. Alternativet er å bruke limtre med dimensjon 140x200 
mm. Velger å bruke det dyrere og tyngre materialet stål, da søylene får redusert 

Figur 3 Hus med to etasjer 

Figur 4 Ulike 
sammensetninger 
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dimensjon. På Figur 5 er 
vindavstivningen markert 
med nr 16, nærmere 
beskrivelse kommer i 
punkt 5.1. 
 
Vi har beregnet 
rammemodulen ved hjelp 
av programmet Focus 
Konstruksjon. Når det er 
søyler i HEB120 vil det 
være en 
kapasitetutnyttelse på ca 
65%. Det vil si en liten 
overdimensjonering. 
Reduseres søylen til 
HEB100 har vi en 
utnyttelse på 108%. Selv 
ved å fjerne snølasten og bare 
se på vindlasten, vil rammen 
være overutnyttet. Vi velger derfor HEB120 i alle søylene. For å se beregningsfilen 
fra Focus Konstruksjon se Vedlegg 2 Beregning av ramme.  

4.2 Monteringsanvisning, oppføring av huset 

Når huset skal settes opp må dette gjøres i en bestemt rekkefølge, da huset er et 
byggesett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
. 
 

 

1) Før huset 
kommer, må 
man ha støpt 
en grunnmur.  

2) Man setter så 
opp 
rammemodulen, 
og ryggraden. 
Disse festes i 
hjørnene med et 
vinkelprofil. 

3) Gulvet heises inn 
i bygningen, 
sammen med 
baderomsboksen 
og til slutt 
himlingen. 

4) Den valgte 
takmodulen 
settes på toppen 

Figur 5 Rammemodul 

Figur 6 Montering av huset 
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5) Man setter inn fyll modulene i veggene. Disse monteres fra innsiden. For mer 
info om dette, se punkt 8. 

 
Det kan i noen situasjoner være ønskelig i ekspandere huset fra en til to etasjer. 
Dersom man bygger ut i to etasjer er det nødvendig å ha en veranda med utvendig 
trapp for å komme inn i leiligheten i andre etasje. Det er ikke lagt til rette for en 
innvendig trapp, på grunn av lite areal og utforming av gulv- og himlingmodulene. 
Dersom man bygger ut i to etasjer er det derfor nødvendig å ha en veranda med 
utvendig trapp for å komme inn i leiligheten i andre etasje.  
 
Under følger en oppskrift på hvordan man kan gå fra en til to etasjer. 

Figur 7 Utvidelse til to etasjer 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

1. Man har i 
utganspunktet 
et ferdig hus 
med tak 

2. Taket til huset 
fjernes 

3. Det heises på plass 
en ny 
rammemodul, som 
settes oppå den 
eksisterende 
rammemodulen  

4. Det heises inn et nytt 
gulv med eventuelt et 
nytt baderom. Tilslutt 
heises himlingen på 
plass 

 
Deretter setter man på takmodulen, og setter inn fyllmoduler i andre etasje. 
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4.3 Oppbygging av fyllmodul 

 
Inne i rammemodulen er det fire hull som må fylles. Disse hullene fylles med noe vi 
kaller en fyllmodul. Det er i hver åpning plass til en fyllmodul. Alle disse modulene 
har ytre mål på 2.7 meter x 1 meter.  
 
De fyllmodulene som vi ser for oss er: 

 Figur 8 Fyllmoduler 

  
 

 

Vindu/ tett vegg Kombinasjon av vindu og 
vegg 

Kombinasjon av vindu og 
vegg 

 

 
Det finnes også en dørmodul. Alle fyllmodulene har samme 
oppbygning, med en innvendig ramme. Denne rammen er 
konstruert for å tåle egenvekten til modulen, samt gjøre 
montasjen mulig. Det er rammen som skal feste fyllmodulen til 
rammemodulen.  
 
Fyllmodulene har en innvendig og en utvendig kledning ferdig 
påmontert fra fabrikk. Den indre kledningen stikker litt ut. 
Dette for å kunne gi overlapp i fuktsperren. En ferdig montert 
fyllmodul vil ha overlapp mellom indre kledning og søylen i 
rammemodulen. Det vil her ligge en fuge som klemmer 
fuktsperren. Fuktsperren er markert med stiplet linje i Figur 9. 
Dette er et horisontalsnitt av ett vindu- og en veggfyllmodul.  
 
 

Figur 9 Horisontalsnitt av fyllmodul  
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I Figur 10 ser vi et horisontal snitt av et Home Made 
hjørne. Nummereringen henviser til punkter på 
figuren. 
 
1) Fyllmodul bestående av helt vindu. 
2) Fyllmodul bestående av hel vegg.  
3) Søyle i rammemodulen, denne er utgangspunktet 
for å feste fyllmodulen.  
4) To rammemoduler møtes i et hjørne, og festes 
med et vinkelprofil. Isolasjon ligger utenpå, og 
hindrer kuldebro. 

4.4 Montasje av fyllmodulen 

 
1) I Figur 11 er det tegnet et horisontal snitt av et 

hjørne i en ferdig boks. I hjørnet vises hvordan 
de to rammemodulene er satt sammen med et 
vinkelprofil. Alle søylene kommer med ferdig 
påmonterte vinkelprofil, som skal brukes ved 
montasje av fyllmodulene. I praksis vil det 
inne i H-bjelken være fylt med isolasjon, dette 
er ikke vist på illustrasjon. 

 
 

2) Neste steg er å sette inn fyllmodulene. Det er i 
Figur 12 vist hvordan det settes inn en 
veggmodul og en vindumodul. Fyllmodulene 
må settes inn fra innsiden . Modulene monteres 
ved at bolter festes gjennom vinkelprofilet på 
søylen, og inn i et klargjort hull i fyllmodulen.  

 
 
 
 
 

 
  
 
 
                                      Vindu 
 
                                    
                            Tett vegg 
 

  

Figur 12 Montering av fyllmodul 

 

Figur 10 Horisontalsnitt av et hjørne 

Figur 11 Hjørnedetalj 
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3) Siste steg i oppsettingen av bygget, er å skjule 
søylene, og lage en tett ytterfasade. Dette 
gjøres ved at man fester på en prefabrikert 
isolasjonsbit med en kledningsdel ytterst. 
Disse delene monteres fra utsiden og festes i 
fyllmodulene som ble montert i stadiet 
tidligere.  

 
Figur 13 Feste av fyllmoduler 

4) Dersom man skulle ønske å bytte ut en fyllmodul, må man først demontere 
byggetrinn 3) på det gitte stedet. Deretter demontere byggetrinn 2), før man 
igjen må gjøre byggetrinn 2) og 3) med den nye fyllmodulen.  

5 Konstruksjonselementer 

5.1 Vindkryss 

Vindkryssene skal ta ned de horisontale kreftene i systemet. Dette blir 
tatt ned som rene strekkrefter. En skisse av hvordan den ene diagonalen 
i vindkrysset er utformet vises i Figur 14. Det er en åpen slisse slik at 
den kan gjøres mindre, dermed hindres skader under transport. Ved 
montasje vil vindkrysset ligge gjemt inni fyllmodulen. Når 
fyllmodulene er montert på riktig sted trekkes vindkrysset ut og skrues 
fast i rammemodulen. 
 
Vi har ikke dimensjonert vindkrysset i dette prosjektet.  

5.2 Innervegg 

Ved noen sammensetninger av modulene kan man ende opp 
med en innervegg.  I  Figur 15 kan vi se en bolig ovenfra 
bestående av tre boligenheter. Alle de korte veggene er 4 
meter lange, mens de to lange veggene som spenner over to 
seksjoner er 8 meter lange. De to stiplete strekene blir da en 
innervegg. For å kunne ha en åpen løsning vil kreftene taes 
opp i en bjelke på taket og en bjelke i gulvet. For å unngå 
store nedbøyninger må denne bjelke være HEB160 i 
stålkvalitet S355 i taket, og HEB 140 i gulvet. For 
beregninger se Vedlegg 3 Beregning av bærebjelker i 
rammen Alle rammemoduler har disse to bjelkene i topp og 
bunn. Hvis en leilighet skal utvides kan man derfor ta ned de 
tre søylene som er overflødig inne i leiligheten. Dette 
forenkler selve monteringsprosessen når man bygger ut.  

 

Figur 14 Diagonal i vindkryss 

Figur 15 Fjerning av innervegg 
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5.3 Ryggraden 

I hver boks må det være minst en vegg som er 
ryggrad. I denne veggen vil alt av tekniske 
føringer som vann, strøm, tilkobling til 
vannbåren varme og kloakk være integrert. 
Baderom og kjøkken kobles rett på ryggraden, 
og kan enkelt flyttes rundt på denne veggen. 
Det er mulig å utvide ryggraden dersom man 
kobler til en ny boks med en ryggrad. Man kan 
da utvide kjøkkenet og/eller sette inn et større 
bad. 
 
Ryggraden er en lukket vegg, og beboerne har i 
denne veggen ingen mulighet til å ha vinduer 
eller dører. Grunnet føringer av ventilasjon og 
rør vil veggen være helt lukket. Denne veggen 
vil også være dimensjonert opp med et vindkryss 
integrert for å sikre en stiv skive i bygget. 
 
Alle fyllmodulene kommer med integrerte 
stikkontakter, som kan plugges inn i 
rammemodulen. Strømmen kommer fra 
ryggraden, og føres gjennom gulvet. 
 

5.4 Gulv 

Gulvet leveres i flater på 4x4 meter. I gulvet er det lagt inn rør som skal kunne kobles 
på ryggraden, eller et nabogulv dersom ryggraden ikke grenser mot gulvet. Tanken 
med disse rørene er at de skal føre vannbåren varme. Det varme vannet skal enten 
komme fra en varmepumpe som er montert på utsiden av ryggraden, eller fra et 
eksisterende system med vannbåren varme.  
 
Gulvet skal ”henge” på selve veggrammen, ved at 
gulvbjelkene ligger i en sko som overfører kreftene inn 
til rammen og ned i søylene. På Figur 18 ser vi en 
gulvbjelke kommer inn fra siden og legges inn i skoen. 
Disse festene er sveiset på rammen fra fabrikken.  
Gulvbjelkene er blitt dimensjonert til å være HEB120. 
Beregninger finnes i Vedlegg 4 Beregning av bjelke i 
gulv. 
 

5.5 Himling 

Himlingen monteres på rammen på samme måte som taket, ved at det heises på plass 
en 4x4 meter store flate. I himlingen er det brukt stålbjelker IPE100, da det ikke er så 
store opptredende laster. For beregning se Vedlegg 5 Beregning av himlingsbjelke. 
 
. 
 

Figur 16 Plan ryggrad i minste varianten, 4 meter. 

Figur 17 Skisse av ryggrad 

Figur 18 Gulvdetalj 
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5.6 Bad 

Baderommet kommer som en ferdig tett boks, og heises hel inn i 
huset. Ved at badet kommer som en hel boks er det ikke noe 
problem å bygge et bad som følger norske baderomsnormer. Badet 
kommer med integrerte nedfellbare hjul som forenkler flytting av 
baderomsboksen. Dette er nødvendig for å opprettholde 
fleksibiliteten i huset.  
 
For at badet skal fungere trenger det tilkobling av vann, avløp, strøm 
og ventilajson. Dette kobles inn på ryggraden med enkle 
hurtigkoblinger.  
 
Baderommet kommer i to størrelser, der det minste på 2x2 
meter er utviklet spesielt med tanke på den minste 
leiligheten (4x4 meter). Mens det også finnes et litt større 
bad på 2x3.5 meter. Dette badet kan brukes i alle de andre 
kombinasjonene med ryggrad på åtte meter dersom man 
ønsker et litt større bad.  
 
Gulvet i badet vil ligge noe ovenfor selve hovedgulvet, da 
det her blir dobbelt gulv. For å sikre universal utforming kan 
det leveres en liten rampe for å kunne komme inn i 
badet med rullestol.  

5.7 Tak 

Det finnes to forskjellige takmoduler, det ene er flatt tak, og det andre er saltak. Taket 
kan enkelt byttes ut, da dette er en egen modul som plasseres oppå selve 
rammemodulen, og de er uavhengig av hverandre. 
På Figur 21 ser vi en søyle, oppå den ligger toppdrageren, hvor himlingen kommer 
inn, og helt øverst ser vi en saltaksmodul som er plassert 
øverst. 
 
Taket kan ikke ligge å ”flyte” på toppen av rammen, det må 
derfor festes til selve rammen, som fører kreftene til 
vindkryssene og ned i bakken. 
 
Vinkelen på saltaket er bestemt i reguleringsplanen hos 
kommunen. Siden dette er varierende hos de forskjellige 
kommune, kan man bestille saltak med alle vinkler. Det 
man må passe på er at noen taktekninger krever en spesiell 
helningsvinkel. Mer om dette i avsnitt 8 om materialer. 

6 Planløsninger  

Det er her sett på ulike løsninger med henholdsvis en, to, tre og fire bokser. Vi har satt 
inn baderom og foreslått plassering av kjøkken, stue og soverom.  

Figur 20 Det største baderommet, 2 x 3.5 meter 

Figur 19 Det minste 
baderommet, 2x2 meter 

Figur 21Takdetalj 
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6.1 1 boks  

En et-roms Home Made bestående 
av en boks er den minste botypen. 
Denne inneholder et lite bad som 
kobles til ryggraden, en 
minimumsvariant av et kjøkken 
med komfyr, vask, skap og 
oppvaskmaskin/vaskemaskin, samt 
et lite bord og en sovesofa. 
 
En 1-roms passer best for single. 

  
Figur 22 1 boks 

6.2 2 bokser  

. 
En to-roms Home Made slik den er 
vist på bildet ved siden av består av 
to bokser satt sammen til et volum. 
Denne inneholder en stor 
baderomsboks som kobles til 
Ryggraden, et kjøkken med god 
plass til komfyr, vask, skap og op-
pvaskmaskin/vaskemaskin, en 
spiseavdeling, en sofagruppe og 
endel lagringsplass. 
 
En 2-roms passer for både single 
og par. 
 

 
 
 

6.3 3 bokser  

 
En to-roms Home Made slik den er 
vist på bildet består av tre bokser 
satt sammen til et volum. Denne 
ligner veldig på boligen med to 
bokser, men har generelt større 
plass. Soverommet er stort og 
luftig. 
 
En 2-roms passer for single eller 
par. 
 

 

Figur 23 2 bokser 

Figur 24 3 bokser 
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6.4 4 bokser 

En to-roms Home Made slik den er 
vist på bildet består av fire bokser 
satt sammen til et volum. 
Dette er en leilighet med veldig 
god plass og kan lett transformeres 
til en 3-roms leilighet. 
 
Denne passer til en liten familie. 
 

 
Figur 25 4 bokser 

7 Transport av moduler 

Modulene skal fraktes på lastebil mellom lager og tomt. Rammemodulene vil ha areal 
3x4 m2, mens gulv og vegg vil være 4x4 m2. For å frakte dette på en lastebil uten 
ekstra søknad må det tilfredstille følgende krav fra Statens vegvesen 
(Statensvegvesen, 2007)(Betongelementforeningen, 2005) 

Tabell 1 Tillat vekt og mål 

 Mål [m], vekt [tonn] 
Bredde 2,55 
Lengde, vogntog 18,75 
Høyde 4 (4,5 med stabilisatorstag på 

henger) 
Fire akslet vogntog, totalvekt 36 
Fem akslet vogntog, totalvekt 40 
 
Maksimal høyde på et vogntog er 4,5 meter, dette er kun en halv meter høyere enn 
gulvmodulen. Dimensjoner på en tilfeldig valgt lastebil er: 

Tabell 2 Dimensjoner på Man lastebil, TGX 26.480 6x2-2 5900 (MAN, 2007) 

 Mål [m], vekt [tonn] 
Bredde 2,5 

Lengde, lasteplan 9,5 
Høyde, til lasteplan 0,938 
Maks lastvekt, vogntog 36 
 
Høyden på lasteplanet er akkurat under en meter, og dermed vil veggmodulene kunne 
fraktes uten problemer. Gulvmodulene vil ikke kunne fraktes på denne lastebilen uten 
spesialtillatelse. Det finnes kanskje lastebiler med mindre bakkeklaring på lasteplanet 
enn den vi fant. Det vil i såfall gå fint å transportere gulvmodulene.Vekten på 
modulene vil være avgjørende for hvor mange moduler en kan frakte om gangen.  
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Tabell 3 Vekt av ramme 

Stålprofil Vekt pr. M [kg/m] Beregning Total vekt [kg] 
HEB 120 27,20 5x3x27,20 408 
HEB 140 34,40 4x34,40 137,6 
HEB 160 43,50 4x43,50 174 
Totalt   719,6 
Rammen uten fyll veier ikke mye i forhold til tillatt transportvekt. Dermed vil 
veggmodulene kunne fraktes mellom fabrikk og byggeplass uten problemer, mens 
gulv og tak avhenger av type lastebil. 

8 Materialvalg i modulene 

Under følger en beskrivelse på vanlige materialer fyllmodulene skal kles med, og 
disse kan beboeren selv velge mellom. Det står litt om levetid og vedlikehold, slik at 
interesserte kan vurdere hvilke kledninger som egner seg for dem.Ved valg av 
materialer er det viktig å tenke på vedlikehold, rengjøring og eventuell risiko. 
Leilighetene skal være robuste; og tåle sin målgruppe, men også være trivelige slik at 
det blir et hjem. Personlig påvirkning er viktig for å skape seg et hjem. Flere av 
materialene kan overflatebehandles. Beboeren kan velge farge fra fabrikk, men kan 
skifte farge på fyllmodulen selv etter en stund hvis de ønsker det.   

8.1 Utvendig kledning 

Den utvendige kledningen er den ytre fasaden til byggverket.  Kledningen bidrar til 
det arkitektoniske utrykket til bygget, samtidig som det skal beskytte selve bygget for 
vær og vind.  
 
Treverk 
Det finnes to ulike trekledninger. 

1. Stående kledning 
Ved stående kledning er bordene orientert vertikalt. Dette er et godt 
alternativ på våre fyllmoduler, som er høye og smale, og den vil kunne 
skjule overgangen mellom to fyllmoduler. Kledningen er som regel ikke 
tett, det kan være uheldig i områder med mye slagregn. Dette kan løses 
med en tett plate bak selve kledningen. 

2. Liggende kledning  
Ved bruk av liggende kledning monteres bordene horisontalt. Denne 
kledningstypen er ikke gunstig for våre fyllmoduler, da hver modul bare 
er en meter bred. Det blir en meget oppstykket fasade dersom man velger 
liggende kledning 

Tre tar opp fuktighet fra overflaten og vil råtne med en fuktighet på over 30%. For å 
unngå dette må panelet behandles eller beskyttes. Overfaltebehandling har en levetid 
på mellom 2 og 10 år. Normal levetid 40 – 60 år. Fyllmodulen med kledning i tre vil 
være behandlet fra fabrikk. (Raknes, 1993) (Øvrum, 2002) 

 

Metallplater 
Plater finnes i ulike mønstre og er en tett ytterkledning som må ha utlufting på 
baksiden. Stålplater kan lett kantkorrodere i kystklima, mens aluminium kan 
korrodere ved sterk luftforurensing. Plater kan lett få skader ved transport. Til bruk i 

Figur 26 Liggende 
og stående 
kledning 
(Aakervik, 2007) 
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fyllmodulene egner plater seg. Levetiden til en fasade med plater er 20 – 40 år 
(Torgersen, 1995). 
 
Konklusjon utvendig kledning  
Generelt vil en ytterkledning av tre trenge vedlikehold regelmessig, noe som må 
gjøres for å unngå tidlig utskifting og ødeleggelse. Plater vil ikke trenge like mye 
vedlikehold, og gir et mindre tradisjonelt uttrykk på huset. Både stående kledning i tre 
og platekledning egner seg godt til Home Made. 
 

8.2 Tak 

Vi har to takmoduler til Home Made husene. Det ene er flatt tak, og det andre er 
saltak. De fleste takmaterialene krever helning for å virke vannavstøtende, 
dermed vil det være færre valgmuligheter ved flatt tak.  
 
Torvtak 
Torvtak benyttes for å gi huset et tradisjonelt utseende, og har en god 
lydisolerende effekt. Vedlikehold av taket avhenger av torvtypen, men krever 
alltid ettersyn av mosevekst og vanning.  For å kunne ha torvtak må vi ha en 
helning større en 18 grader. (Rolstad, 1996) Torvtak er mulig å ha på Home 
Made saltakmodul.  
 
Tretak 
Det finnes to forskjellige taktekkinger i treverk: 

1. Treshingel 

Treshingelen er kileformede trebiter. Disse legges med en overlapp på taket. 
Det benyttes trykkimpregnert treverk for å øke levtiden. For å ha treshingel 
på taket må det være saltak med helning større en 22 grader. 
Overflatebehandling kan benyttes om man vil hindre tilgroing. Levetiden er 
30 år.  (Lundesgaard, 544.107 Tekking av tak med treshingel, 2004)Denne 
taktypen er lett og egner seg godt på Home Made saltakmodul.  

2. Tak med trebord 

Dette taket består av planker som ligger i fallretningen til taket. Det benyttes 
vanligvis trykkimpregnert furu  for lang levetid. Minste takfall er 22 grader 
og 27 grader i værharde strøk. Vedlikehold er vanligvis lavt, men fjerning av 
mose kan forkomme etter noen år. Levetiden er 30 år.  (Lundesgaard, 
544.106 Tekking av tak med bord, 2004)På lik linje med treshingel er dette 
et egnet som taktekking.  
 
Takshingel  
Takshingel er et lett og rimelig alternativ til taket. Det finnes i mange former 
og farger. Det er enkelt å reparere mindre skader. Denne typen tak krever en 
helning større en 15 grader. Forventet levetid 25 – 50 år. Det krever årlig 
ettersyn og fjerning av eventuell mose. (Lundesgaard, 541.501 Legging av 
bordgolv, 1996)Dette er et meget egnet tak til Home Made, da det både er 
lett og har store variasjonsmuligher. Det passer inn i de fleste nabolag i 
Norge.  
 

Figur 27 Torvtak 
(Hallingtorv)  

Figur 29 Tak med trebord 
(Elsrud, 2007) 

Figur 30 Takshingel (Icopal, 
2005) 

Figur 28 Tak med 
treshingel (Lundesgaard, 
2004) 
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Aluminium- og stålplatetak 
Lette tak som kan benyttes på de fleste konstruksjoner. Finnes i 
flere formater og farger, med og uten strø. Kan legges på tak med 
vinkel helt ned til 10 grader. Stålplatetak har en forventet levetid 
på minst 50 år.  (Strandholmen & Bakken, 2007) 
 
Tegltak 
Et tungt tak, som leveres i ulike profiler, farger og overflaten er 
enten glasert, ubehandlet eller engobert. Skader på stein kan 
forekomme. Dette lar seg utbedre på stedet. Forventet levetid er 30 – 
60 år, men utskifting kan kreves allerede etter 10 år. Det kreves en 
takvinkel større en 15 grader for denne typen tak (Lian, 2006). 
Dersom man velger denne typen tak må selve taktekkigen legges 
etter at saltakmodulen er plassert på Home Made bygget. Det er 
med andre ord ikke like mobilt som for eksempel plater som kan 
fraktes på takmodulen fra fabrikk.  
 
Asfalt takbelegg 
Belegget kan legges på tak med helning større enn null grader. Det finnes to 
forskjellige typer tak med asfalt takbelegg. Det skilles mellom tak som skal kunne 
brukes til annen trafikk, som foreksempel en takterasse, og kun vedlikehold.  
Forventet levetid er 25 år. (Noreng, 1998) Dette er den eneste tekkingen som kan 
brukes på flatt tak.  
 
Konklusjon taktyper 
Alle takalternativene vil leve lenge og kun kreve lett ettersyn. Valg av taktype 
avhenger dermed kun av brukers ønsker og nabobebyggelse for å passe inn i miljøet. 
Hvis det er valgt flatt tak på Home Made må det derimot velges asfalttak. Ved valg av 
takstein eller torv, kreves det at tekkingen skjer på stedet. De andre materialene kan 
komme ferdig tekket fra fabrikk.  

8.3 Innerkledning 

Innvendig er det viktig å skape et bra miljø hvor eierne trives og luftkvaliteten er bra. 
For å skape et godt innemiljø er det viktig å tenke på hvilke materialer man plasserer i 
hjemmet sitt. Et menneske benytter hele 90% av tiden sin innendørs (Bugge, 2007). 
 
Trepanel  
Panel består av høvlede bord med not og fjær, vanlig treslag er gran og 
furu. Det kan monteres liggende, stående eller på skrå og kommer 
behandlet eller ubehandlet. Overflatebehandling skjer på fabrikk med lav 
fuktigheten i rommet, slik at treverket er tørt. Det er mulig å male om 
fyllmodulene etter levering. Levetid vil avhenge av overflatebehandling 
og ligger mellom 6 og 20 år (Roald, 2007). Det er mest egnet med 
stående panel til våre fyllmoduler, da de er høye og smale. Ved å velge 
liggende panel vil det bli en smal skjøt for hver meter der fyllmodulene 
møtes. Denne kan sparkles igjen etter montasje i rammemodulen.  
 
 
 
 

Figur 31 Platetak (Strandholmen & 
Bakken, 2007) 

Figur 32 Tegltak (Kjersheim, 1996) 

Figur 33 Trepanel  (Trading, 
Arbor ferdig vegg, 2007) 
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Sponplater 
Sponplater for innerkledning fåes i standard, brannhemmende og fuktbestandig type. 
En fyllmodul kan fåes ferdig behandlet med maling eller en folie. Det er også mulig å 
behandles de selv. Platene vil være lydstrålingsminskende, og det er mulig å henge 
lette gjenstander i dem. Levetid 8 – 16 år (Kristensen, 2001). 
 
Gipsplater 
Gipsplater for innvendig kledning kommer i flere ulike typer, disse er standardplater, 
hardeplater, kledningsplater med synlige fuger og brannhemmende plater. De harde 
platene har glassfiberarmert kjerne og tykkere papp. Platene gir ikke avgassing eller 
stråling som påvirker innemiljøet, og inneholder ikke stoffer som er problematiske 
ved avfallshåndtering. Platene kan behandles med maling, tapet eller tynne belegg. 
For å feste lette gjenstander må det benyttes gipsplugger eller lignende. Levetid på 8 – 
16 år. (Krohn, 571.047 Gipsplater, 2005)Denne kledningen kan få store skader ved 
oppheng av tyngre gjenstander. Den utstikkende delen av innerkledningen, se punkt 
4.3, er meget utsatt ved montering. Ved bruk av gipsplater må man være meget 
forsiktig.  
 
Tregipsplater 
Består av trespon og gips, som gir en bedre brannbeskyttende og lyddempende 
egenskap enn gipsplater. Disse tåler godt slag og støt, og har bra skruefeste. (Trading, 
Arborex)Er mye bedre egnet med tanke på montasje i vår fyllmoduler.  
 

Konklusjon 
Gipsplater er mye benyttet i vanlige hus. Det er ikke egnet i våre fyllmoduler grunnet 
klemmingen av fuktsperren. I fyllmodulene er det mest egnet med tregipsplater 
dersom man ønsker plate, eller bruke trekledning. Vi anbefaller tregipsplater foran 
sponplater da disse er lettere. Dette gjør fyllmodulene lettere, noe som gjør 
monteringsprosessen enklere. Både stående og liggende kledning er aktuelt å bruke i 
fyllmodulene, da det innvendig ikke vil bli så stor glipe mellom modulkledningne.  
 
Felles for alle valgene er behovet for overflatebehandling, ved bruk av maling bør det 
velges miljømerket maling for å gi et godt innemiljø. Tapet og strie kan også benyttes 
på platene for å gi struktur og mønster.  
 
Materialer i ryggraden 
Denne veggen vil ikke ha samme oppbygning som rammemodulene, og vil dermed 
ikke ha fyllmodulene til å avgjøre kledningen. Ytterkledningen kan velges på lik linje 
med fyllmodulene. Innvendig vil det være plater, siden mye av arealet blir dekket med 
bad og kjøkkenskap. Disse platene kan man påvirke ved å male, tapetsere eller 
flislegge om man vil. Dette utføres av beboer selv.  

8.4 Gulv 

Gulvet kommer ferdig montert på gulvmodulene fra fabrikk. I dette 
avsnittet vises forskjellige alternativ for den delen av gulvet som beboeren 
skal se og føle på kroppen. 
 
Kork 
Et lunt og behagelig belegg som gir god lydisolasjon, tåler fukt og 
temperaturvariasjon. Blir behandlet på fabrikk for å oppnå god Figur 34 Kork  (Maxbo, 

Kork)  
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slitasjeegenskaper. Levetid 10 – 20 år, må lakkes mellom hvert andre og sjette år. 
Denne typen gulv er også velegnet til vannbåren varme. 
 
Vinyl  
Er svært slitesterke, egner seg derfor på steder med stor trafikk. Virker myke, 
varme og gir god lydisolasjon. Vinylfliser gjør at en beboeren kan velge å 
legge mønster og få et spennende gulv.  Dette må avtales med fabrikk, da det 
ikke er beboeren selv som legger gulvet. Belegget tåler vann og syrer godt, 
men ikke glør og organiske løsemidler. Vinyl består av kjemiske myknere, 
som med tiden vil diffundere ut i omgivelsene. Levetiden er 15 – 25 år. Dette 
gulvbelegget er egnet til å bruke i rom med gulvvarme (Bugge, 2007) (Bakken, 1997) 
 
Linoleum 
Linoleum er slitesterkt og behagelig å gå på, kommer i ulike mønstre og farger. Dette 
materialet tåler veldig mye slitasje, og er mye brukt i offentlige institusjoner. Derfor 
vil det kunne gi institusjonspreg over Home Made huset. Det vil ødelegges av 
langvarig fuktpåkjenning og alkaliske vaskemidler. Linoleum har en forventet levetid 
på 15 til 25år, men krever boning allerede etter ett år (Bakken, 1997). Dette gulvet vil 
passe sammen med varmbåren varme. 
 

Tregulv 
Det finnes flere varianter av tregulv. 

1. Heltregulv  

Dette er et gulv bygd opp av massive trebord, som oftest av furu eller gran. En kan 
velge mellom lakket, oljet, lutet eller malt. Klar lakk gir et sterkt slitelag og er lett å 
rengjøre. De andre beleggene slites fortere, og vil derfor kreve hyppigere vedlikehold. 
Gulvet har en levetid på 20 år. Det er ikke egnet med heltregulv og gulvvarme, da 
treverket vil tørke ut (Lundesgaard, 541.501 Legging av bordgolv, 1996). 

2. Parkett 

Fabrikken leverer gulvmoduler med massivparkett i treslagene eik, ask, bjørk og bøk. 
Parkett er et hardt gulvbelegg som er slitesterkt, men gir trinnlyd. Det vil ikke gi mer 
miljøpåvirking enn heltre ved destruksjon. Den vil være lakkert og krever en tørr 
rengjøring. Levetiden vil være inntil 20 år, men krever sliping og lakkering etter fem 
år. Ved parkett er det muligheter med vannbåren varme, men komplikasjoner som 
sprekkdannelse kan oppstå dersom temperaturen blir høy (Krohn, 573.205 
Parkett, 2002). 

3. Laminat 

Laminat er sammensatt av flere sjikt av forskjellige materialer.Gulvet tåler høyere 
slitasje enn lakkert treoverflate og vil motså inntrykking i overflaten fra tunge 
møbler. Det er et hardt belegg som gir trynnlyd. Ved skader må det repareres 
med spesialmasse, og det krever ikke vedlikehold som lakk eller boning. 
Laminat har det samme problemet som de andre trebaserte gulvbeleggene, ved 
at det kan uttørkes ved gulvvarme (Krohn, 573.207 Laminatgolv, 2002). 
 
Tepper  
Tepper finnes i et utall materialer og varianter, fra heldekkende tepper til 
'pyntetepper'. Tepper skal ikke bare støvsuges, men bør også renses med jevne 

Figur 35 Vinyl 
(Maxbo, Gulv) 

Figur 36 Laminat 
(Maxbo, Laminat) 
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mellomrom. Teppe er derfor noe av det mest vedlikeholdskrevende gulvbelegget du 
kan legge. I Home Made vil hele gulvflaten være lik i leiligheten, og tepper vil ikke 
leveres fordi det ikke skal benyttes på soverom (Kolle) (Larsen, 2007). 
 
Konklusjon 
På gulvet bør man unngå vinylbelegg, dette fordi vinyl inneholder kjemikalier som vil 
frigjøres. Kork, miljømerket linoleum eller tre er gode alternativer. Både treverk og 
kork krever overflatebehandling, men mange velger disse allikevel på grunn av lang 
levetid og pent utseende. Linoleum er vanlig der slitasjen er stor, som på offentlige 
areal o.l. I Home Made er eneste varmekilden vannbåren varme i gulv, og dette burde 
taes hensyn til ved valg av overflate. Dermed gjenstår parkett, kork og linoleum som 
de beste alternativene.  
 
Baderomsmaterialer 
Siden baderommene leveres som prefabrikerte moduler, vil det ikke være mulig å 
velge materialer. Beboeren har kun valget mellom stort og lite bad. 
 

9 Case Røros 

 
Røros kommune har behov for nye kommunalboliger 
som passer til brukergruppene og gir en bedre løsning 
enn dagens situasjon. En rusmisbruker vil f.eks. ha 
behov for en mindre bolig enn en barnefamilie. 
Kommunens boliger er spredt rundt i kommunen i 
vanlige boligområder. Figur 37 viser et kart over Ol 
Klemmetsa-vegen, hvor nummer 7 er markert med gult. 
På denne tomta er det i dag oppført en kommunal bolig 
fra 60-tallet. Vi har tatt utgangspunkt i at denne skal 
fjernes, og utarbeidet en situasjonsplan med fire Home 
Made boenheter.Vi har tatt i utgangspunkt at disse skal 
beboes av fire rusmisbrukere. Boligene må ha 
saltaksmoduler, da kommunen har satt dette som krav 
for boliger i området. 
 
Rusmisbrukere som beboere har andre behov en må ta hensyn til i 
planleggingsprosessen. De viktigste punktene er som følger: (Sødal, 2008) 

• Et eget, skjermet og oversiktlig inngangsparti 

• Egne, små, oversiktlige og selvstendige boenheter 
• Egne hageflekker som kan betraktes som ”sin” med påvirkningsmuligheter 

• Muligheter for sosialt samvær med naboer ved ønske, men samtidig ha egne 
skjermede områder 

• Ikke store glassfasader 

• Lettstelte, myke og slitesterke materialer 
• Faste elektriske installasjoner med oppvarmingsmuligheter uten høye 

overflatetemperaturer 

Figur 37 Kart over tomta  
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Situasjonen idag 
Idag er det en firemannsbolig fra 60-tallet, med 
tilhørende garasje. Uteområdet er et stort fellesområde, 
hvor alle leiligehetene har innsyn, og det er ingen 
skjerming mot andre naboer eller gatene.  
 
Adkomstsituasjonen er langt fra anonym. En beboer 
som kommer og går kan iakttas fra samtlige leiligheter.  
 
På figuren er dagens leiligheter markert med ulike farger. 
 
Situasjon A 
Et eksempel på hvordan tomta ikke bør bygges 
ut. Adkomsten foregår gjennom hagen og er lite anonym. Boenhetene 
har direkte innsyn til hverandre. Det er lagt opp til et stort felles 
hageområdet, men ingen private soner.  
 
Situasjon B 
Et nytt eksempel på hvordan tomta ikke bør utnyttes. Vi har nå delt 
opp uteområdet i mange mindre deler, men det er ingen klare skiller 
eller soneinndelinger, dermed er det vanskelig å vite hvem som hører 
til hvor.  Adkomsten gjennom hagen er lite anonym, og naboen ser alt 
som skjer. 
 
Situasjon C 
Et godt eksempel på hvordan tomta kan 
organiseres.Her har alle fått hver sin hageflekk å ta vare 
på, størrelsen varierer med boligarealet. Boligene er 
ulike, slik at de er tilpasset det individuelle behovet til 
beboeren.  
 
Alle har egen ankomst til huset som er skjermet. På de 
skraverte områdene bør det benyttes tette veggmoduler, 
slik at de private sonene opprettholdes. 
 
 
Situasjon D 
Dette er også en bra løsning, hvor de brukerspesifikke 
punktene blir opprettholdt. Det er en del 
ubenyttet areal i hjørnene, som kan benyttes til 
felleshage, slik at de kan ha et felles område. 
 
Her er har vi optimalisert fasadeareal,slik at en 
kan spare energi. Bygningsmassen er sentrert på 
tomten, slik at en utvidelse vil la seg gjøre senere 
uten å påvirke eksisterende bygg. 
 

Figur 38 Dagens situasjon 

Figur 39 Situasjon A 

Figur 40 Situasjon B 

Figur 41 Situasjon C 

Figur 42 Situasjon D 
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9.1 Materialer for en rusmisbruker 

Materialer i en leilighet må tilpasses slik at renhold og vedlikehold er i samsvar med 
kapasitet og ønske til bruker. I Home Made er det behov for fire fyllmoduler per 
rammemodul. Man må velge både ytter- og innerkledning, samt tak og gulv. Hver 
bruker må selv vurdere hvor mye rengjøring og vedlikehold en ønsker før en velger 
materialtype. 
 
Lettstelte materialer er viktig da renholdet kan variere veldig. Myke materialer er 
viktig slik at fallskader unngåes. Utvendig anbefaller vi plater, da dette krever minst 
vedlikehold. Dersom boligen skal gli mer inn i området kan det benyttes stående 
kledning, men dette krever ofte vedlikehold.Innvendig bør veggene tåle oppheng av 
tyngre gjenstander, samt slag og spark. Tregipsplater eller glassfiberarmerte gipsplater 
vil tåle ekstra mye, men gipsplatene vil ha problemer med enkel oppheng av lette 
gjenstander siden det kreves spesialplugger. Trepanel er en god løsning, fordi det er 
robust og lett reparerbart. Begge valgene kan males når det ønskes, og vil kunne bli 
personlig for hver bruker. Gulv i linoleum er veldig slitesterkt og egner seg godt i 
tørre rom. Dette gulvet gir mange et institusjonspreg, og for å gi en større 
hjemmefølelse kan parkett benyttes. Det er vannbåren varme i Home Made, så 
oppvarming med høye overflatetemperaturer er ikke noe problem. 
 
 

10 Konklusjon 

Vi har i denne rapporten modellert og konstruert modulbygget Home Made. Bygget er 
utviklet spesielt med tanke på vanskeligstilte. Konseptet har blitt til gjennom et 
prosjektarbeid mellom studenter ved bygg og miljøteknikk og arkitekt. Det har også 
vært et samarbeid med Røros Kommune og Husbanken.  
 
Bygget er designet spesielt med tanke på rusmisbrukere, men det er så enkelt i sin 
oppbygning at det passer til alle i samfunnet. Vegger kan byttes om, og kjøkken/bad 
kan flyttes på. Det er også mulig å bygge ut ved å sette på en ekstra modulboks. Alle 
veggene kommer i lengder på 4 meter, og den minste boligenheten er 16 m2.  
 
For å sikre valgfrihet for beboeren er det mulig å velge hvilke materialer man ønsker i 
gulv, inne- og yterkledning. Det er ikke alle materialene som er like egnet. Til en 
rusmisbrukerbolig er våre anbefalinger linoleum eller parkett på gulv. Utvendig er 
plater enkelt med tanke på vedlikehold, men her bør man tenke mest på hva som glir 
inn i omgivelsene. Det samme gjelder med utvendig tak. På innvendig vegger er det 
kledning av trepanel eller gipsplater som er å anbefale. Gipsplater er dårlig egnet til å 
henge ting på veggene, da det kreves egne gipsplugger.  
 
Dette er et prosjekt der vi har tenkt på hvordan vi kan gjøre andres hverdag enklere, 
ved å forbedre bosituasjonen. Home Made er ikke ferdigprosjektert, men vi har prøvd 
å få med de aller viktigste detaljene. Vi har prøvd å være innovative, og føler at vi har 
fått dette bra til med vårt enkle konsept for å gjøre om en vegg til for eksempel et 
vindu. 
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12 Vedlegg 1 Beregning av laster 
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13 Vedlegg 2 Beregning av ramme 
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14 Vedlegg 3 Beregning av bærebjelker i rammen 
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15 Vedlegg 4 Beregning av bjelke i gulv 
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16 Vedlegg 5 Beregning av himlingsbjelke 
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